ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
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EDITAL

pRecÃo pRESENctAL

No

í01l20í8-cPL

TIPO: Menor Preço por ltem
ORGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de EducaÇão - SEMED
PROCESSO ADMINISTRATIVO i 20.0O1.17 O5t2O1
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 20 de de novembro, às
í4:00h - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente licitação será
rcalizada no primeiro dia útil subsequente.

I

A Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria No 7534, de 19 de julho de 2018, publicada no dia 25 de julho de
2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará e julgará a licitação
acima indicada e receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO na Rua
Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz - MA, regido pela Lei Federal no
í0.520, de '17 de julho de 2002, Decreto ltilunicipal no 2212007, Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2002, alterada pela Lei Complementar n" 147, de 07 de agosto de 2014,
Decreto Federal no 8.538, de 06 de outubro de 2015 e por este Edital e seus anexos,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n.o 8.666/93 e
demais normas regulamentares aplicáveis à especie.

,I.

DO OBJETO

1.1. Aquisição de peças de reposição para os equipamentos (freezers, fogões, bebedouros,
geladeiras e liquidificador industrial) das lnstituiÇões da Rede Pública Níunicipal de Ensino.

1.2. O valor global estimado de acordo com os preÇos praticados no mercado, para os
produtos foi de R$ 544.069,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil, sessenta e nove
reais).
2. DOS ANEXOS
a) Anexo I - Proposta de Preços e Termo de Referência
b) Anexo ll - Modelo de Carta Credencial
c) Anexo lll - Minuta do Contrato
d) Anexo lV - DeclaraÇão a que alude

e) Anêxo V

-

o arl.27o, V da Lei n.0 8.666/93
tt/odelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem Plenamente os

Requisitos de Habilitação

3. DO SUPORTE LEGAL
3.í. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal no 02212007, Lei Complemenlar 1231Q6 e alteraÇÕes, por este Edital e seus
anexos, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei no
8.666/93 e respectivas alterações, além das demais disposiçóes legais aplicáveis, que ficam
fazendo parte integrante da mesma, independente de transcriÇão.

Rua Urbano Santos, 1657
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4. DA DOTAÇÃO

4.1

As

despesas decorrentes desta contrataÇão ocorrerão por conta das Unidades

Orçamentárias, conforme quadro abaixo:
20.001 .12.361.0043.2132 - [\ilanutenção e Desenvolvimento da Escola
Natureza: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte: 00í- RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL-MDE
Fonte:040- RECURSOS DO FNDE
Ficha: 1278 e 27 40

5. DA PARTICIPAÇAO
5.í. Poderão participar deste pregão os interessados que tenham ramo de atividade
compatÍvel com o objeto e que atendam a todas as exigências deste Edital e seus anexos,
inclusive quanto à documentaçáo e requisitos mínimos de classificação das propostas, e se
apresentarem ao Pregoeiro(a) no dia, hora e local definido no preâmbulo deste Edital.
5.2. ltens Exclusivos - os itens com valor total estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) serão de participação exclusiva de empresas que se enquadrarem como
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou equiparadas (sociedades
cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, recejta bruta correspondente
aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar no 12312006,
nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao objeto licitado,
conforme Lei Complemenlar no 12312006 e sua altêração dada pela Lei Complementar
14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
constante deste Edital e seus Anexos.
5.3. Para os itens com valor acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação será
da seguinte forma:

lll, art. 48 da Lei 14712014) para as licitantes que se
ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou
equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendário ânterior,
receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 30 da Lei
Complementar no 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo
5.3.'1. Cotâ Reservada de 25% (inciso

enquadrarem como Microempresas -

pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complemenlat no 12312006 e sua alteração dada
pela Lei Complementar 14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto
à documentação constante deste Edital e seus Anexos.
5.3.2. Cota Principal de 75% (inciso lll, art. 48 da Lei 14712014) para todas as empresas
que atenderem as exigências, inclusive quanto à documentação, constante deste Edital e
sêus Anexos.
5.4. Não poderão participar desta licitação empresas:

5.4.1. Cga falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissolução, em
liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, ou
ainda empresas estrangeiras que não funcionem no país.
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5.4.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal,
Estadual ou [\/unicipal, ainda que tal fato se dê após o início do certame.
5.4.3. Apresentadas na qualidade de subcontratadas.

5.4.4. Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirrgente de
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou que possuam qualquer vínculo
com servidor do município.
5.4.5. Que se apresentem em forma de consórcios.

5.4.6. Pessoas Físicas.
6. DO CREDENCIAMENTO
junto ao Pregoeiro(a) por meio de um representante,
portando seu documento de identjdade original e devidamente munido de Carta Credencial
assinada pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida em cartório, podendo
ser utilizado o modelo do Anexo ll do Edital, ou procuraçáo que o nomeie a participar deste
procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada,
comprovando os necêssários podêres para formular verbalmente lances de preços,
firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurso, assinar a ata e praticar
todos os demais atos pertinentes ao presente certame.
6.1 . As licitantes deverão se apresentar

6.1.1. No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a
mesma.

6.1.2. As participantes deverão apresentar também ato constitutivo, êstatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus
administradores, quando o licitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha
poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica.
6.'1.3. As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,
Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser
utilizado o modelo do Anexo V do Edital.
6.'l .4. Fica facultado às participantes apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial
do Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP

6.í.5. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados a(o)
Pregoeiro(a) fora dos ênvelopes, poderão ser apresentados em original, os quais farão
parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente, ou publicação em órgão da imprênsa oficial, observados sempre os respectivos
prazos de validade.

6.2. Caso as licitantês não se façam representar durante a sessão de lances verbais, ou
sejam descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item
6.1

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara, ImperatrizMA
CEP 6-5.900-505 E-mail: cpl imperatrizi@hotmail.com
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6.3. Para cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante
para se manifestar em nome do representado, vedada a participação de qualquer
interessado representando mais de um licitante.

6.4. As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR - Avrso de
Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital, aos
cuidados do(a) Pregoeiro(a) municipal.

6.5. Somente serão aceitos como válrdos os envelopes enviados pelo correio, que
comprovadamente forem recebidos antes do inicio da sessão.

6.6. Poderá haver substituição do representante legal a qualquer tempo, bastando, para tal,
comunicaÇáo escrita da licitante, que deverá ser apresentada pelo novo representante em
tempo hábil.
7. DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
7.1. Por forÇa da Lei Complementar no 123106 e do Decreto Federal no 8.538, de 06 de
outubro de 2015, as Microempresas - MEs, as Empresas de Pequeno Porte - EPPS e as
Cooperativas a estas equrparadas - COOPs que tenham interesse em participar deste
pregão deverão observar os procedimentos a seguir dispostos:

a) as licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou COOP, e que
eventualmente possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à
regularidade fiscal e trabalhista, deveráo consignar tal informação expressamente na
declaração prevista no item 6.1 .3;

b)

no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta seja uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo
envelope, toda a documentação exigida neste Edital, ainda que os documentos
pertinentes à regularidade fiscal e trabalhista apresentem alguma restriçáo, bem
como alguma espécie de documento que venha comprovar sua condiçáo de
microempresa ou empresa de pequeno porte;

c)

como critério de desempate, será assegurada preferência de conÍatação para MEs,
EPPS ou COOPS, entendendo-se por empate aquelas situaçóes em que as
propostas apresentadas por ltilEs, EPPS ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superiores a melhor proposta classificada.

7.2. PaÍa efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do
seguinte modo:

a) a ME, EPP ou COOP

melhor classificada terá a oportunidade de apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,
sob pena de preclusão;

b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela
considerada vencedora do certame, situaçáo em que o objeto licitado será
adjudicado em íavor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde
que seu preço seja aceitável e a licitante atenda às ex,gências habilitatórias;

c)

não ocorrendo a contrataÇâo da [IE, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior,

Rua Urbano Santos, 1657 - Baino Juçara, lmperatriz/MA
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serão convocada as MEs, EPPS ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;

d)

no caso de equivalência de valores apresentados pelas lVIEs, EPPs e COOPs que se
encontrem enquadradas no item 7.1., alínea 'c', será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

e)

na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.1., alínea'c', o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

Q

o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por ME, EPP ou COOP

8, DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.'Í. A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua
parte externa as seguintes informações:
A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n' í 0í/20í 8-CPL
Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro JuÇara, lmperatriz (MA)
cEP 65.900-505
Envelope í - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNAOA E NUi,IERADA)
8.2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:

a) Ser digitada ou impressa em uma via, redigida com clareza em língua portuguesa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e
rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

b) Conter a descnção detalhada e especificaÇões necessárias à identificaÇão do objeto
desta licitação, conforme Anexo l. O licitante deverá indicar a descrição detalhada e
especificaÇões necessárias à identificação, inclusive marca e/ou modelo do produto cotado,
quando íor o caso, conforme Anexo l, e respectivo preço por item, em moeda corrente
nacional, expresso em algarismos e o valor total da proposta em algarismo e por extenso.
b.1) Só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na descrição dos valores.
Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros,
e entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será considerado este último.

b.2) PARA A FORMULAçÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS IMPRESSAS DEVERÁ SER
UTILIZADA A DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA,
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
c) Atender às especificaçôes mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de
Referência (Anexo l), correspondente aos itens a serem adquiridos, e estar datada e
assinada por pessoa juridicamente habilitêda pela empresa.

d) Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais

ta\
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indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviÇos,
encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários

como: custos diretos

ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

e) A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DEVERA SER PREENCHIDA E ENTREGUE
NA SESSÃO EM PENDRIVE OU CD. ESTE ANEXO NÃO SUBSTITUI A PROPOSTA DE
PREÇO IMPRESSA.
9. DAACETTAÇÃO rÁCrm
Os preÇos apresentados devem:

9. í .

a)
b)

c)

refletir os de mercado no momento, observado o prazo de entrega do produto;

compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos
incidentes, taxa de admanistraÇão, serviÇos, encargos sociais, trabâlhistas, seguros,
treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
deste Edital e seus Anexos;
ser irreajustávejs durante a vigência do contrato.

9.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de entrega da mesma.
9.3. A entrega dos produtos será em no máximo 10 (dez) corridos dias após o recebimento
da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretana Municipal de Educação SEMED. O
não cumpnmento do prazo por parte da contratada sofrerá sanções previstas na Lei
8.666/93 e suas alterações.

-

9.4. A entrega dos produtos será íeita de forma parcelada, nas quantidades

e

local

estabelecidos na "Ordem de Fornecimento".

9.5. Sendo os produtos diferentes das especificaçóes ou apresentarem defêitos serão
considerados não entregues.
9.6. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as
especificaÇões e condições no Termo de Referência, no Edital e no Contrato.

9.7. Caso algum produto seja entregue com avarias ou em desacordo com

as

especificações técnicas ou problema de qualidade, a empresa contratada deverá repô-lo
devidamente corrigido em até 2 (dois) dias úteis, após notificação do Contratante durante a
vigência do contrato, a partir daí suleitando-se às penalidades cabíveis, conforme descritas
no ITEÍril 23 deste Edital.

9.8. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de
preÇos, alterações ou alternativas nas condiçôes/especificações estipuladas. Não serão
consideradas as propostas que contenham entrelinhas, emendas, râsuras ou borrões.
9.9. Quaisquer tnbutos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preÇos, não sendo
considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.

9.10. O náo atendimento de qualquer exigência ou condiçáo deste Edital implicará na

Rua Urbano Santos, 1657 Baii.ro Juçara. Imperatriz/MA
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desclassificação do licitante.
9.11. Caso os prazos de validade da Proposta e da execução do objeto sejam omitidos na
Proposta de PreÇos, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo iguais aos previstos no item
9.2 e 9.3, respectivamente.
10. DA HABILITAÇAO
10.1. A documentação de habilitaÇão deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo
em sua parte externa os dizeres abaixo e a seguinte documentaÇão:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n" í 0í/20í 8-CPL
Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz (MA)
cEP 65.900-505
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR
NUMERADA)

10.2. Os documentos necêssários

ENCADERNADA

E

à

habilitação, abaixo relacronados, poderão ser
quais
parte
apresentados em original, os
farão
do processo licitatório, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial,
observados sempre os respectivos prazos de validade:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado em se
tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores.

c) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício.

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou aulotização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
d.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional dê Pêssoas Jurídicas do Ministério da F azenda
(cNPJ).

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e
Dívida Ativa e Previdenciária).

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante
(Tributos e Contribuições Estaduais e Dívida Ativa).
h) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.

Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara. Imperatriz/MA
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i) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS).

j) Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas.
k) Certidão negatrva de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação.

l) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercÍcio social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta.
1.1) O Balanço patrimonial
Comercral.

e demonstraÇões contábeis deverão conter registro na Junta

1.2) Serão considerados aceitos como

na forma da Lei o balanço

patrimonial e

demonstrações contábeis assim apresentados:
1.2. 1)

sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (Sociedade Anônima):

- publicados em Dlário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou

- por fotocópia registrada ou autenticada

na Junta Comercial da sede ou domicílio do

licitante.
1.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

-

por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

-

por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do ficitante.
1.2.3) sociedade criada no exercício

em curso:

-

fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio do licitante.

o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro proíissronal equivalente, devidamente registrado no Conselho
1.2.4)

Regional de Contabilidade.
m) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
lÍcitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

n) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível

em
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através da apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

o) Declaração, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores
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de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, podendo ser utilizado

o

modelo do Anexo lV do Edital.
10.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da matriz, ou

'10.3.í. Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio
documento que e válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de
Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado,
devêndo apresêntar, nêste caso, o documento comprobatório de autorização para a
centralização.
10.3.2. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da
filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somênte em nome da
matriz.
10.4. As certidões e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente produzirão
efeitos com a confrrmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgão emissor.

10.5. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item implicará na
inabilitação do licitante.

íí.

DO PROCEDIMENTO
11.1. No dia, hora e local designados neste instrumento, na presenÇa dos interessados ou
seus representantes legais, o(a) Pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e
os envelopes contendo as propostas de preços (Envelope 01) e os documentos de
habilitação (Envelope 02).

í1.1.1. O(A) Pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até '15 (quinze) minutos
para a abertura dos trabalhos.

a

sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a)
Pregoeiro(a), pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitação
estejam no local designado pelo menos 15 (quinze) minutos antes do referido horário.
11.2. lniciada

'11.3. Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos
licitantes e uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante do Anexo V, serão
recebidas as propostas comerciais, ocasião em que será procedida a verificação da
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do
preço, desclassificando-se as incompatíveis.

11.4. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item
anlerior, o autor da oferta de lvlenor Preço e os das ofertas com preços até loyo (dez pot
cento) superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos
e decrescentes, até a proclamação do vencedor.
11.4.1 . A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra

ao licitante, na ordem crescente do desconto.
11

.4.2. Poderá o(a) Pregoeiro(a) negociar com as licitantes visando estabelecer um intervalo
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nzoável entre tempo, valores e os lances ofertados.
11

.4.3. Dos lances ofertados náo caberá retrataÇão.

í1.4.4. Depois de definido o lance de menor valor, e na hipótese de restarem dois ou mais
licitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classificação dos
licitantes remanescentes.
11

.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas

condições definidas no item 11 .4, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o
máximo de três, para que seus autores particrpem dos lances verbais, quaisquer que sejam
os preços oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condição todos
participarão da etapa de lances verbais).

1í.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a),
implicará na manutenção do último preÇo apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas.
11

.7. Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para

conformidade entre

a
a

contratação.
'11

.8. O

encerramento

da etapa

competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a)

Pregoeiro(a), os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

í'Í.8.1. A apresentação de novas propostas na forma do item 11.8 não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.
11.8.2. Encerrada a etapa competitiva reiativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á
o início da competição relativa aos demais itens objeto desta licitação.

.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o
menor preço ofertado, o(a) Pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do envelope
'11

contendo os documentos de habilitaÇão da proponente cuja proposta tenha sido classificada
em primeiro lugar.

0. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar, o(a) Pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da
proponente classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante
11

.1

atenda às condições fixadas neste edital.
11.11. Nas situações previstas nos subitens 11.7, 11.8 e 11.10, o(a) Pregoeiro(a) poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor.

11.12. VeriÍicado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a
ordem dos licitantes sendo declarado(s) vencedo(es) aquele que ocupar o primeiro lugar,
sendo-lhe adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a) o objeto do certame.

3. O(A) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os

envelopes dos demais licitantes
contendo os "Documentos de HabilitaÇão". Após 5 (cinco) dias úteis da contratação, as
empresas poderão retirá-los no prazo de ate 30 (trinta) dias, sob pena de inutilizaÇão dos
1 1 .1

mesmos.
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11.14. Da Sessão Pública será lavrada ala circunstanciada, sendo estâ assinada pelo(a)
Pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.

í2, DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
í 2.1 . Esta licitação e do

tipo Mênor Preço por ltem, em consonância com o que estabelece

a legislação pertinente.

12.2. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições
deste edital, notadamente às especificaçóes mínimas contidas na Proposta de Preços.

12.3. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente,
classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e
condiÇões deste edital, apresente o MENOR PREÇO POR ITEM.

'12.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas,
após os lances verbais, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na
mesma sessão e na presença de todas as demais licitantes presentes, através de sorteio,
na forma do disposto no § 20 do artigo 45 da Lei no 8.666/93.
12.5. No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor
unitário.
12.6. Para fins de homologação, após adjudicado o objeto, o licitante vencedor fica obrigado
a apresentar nova proposta adequada ao preÇo ofertado na etapa de lances verbais, no
prazo de ate 02 (dois) dias, diretamente na secretaria contratante, contados da audiência
pública do Pregão, ato através do qual ficará de logo ciente o licitante.

í3. DO DIREITO DE RECURSO
'13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente

a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será
concedido o pÍazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso,
podendo juntar memoriais, ficando os demais Iicitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.
13.2. O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida
a termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax ou
vencidos os respectivos prazos legais.

13.3. O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à autoridade
superior, por intermédio do(a) pregoeiro(a), o qual poderá reconsiderar sua decisão ou
encaminhá-lo(s) à autoridade superiot devidamente ínformado, para apreciaçáo e decisão,
obedecidos

os prazos

legais.

3.4. O acolhimento de recurso importará a invalidaÇão apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
í

13.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
autoridade competente adjudica e homologa a presente licitação, em segurda notifÍca
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licitante melhor classificada para assinatura da ata de registro de preço.
13.6 A falta de manifestaçáo imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a)
ao vencedor.
14. DACONTRATAÇAO
í 4. 1 . As obrigaÇões decorrentes da presente licitação serão íormalizadas por instrumento
especíÍico escrito de contrato/nota de empenho, que ocorrerá após a homologação, sendo o
adjudicatário convocado para assinar o contrato e terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para
fazê-lo.

14.2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condiçóes de habilitação
consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do
contrato.

14.3. Quando o vencedor da licitação nâo íize( a comprovação referida no parágrafo
anterior, ou quando injustiíicadamente, recusar-se a assinar o contrato, prazo e condiçóes
estabelecidas no ato convocatório da licitação, a Prefeitura Municipal de lmperatriz através
da Secretaria Municipal de EducaÇão poderá convocar outro licitante, segundo a ordem de
classificação, para, após a comprovação dos requisitos habilitatórios e feita a negociaÇão,
assinar o contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais.
15. OBRIGAçOES DA CONTRATADA
15.1 Pagar todas as despesas, tais com taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão de
obra, garantia e todas as outras despesas decorrentes da contrataÇão.

5.2 Respeitar o prazo estipulado para a entrega do objeto;
15.3 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto contratado em que se verificarem incorreções ou defeitos decorrentes do
fornecimento;
'15.4 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou
a terceiros, em razáo de açáo ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prêpostos,
independentemente de outras cominaçóes contratuais ou lêgais a que estiver su.jeita;
15.5 Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e
qualificação exigidas na licitaçáo.
í

15.6 O produto e as instalaÇões físicas do CONTRATADO(A), deverá observar todas as
exigêncías dos Órgãos Públicos competêntes.

í5.7 Manter as condiçóes de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do
Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas
condiçôes;
15.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento do produto, objeto do Termo de Referência,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou
culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades,
vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
15.9 Atender as demais condições descritas no Termo de Referência.
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re. oeRrclçÕES DA coNTRATANTE
16.1 Acompanhar e fiscalizar a execuçâo do contrato, bem como atestar nas notas
fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitaçáo.
16.2 O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados serão
feitos por FRANCISCO MAGNO SILVA DE OLIVEIRA, MATR|CULA 34.171-1 / EDNEY
LOIOLA, MATRíCULA 50.675-5, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n'
8.666/93, pela Contratante.

16.3 Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo
atesto dos serviços contratados.
16.4 Os demandantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por
meio de seus funcionários, se as prescrições das normas do Termo de Referência estão
sendo cumpridas pelo fabricante. Para tal, o mesmo deverá garantir livre acesso às
dependências pertinentes da fábrica.
16.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Termo e
Contrato;
16.6 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, sob o
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
16.7 Comunrcar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do
Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações
e condições estabelecidas no Termo de Referência;
16.8 Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicaÇão de penalidades;
'r7. PRAZO E COND|çÕES DE ENTREGA
17.1Aentrega dos produtos será em no máximo 10 (dez) dias corridos após o recebimento
da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

17.2

A

enlrega dos produtos será íeita de íorma parcelada, nas quantidades

e

local

estabelecidos na "Ordem de Fornecimento".

í7.3 Sendo os produtos diferentes das especiíicaÇões ou apresentarem defeitos, serão
considerados não entregues.

í7.4 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as
especiflcaçôes e condiÇões do Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

17.5 Caso algum produto seja entregue com avarias ou em desacordo com as
especificaÇões técnicas ou problema de qualidade, a empresa Contratada deverá repô-lo
devidamente corrigido em até 2 (dois) dias úteis, após notificação do Contratante durante a
vigência do contrato, a partir daí sujeitando-se às penalidades cabíveis.
18. PAGAMENTO

í O pagamento à

CONTRATADA será eÍetuada pela Secretaria Municipal de
Planejamento, F azenda e Gestão Orçamentária (SEPFAZGO), ou por outro setor específico
da Prefeitura Municipal de lmperatriz, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente
atestadâ pelo setor competente, bem como as certidões de regularidade junto a RECEITA
18.
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FEDERAL DO BRASIL, TRABALHISTAS, FGTS, ESTADO (Dívida Ativa
Município e será íeito na modalidade de transferência online.

e

Tributos) e

19. CRITERIO DE REAJUSTE

19.1 - Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não
sofreráo recomposição de preços.
19.2 - Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuição da Administração pa(a a justa remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do
Art. 65 da Lei n.o 8.666/93.
20. SUBCoNTRATAçÃO
20.í. Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrâto
21. VIGENCIA DO CONTRATO
21 .1 - O futuro contrato que advir do termo de referência, vigorará por 12 (doze), a contar de
sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termo
aditivo. Conforme disposiçóes do art. 57 da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores,
com redação dada pela Lei no 9.648/98. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer
acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme previsto no artigo 65, §1o, da Lei Federal no 8.666/93.

22. DO RECEBTII'IENTO E DA ATESTAÇÂO
22.1. A entrega .do material será acompanhada e fiscalizada por representante da
Administração do Orgão, designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
22.2. Nos termos dos artigos 73 a76 da Lei 8.66611993, o objeto desta licitação será recebido:
a) provisoriamente, no ato da entrega do produto, para posterior verificação da conformidade
do material com as especificações do objeto licitado;
b) definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a
verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.
22.3. O Fornecedor Beneficiário deve efetuar a troca do produto que não atender as
especificações do objeto contratado no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do
recebimento da solicitação.
22.4. A aÍestaçáo de conformidade da entrega do produto caberá a servidor designado pelo
Orgào para esse fim.
22.5. O servidor designado pelo Orgão elaborá relatório para fins de liberação do pagamento
das Notas,{Faturas e contagem do início do prazo de garantia.
23. DAS PENALIDADES

23.1 Pela inexecuçáo totâl ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá,
gârantida a previa defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a
gravidade da falta cometida:
| - advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de
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descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda,
no caso de outras ocorrências que possam acarretar preluízos à CONTRATANTE, desde
que não caiba a aplicação de sanção mais grave:
ll - multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos entregues com
atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecuçáo total.
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido
pelas demais alíneas.
c) 5 lo (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção
das condições de habilitação e qualificação exrgidas no instrumento convocatório.
d) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura
do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando
houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais -, entrega inÍerior a 50/o
(cinqüenta por cento) do contratado, atraso superior ao ptazo limite de trinta dias,
estabelecido na alínea "a", ou os serviços íorem prestados fora das especificaçôes
constantes do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA.
lll - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
AdministraÇão, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida
a sua reabilitaÇão perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a AdministraÇão pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

24. DA RESCISÃO DO CONTRATO
24.'1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93, de 211O6193.
24.2. Constitui motivo para rescisâo do Contrato:
a) o náo-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaÇões e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;
c) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
d) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execuçáo, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 2í de junho de 1993;
0 a decretação da falência ou rnstauração da insolvência civil;
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

o
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h) a alteração social ou a modificação da finalidede ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do Contrato,

i) razões de interesse público, de alta

relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante
e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;
j) a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificaçóes do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no.
8.666, de 21 de iunho de 1993;
k) a suspensáo de sua execução por ordem escrita da Adminrstração, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigaçôes assumidas até que seja normalizada a situaçáo;
l) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbaçáo da ordem inlerna ou guerra assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigaçóes até que
seja normalizada a situação;
m) a não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de
serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas
nos projetos;
n) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanÇões penais
cabíveis.
p) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem,
a cessáo ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão
ou incorporação, que implique violação da Lei de Licitações ou prejudique a regular
execução do contrato.

25. DAS DTSPOS|çOES GERATS
25.í. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto licitado,
que posteriormente será submetido à homologação da autoridade superior.
25.2. No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a
autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto Iicitado.
25.3. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1o, da Lei n"
8.666/93.

25.4. A Prefeitura Municipal de lmperatrjz (hilA), através de seu ordenador de despesas,
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
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devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulála por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
25.5. Até O2(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão Presencial.

25.6. Os recurso e contrarrazôes de recurso, bem como impugnação ao Edital, deverão ser
dirigidos ao(a) Pregoeiro(a) e protocolados junto à Comissáo Permanente de LicitaÇão CPL, o qual deverá receber, examinar e submetê-los a autoridade competente que decidirá
sobre a pertinência.

25.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que, tendo
aceitado sem ob.jeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou
irregularidades que o viciem.
25.8. A participaÇão nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições.

25.9. O (a) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, poderá
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instruÇão do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informaÇão que deveria constar no ato da
sessão pública.
25. í

0. Não serão considerados motivos para desclassificação simples omissões ou erros

íormais da proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e nâo prejudiquem
o processamento da licitação e o êntendimento da proposta, e que não firam os direitos dos
demais licitantes.
. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
AdministraÇão, a finalidade e a segurança da contratação/fornecimento.
25. í

1

25.12. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
instrumento convocatório.

25.í3. Caso a |icitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto

Administração Pública
Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.
a

25.14. Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com
vista franqueada aos interessados na licitaÇão.
25.15. As decisóes do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes,
serão publicados na lmprensa Oficial, caso náo possam ser feitas diretamente aos seus
representantes.

25.16. Na hjpótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das
propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o feito estiver
suspenso.

25.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara. ImperatrizlMA
CEP 65.900-505 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com

\

-l'r-.

it.,
,3i...1

ESTADO DO MARANHÂO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRTZ
COMISSAO PERMANENTE DE LTCITAÇAO

t

i 566

incluir-se-á o dia do vencimento

25.18 O Senhor Secretario Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA poderá
revogar a licitação por razóes de interesse público decorrente de Íato superveniente
devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do que dará ciência aos licitantes
mediante publicação na lmprensa Oficial (arts. 49 e 59 da Lei no 8.666/93).

I

ou revogar a presente Licitação é o
Senhor Secretário Municipal de Educaçáo da SEMED/IMPERATRIZ-MA.
25. í

25.20

- A autoridade competente para homologar, anular

- Após a

homologaçáo
assinatura do contrato.

da licitação, o licitante vencedor será convocado

para

25.21. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.imperatriz.ma.gov.br, ou
obtidos mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido atraves de
Documento de Arrecadaçáo Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento,
Fazenda e Gestão Orçamentária, podendo, ainda, ser consultado gratuitamente na sede da
CPL, na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz/MA, estando disponível para
atendimento em dias úteis, das 08h às '12h e das 'l4h às 18hr.
lmperatriz (MA), 25 de outubro de 2018.

U,W

:\,11-

('f

Christiane Fernandes Silva
Pregoeira
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PREGÃO PRESENCIAL

NO

\\-\o P

101/2018 . CPL

ANEXO I
(Proposta de Preços e Termo de Referência)

de

de 2018.

Prezados Senhores,

(empresa),

com sede na cidade

de

,n

,na

inscrita no CNPJ/MF sob o número
portador do CPF no
neste ato representada por _,
e
RG no
, abaixo assinado, propõe a Secretaria Municipal de Educação, os
preços infra discriminados, para ContrataÇáo de empresa para Aquisição de peças de
reposição para os equipamentos (freezers, fogóes, bebedouros, geladeiras e liguidificador
industrial) das lnstituiÇôes da Rede Pública Municipal de Ensino, para atender a
necessídade administrativas da Secretaría Municipal de EducaÇão - SEMED, objeto do
PREGÃO PRESENCIAL NO íOíl20í8-CPL:
Rua

a)

Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de sua abertura.

b) A entrega dos produtos será em no máximo 10 (dez) corridos dias após

o

recebimento da "Ordem de Fornecimento" emitida pela Secretaria Municipal de
EducaÇão - SEMED.

c)

Preço Total por extenso R$............ (

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara, Imperatriz/MA
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E§TADODOMARANSÂO
PRETTITT'RA MTIMCIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUMCIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA

,-

1-JUSTIFICATTVÁ
l.I - Elemenúo moÍivâdor
Suprir as necessidades de peças de reposição dos eqüpamentos (freezers, fogões, bebedouros,
geladeiras e liqüdificador industrial) das krstituições da Rede Pública Municipal de Ensino, mantendo
em funcionamento os equipamentos supramencionados, pois são essências para prdução da
alimentação escolar e conservação dos alimentos recebidos pelas unidades de ensno.

2_OBJETO
Aquisição de peças de reposição para os eqúpamentos (Êeezers, fogõeq bebedouros, geladeiras e
liqüdificador industrial) das Instih.rições da Rede Pública Municipal de Ensino, conforme especificações
e quantitativos descritos na TABELA DE PREÇOS - ANEXO I
3

-

VAI,OR ESTIMAIX)

3.1 O valor global estimado de acordo com os preços praticados no mercado, para os produtos foi de R$
544.069,1[ (quinhentos e quarenta e quitro mil, secsenta e nove reais).
3.2 Os valores unitrírios de cada item foram estimados alravés de pesqúsa de preços no mercado local,
sendo utilizados no minimo três orçamentos diferentes.

4_MODALIDADE E TIPIO DE LICITAÇÃO
4.1 - Modalidade dc LicitaçÍo
Os produtos a serem adquiridos se enquadram no conceito de "bens comuns" estabelecido no art. 10,
panigrafo único, daL. 10.520102, considerando que suas especificações são padroni zzd4 razão pela qual
.--ãdeverá ser realizada na modalidade Prcgão, nos termos do art. 3o, do Anexo I do Dec. 3.555/00.
4.2 - Tipo de Licitação
Sení adotado na licitaÉo o critério de julgarnento com base no tipo menor preço por item.
5_

PARTICIPAÇÃO DE ]VtrCROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

5.1 O licitante que cumprir os rcquisitoe legSis para qualificação como Microernpresa (ME) or Empresa
de Pequeno Porte @PP), consoante art. 3o da Lei Complementar n .' 123/2006, e que não estiver sujeito a

quaisquer dos impedimentos do § 40 deste artigq caso tenha interesse em usufruir do tratamento
previsto nos arts. 42 a 49 da lei ciad.4 detrcrá comprovaÍ aI atributo mediante a apresentação de
documentação comprobatória;
5.2 Para o processo em questão deverá ser respeitado o aÍt.47 que nas contÍatações públicas da
administração diÍeta e indireta, aÍarquia e fundaoional, federal, estaduat e municipal, deverá ser
concedido tratamento diferencial e simplificado para microernpresas e empresas de pequeno porte
pal e regional, a
no âmbito
objetivando a promoção e o desenvolümento do eccnômico e
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ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.
5.3 Para os itens com preço de referência cujo valor seja de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil), somente
poderão participar empresas que atenderem a todas as exigências deste edital e estiverem, nos termo do
art. 3o, incisos I e tr, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, enquadradas como
microempresas e empresas de pequeno porte.
5.4 Em conformidade com o § l', artigo 43 daLei 12312006, havendo alguma restrição na comprovação
da regularidade Íiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial
correspondeÍá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por
igual período, a cÍitéÍio da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento
ou parcelamento do debito e para emissão de eventuais certidões nega.tivas ou positivas com efeito de
certidão negativa.

6_PRA'LO I'CONDIÇÔES DE f,NTRf,GA
6.1 A entrega dos produtos será em no máximo

-

/
l0 (dez)

dias corridos após o recebimento da "Ordem de

Fomecimento" emitida pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED
6.2 A entregô dos produtos será feita de forma parcelad4 nas quantidades e local estabelecidos na
"Ordem de Fomecimento".
6.3 Sendo os produtos diferentes das especificações ou apresentaÍem defeitos, serão considerados não
entregues.

6.4 A Contratante podení rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as especificações

Edital e do Contrato.
6.5 Caso algum produto seja entregue com avarias ou em desacordo com Írs especificações técnicas ou
problema de qualidade, a empresa Contratada deverá repôJo deüdamente corrigido em até 2 (dois) dies
úteis, após notificação do Contratante durante a ügência do conúato, a partir daí sujeitando-se à
e condições deste Termo de Referência, do

penalidades cabíveis.

7_PAGAMENTO ,/
7.1 O pagamento à CONTRATADA será detuada pela Secraaria Municipal de Planejamentq Fazenda
e GesüÍo Orçamentária (SEPFAZGO), ou por outro setor específico da Prefeitura Municipal de

nota fiscal, deüdamente atestada pelo setor competente, bem
TRABALHISTAS,
FGTS, ESTADO @íüda Ativa e Tributos) e Município e será feito na modalidade de
online.

Imperatriz, mediante a apresentação de
- '!- .o.o as certidões de regularidade junto a RECEITÀ FEDERAL DO BRASIL,

E- CRITÚRIO DE REAJU§TE /
8.1 - Os preços unitários pelo qual seú contratado

o

@@.

objeto da presente ticitação não sofrerão

recomposição de preços.
8.2 - Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e
a retribúção da Admidstração paÍa a justa rernuneraçãq sení efealada a manutenção do eqülíbrio
econômico-financeiro inicial do contratq na forma da alínea "d" do ArL 65 da Lei n." 8.666/93.

9. SITBCONTRATAÇÃO /
9.1 - Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a

do contrato

§
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10.1 Pagar todas as despesas, tais com ta:<as, impostos, tributos,
todas as ontras despesas decorrentes
conEaâção.

ü

10.2 Respeitar o prazo estipulado para a entrega do

freteg seguros, mão de obr4 garantia

e

ójeto;

10.3 Reparar, corrigiq remover ou zubstituir, à suas expensas, no total ou em paxte, o
objeto contratado
em que se verificarem incorreções ou defeitos decorrentes do fomecimento;
10.4 Responder integralmente por perdas e danos que üer a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros,
em razÁo de ação ou omissãq dolosa or culposa sua ou dos seus prepostos, independentemente de
outras cominações contraürais ou legais a que estiver sujeita;

10.5 Manter durante o prazo de execução do Contato as eúgências de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

n

10.6 O produto e as instalações fisicas do CONTRATADC(A), dwerá
Órgãos Públicos competentes.

úservar todas as exigências dos

10.7 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante todâ a úgência do Contrato,
informando à CONTRATAIITE a ocon€ncia de qualquer alteração nas referidas condições;
10.8 Responsabilizar-se pdo fomecimento do produtq objeto do Termo de Referência, respondendo

civil e criminalmente por todos os danog

perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus
empregados, prepostos, ou teÍceiros no exercício de suas atiüdades, úer a, direta or indiretamentg
causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
10.9 Atender as demais

condi@s descritas no Termo

de Referência.

/

»I

r1 _ OBRIGAÇÔTS
CONTRATAIIIT
ll.1 Acompanhar e fiscalizar a execução do contratq bem como atestar nas notas fiscaiVfaturas a
efetiva execugo do objeto desa I icitação.
11.2 O acompanhaÍneoto e a fiscalização dos contratos Íirmados com os Contratados serão feitos por

FRANCISCO MAGNO SILVA DE OLIVEIR,\ MATRiCULA 34.171.1 / EDNEY LOIOLÂ
MATRiCULA 50.675-5, em conformidade com o disposto no aft. 67 da Lei n" 8.666/93, pela

^

Contratante.

11.3 Os fiscais do contrato serão responúvei s pelo acompanhamento, frscaliza§o e pelo atesto dos
serviços contratados.

11,4 Os demandantes se Íeservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, poÍ meio de
seus funcionários, se as prescrições das normas deste Termo de Referência estão sendo anmpridas pelo
fabricante. Para tal, o mesmo deverá garantir liwe acesso às dep«rdências pertinentes da fríbrica.

CONTRATADd de acordo corn o estabelecido no Termo e Contrato;
11.6 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fomecimento dos produtos, sob o aspecto
I 1.5 Efetuar o pagamento à

quanútativo e qualitaúvo, anotando em registro próprio as Íirlhas detectadas;
11.7 Comunicar pÍontam€nte à CONTRATAIIA, qualquer anormalidade

no objeno do Contratq

podendo recusar o recebimentq caso não esteja de acordo com as especificações
estabelecidas no Termo de Refer&rcia;
1 1.8 Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;
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PENALIDADES

12.1 Pela inexecuSo total

or parcial

deste instrumento, a

cONTRATAIyTE podení; garantida

a

péüa

defes4 aplicar à CONTRATAT»A as sqguintes sanções, sqgudo a graüdade da falta cometida:

I - advcrtêncie escrita: quando s€ tataÍ de infração leve, a júzo

da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigções e responsabilidades assrmidas neste contrato or ainda no caso de
outras ocon€ncias que possam acarretar prejúzos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação
de sanção mais grave;
II - multas:

-

a) 0,03% (tês cenÍésitnos por cenlo) por dia sobre o valor dos produtos entregues com atraso,
deconidos 30 (rinta) dias de atraso o CONTRÀTÀIIITE podeÉ ilecidir pela continúdade da multa or
pela rescisão, em razão da inexecução toal.
-S) 0,06% (seis cenlésittos por cento) pu úa sóre o valor do fato ocorrido, para ocurências de atrasos
em qualquer outro prazo preüsto neste instÍumentq não abrangido pelas demais alineas.

c)

^
a

5 % (cinco por

cenlo) sobre o valor

glúal

atralizado do contrato, pela não manutenção das
condições de habilitação e qualificação o<igidas no ins[umento convocatório.
d) 20 % (vinte por cenÍo) sobre o valor do conrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato,
rescisão contratual por inexecu@o do csrtrato - caracterizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obrigações contraürais -, entrega inferior a 50% (crnqíieúa por cento) do contratado,
atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a", ou os serviços forem prestados
fora das especificações constântes do Termo de Refer&rcia e da proposta da CONTRATADA.
III - suspensão temporíria de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não zuperior a 2 (dois) anos;
fV - decleraÉo dc inidoneidade para licitar ou conftrtar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua puniçâo ou até que seja promoüda a sua reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempÍe que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuizos resrltantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior.
13. DARESCTSÃO OO

COwTRAT0

,'

13.1. A inexecução totâl ou parcial do contrato enseja a zua rescisão, se houver uma das ocorrências
prescritas nos arti gos 77 a8l da Lei no. 8.666/93, de21106/93.
13.2. Constitui motivo para rescisão do Contrato:
a) o não-cumprimento de cláusulas contratuaig especificações e pÍazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contrâtuais, especificações e lentidão do seu cumprimento,
levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços ou fomecimento nos
prazos estipulados,
c) a paralisação do fomecimentq sem ju§ta causa e preüa comunicação à Administração;
d) o desatendimento das daerminações rcgulares da autoridade designada para acornpaúar e fiscalizar
a sua execução, assim como as de seus superiores;
do panígrafo primeiro do artigo
e) o cometimento reiterado de faltas na sra execuçãq atrotadas na Í(x
67 dalet no. 8.66ó, de 21 de junho de 1993;
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f) a decreação da falência or.r instauração da insolvência ciül;
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado'

h) a altera$o social ou a modifica@o da Íinalidade ou da estrutura da empresa que prejudique

a

exeorção do Contrato,
i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela
máíma autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo
Administrativo a que se refere o Contrato;
j) a supressão, por parte da Administraçãq dos serviços, acaretando modificações do valor inicial do
Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no. 8.66ó, de 2l dejunho
de 1993;
k) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por przzo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade públic4 gÍave perhrÍbação da ordem interna ou guen-4 ou
ainda por repaidas suspe[sões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatório de indenizações pelas srcessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
,'*:'nobilizações e olrtras prwistas, assegurado ao contatadq nesses casos, o direito de optar pela
suspensão do crrmprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
l) o atraso $perior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes dos
serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave
pertuóação da ordem intema ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
m) a não-liberaçãq por parte da Administra@q de á,req local ou objeto para exectção de serviçq nos
prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos projetos;
n) a ocorrência de caso forfuito ou força maior, regularmente comprovad4 impeditiva da execução do

cont"to.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art.27, sem prejúzo das sanções penais cabiveis.
p) a subcontratação total ou parcial do seu ójeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferênci4 total ou pâroal da posição contratual, bern cqno a fusãq cisão ou incorporação, que
implique üolação da Lei de Licitações or prejudique a regular execução do contrato.

DO RECEBIMENTO E DA ATTSTAÇAO /
A entrega do material será acompanhada e fiscalizada por Íepresentante da Administração do
' ^1.4.1
)Ígão, designado para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
14.2. Nos termos dos artigos 73 276 daLd 8.ffi/l»3, o ójeo desa licitação será recebido:
a) provisoriemenúe, no ato da entregâ do produto, para posterior verificação da conformidade do
material com as especificações do objeto licitado;
b) deÍinitivemente, em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento proüsório, após a verificação
14.

da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

14.3. O Fornecedor BcocÍiciírio deve efetuar a troca do produto que não atender as especifica@s do
objeto contratado no prazo de 05 (cioco) dias corridos, a contar do recebimento da solicitação.,
14.4. A atestação de conformidade da entregê do produto caberá a servidor desigrado pelo Orgão para

fim.
14.5. O servidor designado pelo Orgão elaborá relatório para fins de liberação do pagamento das
NotaVFaturas e contagem do início do prazo de garantia.
esse
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- VIGÊNCIA DO COIYTRATO

st?
O futuro contrato que adür deste terrro de referênciq ügorará por 12 (doze), a contar
assinatur4 podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termo aditivo. Conforme
disposi@s do art. 57 da Lei no 8.6ó,6193 e suas alterações posteriores, com redação dada pela Lei no
9 .UBl98. Ilavendo necessidade o contÍato poderá sofrer acréscimos e supressões de até 25%;o (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §l', da Lei
15.1

-

Federal no 8.666193.
16 - DAS

^-'

DI§FOSIÇÔDS GERAI§

16.1 - O Seúor Secretario Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRZ-MA poderá revogar a
licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente deüdamente comprovado ou
anulá-la por ilegalidade, do que dará ciência aos licitantes mediante publicação na Irrprensa Oficial
(aÍs.49 e 59 da Lei n'8.666/93).
16.2 - A autoridade competente para homologar, anular ou revogar a presente Licitação é o Seúor
§ecretrârio Municipal de Educaçãoda SElv@/tr\.íPRÁTFJz-MA.
16.3 - Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado para assinatura do contrato.

Imperatriz

Fran

- Md

16 de agosto de 201 8

§ilva de Oliveira
Financeiro

APRO
Em

Josen
Secretária
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

T

ELA DE

NCIA

Secretaria: MuniciPal de Educaçâo
Responsável : Josenildo José Ferreira

n

Desoiçdo do Produto

UND. VALORANIT.

QUÁNT,

VALORTOTAL

FREEZER IIORIZONTAL
1

para geladeira - modelo universal.
Resistência 22OYrap
, Compressor refrigeraçâo, potência 1/4 hp' tensilo 220, aplicação freezer
para qeladeira - modelo universal.
Micro Motor l/40 bivoll com hélice de plástico, aplicação freezer para
3
geladeira - modelo u4!versal.
Condensador 1/4, material cob re, a plicação freezer para geladeira 4
m od€lo universal,
aplicação freezer - modelo
Termostato par& temperatura, Vac 12
5
universal.
Gaxeta medidas 68 x 71cm com tolerância +l- 2OoÁ, aplicação para
6
freezers.
1 Puxador psrâ freezer horizqntal - modelo universal.
PTC, pârs motor 1/4 hp, com Protetor Térmico, tensão 220v,
I Relé
aplicação freezer.
9 Rodizio para Freezer Duplo Parafuso Giratório .
10 Capilar 0,42,3mm, rolo com 3 metros, apliçgtçâo para freezer.
Cabo de Força Fio de Energia, comprimento 1,5 metros, corrente 204,
11
tensâo 220v, aplicaçâo para freezer.
t2 Dobradiça da porta com mola pa ra Ireezer horizontal electrolux.

(IND,

R$

95,71

50

4.785,50

UND.

R$

493,55

50

24,677,50

UND.

R$

72,03

150

10.807,50

UND

R$

113,70

50

5.685,0O

UND

R$

E4,55

50

4.227,5O

UND
UND.
UND.

luNo

R$
R$
R$
R$

UND. RS
UND
UND

R$
R$

;

,/r-)J
?

:L

o
E

6s26

50

3.263,0O

58,51

50

2.925,50

95,73

150

14.35e,q

28,20
34196

50
50

1.410,00
1.748,00

25,70

50

1.285,W/

54,05

50

2,702,50

i

13

PaineVCompleto pâra plrte inferior da taml

o freezer electrolux

UND. R$

)

I

70,93

Total
FOGÂO INDUSTRIAL
UND.
industrial 4 ou 6 bocas.
o
t4 Bico In etor GI 56s I
UND.
l5 Botã a Iica ofo ão industrial 4 ou 6 bocas.
Grelha em ferro fundido para Fogão Industrial 30X30cm, com
UND.
t6
o industrial 4 ou ó bocas.
o
tolerância +l- 2OYo a I

R$
R$
R$

31,60

UND

t7

industrial 4 ou 6 bocas.
ofo
eimadores em ferro fundido â l
Espalhadores de chama em ferro fundido, aplicaçiio fogão industrial 4
18
ou 6 bocas.
Mangueira de alta pressão para gás P13, comprimento 1,5 metros,
t9
diametro interno 5/16, aplicaçãq fogâ o industrial 4 ou 6 bocas.
20 Regulador de gás, rosca duplar aplicação fogão lndustrial 4 ou 6 bocas.

22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

R$

81.423,00

18,86

50
50

1.880,OO
943,0O

44,63

50

2.231,5O

R$

47,,8

50

2364,N

UND

R$

38,9E

50

1.949,OO

UND.

R$

58,810

UND.

Rl§

189,63

BEBEDOURO INDUSTRIAL
Compressor refrigeração, potência 1/5 hp, tensâo 220' aplicaçâo
UND.
bebedouro industrial.
Micro Motor l/40 bivolÇ com hélice de plásticol aplicação bebedouro
UND.
industrial.
UND
Condensador 1/4r aplicação btlled ouro industrial.
pâra
UND.
Termostato
tempentura, aplicação bebedouro industrial.
pâra
Protetor
bebedouro
Relé PTC,
motor 1/5 c/
Térmico, aplicaçâo
UND.
industrial.
UND.
Capilar OJl rolo 3MT aplicaçâo bebedouro industrial.
Cabo de Força, Fio de Energia, 1r5 metros, corrente 204 aplicaçlo
UND
bebedouro industrial.
Torneira, material corpo inox, tipo longa, diâmetro 1/2r aplicaçilo
UND
bebedouro industrial.
UND
Boia Reguladora de nível d'água lD,para bebedouro industrial
Flange PR Conexão rosca 1/2, pa ra Bebedouro industrial
UND
Bandeijo inox aparadora de água, medindo aproximadamente I metro
UND.
de comprimento, 0,25 cm de largurar 0rl0 cm de profundidâde, para
industrial
bebedouro

44133

2.940,50

50

28.445,N

150

Total

2l

3,546,50

50

TI4OO

50

R$

40.7íj,oo
22.066,50

I

\/,
',P
l

í
76,56

150

11.484,00

117,36
107,77

50
50

5.868,00
5388,50

9026

50

4.513,00

87,81

50

4.390,50

27,O1

50

1.350,5q

80,05

1000

103,58
30,40

50
150

192,85

r50

,,.!

E

2
2

=
?

I

80.050,00
5.179,00
4,56O,Oyl

tt.

,Q

(\

28.927

etros, parâ bebedouro
Mangueira entrada de água, conecxão 12, 1,
industrial
Mangueira de Dreno, I)renagem 2,5 Pol, I Metro para bebedouro
33
industrial

32

UND.

18,66

150

2.799,0O

UND.

19,86

150

2.979,N

Total

LI UIDIFICADOR INDUSTRIÂL
Mrncal central c/ Bucha em bronze aplicação copo de liquidificador
industrial.
Eixo com facas em material de inox para aplicação no copo de
35
I uiditicador industrial.
Rolamento Industrial Aplicacoes l)iversrs 630522 aplicação
3ó
uidiíicador industrial.

34

37
38
39
40

4l
42

43

o aluminio 14 mm a tca oli uidificador industrial.
Arruela de Ved
Oring anel de Vedaçâo, medida interna I cm, aplicação liquidiíicador
industrial.
Eélice em materirl de inox, rosca esquerda, 2 mm, aplicação
uidificador industrial.
uidiÍicador Industrial
Co unto de Facas co
Kit acoplamento, superior e inferiorr rosca contrariar copo e motor de
uidilicador industrial
I uidificador industrial
Kit de buchas do
Capacitador de prrtida l5uf, 230vac, 60h2, para motor de liquidiíicar
industrial

44

22í.rt".
ral uidificador industrial
desl
L/D 10 am
Chave I
Cabo de Força, comprimento lr5 metros, corrente 204, tensão 220v,
45
ara li uidiÍicador industrial
ra uidificador industrial
220[
46 Motor estator I

í)ür

UND

93 78

UND

84,61

UND.

40183

UND

7§s

UND.

13,10

UND

e63t

UND

131.93

UND.

188,96

UND.

159

UND.

60,00

UND.

46,16

UND

13,10

UND.

225.68

R$

179.555.50
4.689,00

50

4.230,50

50

6.124,5O

150

1.102,50

150

ó55,0o

50

4.815,50

50
50

6.59

50
50

9.448,00

Yi
U.

7,977,5O

1

3.000,00

50

2.308,00

50

655,00

50
50

Totsl

0

R$

11.284
62.886,00

GELADEIRA - FROST FRX,E
Compressor de l/4 hp, tensão 220V, aplicação geladeira - modelo
universal
Gaxeta superior, medidas 68cm x 116cm com tolerância +l- 20Yo,
48
ar
eira electrolux 410 Litros
a

47

UND.

498,18

50

UND

121,10

50

24.909,W
6.

I

cia +l- 2OVo, aplicação
Gaxeta inferior medidas 58x1,18cm com tole
ârâ eladeira consul 280 Litros
Term ostato para temperatura, Vac [2OD4O, aplicaçío geladeira 53
modelo universtrl.
54 Motor ventilado tensão 220v, para geladeira co ntinental 410 Litros

52

55
56
51
58
59
60
61

62
63

Motor ventilador, tensão 220vr aplicação geladeira - modelo universal.
Bandeja coletora de água do motor para geladeira Continental 410
Litros
Fusível Térmico, tensão 220v, 10 amperes tolerância +l- 2OV", aplicação
geladeira Continental 410 Litros.
Fusível Térmico, tensão 22Ov,20 amperes, aplicação geladeira - modelo
universal.
Módulo psra Gehdeira MABE continental 410 Litros.
Módulo universal para Geladeira 410 lts
Placa eletrônica para gel adeira continental 410 Litroso 220v.
Placa eletrônica universal para geladeirar 22Ov.
Placa eletrônica para gehdeira consul 280 Litros,220v.

UND

95,76

50

4.788,00

UND

100r6

50

5.018,0o

ultD.

179,36

50

8.968,00

IAID

221,48

50

11.074,00

UND.

36,63

50

1.831,50

UND.

55,15

150

8.272,5O

UND.

52,7O

150

7.905,0o

UND.
UND.
UND.
UND.
UND

378,71
380,00
301,96
351,06
243,58

50
50
50
50
50

Total

18.935,50

19.fi)0,00
15.(»8,00
17.553,00
12.l79,OO
179.45t'.ião
R$ 544.069,00

Rt§

TOTAL GERAL
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL

NO

À14
.,r , \

\-,'

1Oí/20í8.CPL

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

Imperatriz

(MA),

de 20'18

de

A(o)
PREGOEIRO(A) MUNTCtPAL
REF. PREGÃO PRESENCIAL

O

NO

íOí12018.CPL.

abaixo-assinado, responsável legal

pela

Empresa

_, inscrita no CNPJ/MF sob o no
vem pela presente informar a Vs.
Sas. que o Sr
e do
, portador do RG no _
CPF no
é designado para representar nossa empTesa na Licitaçáo
acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e
impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, assinar propostas e rubricar
documentos das demais licitantes, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar,
formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame.

com sede na rua

Atenciosamente,

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal
Com firma reconhecida em cartório

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP 65.900-505 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICTTAÇAO

pnecÃo PRESENC|AL

Ís"

r(

No 101/2018 - CPL

ANEXO lll
(MINUTA DO CONTRATO)
CoNTRATO

No_/20í8

CONTRATAçÂO DE EMPRESA PARA
AoursrÇÃo DE PEçAS DE REPosrÇÃo
PARA EQUIPAMENTOS (FREEZERS,
FOGOES, BEBEDOUROS, GELADEIRAS E
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O IUUHICíPIO OE
IMPERATRIZ E
A
EMPRESA
NA FORMA
ABAIXO.

dias do mês de
do ano de 2018, de um lado, o MUNICíPIO DE
IMPERATRIZ, CNPJ/MF n" 06.í58.455/000'1-16, Iocalizado na Rua Rui Barbosa, no 20í,
Municipal
Centro, através do(a) Secretário(a)
brasileiro(a), agente político, portador do RG n.o
SSP/MA e do CPF/MF n.o _,
doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
CNPJ/Àr]F n.o

Ao(s)

estabelecidana-,neSteato,repreSentadapelo,
portador do RG n.o
e do CPF/MF n.o

Sr.

doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Processo n.o
e proposta apresentada, que passam a
integrar este instrumento, independentemente de transcrição na parte em que com este não
conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.o
8.666, de 2í de junho de 1993, mediante as cláusulas e condiçóes seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
í.'1. Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa para Aquisição de peças

de reposição para os equipamentos (freezers, fogões, bebedouros, geladeiras e
liquidificador industrial) das lnstituições da Rede Pública Municipal de Ensino, com

I - SEMED, e em conformidade
Pregão Presencial n' í0í12018-CPL e seus anexos, que independente de
transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente
contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na íorma da Lei no
motivação no processo administrativo n" 20.OO1.1705120í

com

o

8.666, de 21 de junho de '1993 e suas alteraçôes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕCS ON CONTRATADA
2.1Pagar todas as despesas, tais com taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão de
obra, garantia e todas as outras despesas decorrentes da contratação.
2.2.Respeitar o prazo estipulado para a entrega do objeto;
2.3.Repara1 corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara, Imperatriz/MA
CEP65.900-505 E-mail: cplimperatriz@hotmail.com
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contratado em que se verificarem incorreções ou defeitos decorrentes do fornecimento;
2.4.Responder integralmênte por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros, em razá,o de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominaçôes contratuais ou legais a que estiver sujeita;
2.S.Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
2.6.O produto e as instalaÇões físicas do CONTRATADO(A), deverá observar todas as
exigências dos Órgãos Públicos competentes.
2.7.Manler as condiçóes de habilitação e qualificaçáo exigidas durante toda a vigência do
Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas
condiÇões;
2.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento do produto, objeto do Termo de Referência,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou
culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício dê suas atividades,
vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
2.gAtendêr as demais condições descritas no Termo de Referência.

CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGAçOES DA CONTRATANTE

3.l.Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas
fiscais/faturas a efetiva execução do objeto desta licitação.
3.2 O acompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados serão
feitos por FRANCISCO h/AGNO STLVA DE OL|VE|RA, MATRÍCULA 34.171-1 / EDNEY
LOIOLA, MATRíCULA 50.675-5, em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n"
8.666/93, pela Contratante.
3.3 Os fiscais do contrato serão responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização e pelo
atesto dos serviços contratados.
3.4 Os demandantes se reservam ao direito de, sempre que julgar necessário, verificar, por
meio de seus funcionários, se as prescrições das normas do Termo de Referência estão
sendo cumpridas pelo fabricante. Para tal, o mesmo deverá garantir livre acesso às
dependências pertinentes da fábrica.
3.5 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido no Termo e
Contrato;
3.6 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos produtos, sob o
aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
3.7 Comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto do
Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificaçôes
e condições estabelecidas no Termo de Referência;
3.8 Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades;
CLAUSULA QUARTA. PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA
entrega dos produtos será em no máximo 10 (dez) dias corridos após o recebimento
"Ordem
da
de Fornecimento" emitada pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED.
4.1 .A

4.2.4 entrega dos produtos será feita de forma parcelada, nas quantidades

e

local

estabelecidos na "Ordem de Fornecimento".

4.3.os produtos diferentes das especificaçôes ou apresentarem defeitos, serão considerados
não entregues.
4.4 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com as
especificações e condições do Termo de Referência, do Edital e do Contrato.
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4.5 Caso algum produto seja entregue com avarias ou em desacordo com as especificaçóes
técnicas ou problema de qualidade, a empresa Contratada deverá repô-lo devidamente
corrigido em até 2 (dois) dias úteis, após notificaÇão do Contratante durante a vigência do
contrato, a partir daí sujeitando-se às penafidades cabíveis.
CLAUSULA QUINTA

-

PAGAMENTO

à

CONTRATADA será eÍetuada pela Secretaria Municipel de
Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária (SEPFAZGO), ou por outro setor específico
da Prefeitura Municipal de lmperatriz, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente
atestada pelo setor competente, bem como as certidões de regularidade junto a RECEITA
FEDERAL DO BRASIL, TRABALHISTAS, FGTS, ESTADO (Dívida Ativa e Tributos) e
Municíp io e será feito na modalidade de transferência online

5.1.O pagamento

CLÁUSULA SEXTA

. DO VALOR DO CONTRATO E DA

CLASSIFICAçÃO

ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO
6.1 . O valor global estimado do contrato é de

6.2. As despesas decorrentes desta licitação correrão

à

conta da seguinte dotação

orçamentária:
20.001 . 1 2.361 .0043.2132 - Manutenção e Desenvolvimento da Escola
Natureza: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fonte. OO1. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL-MDE
Fonte:040- RECURSOS DO FNDE
Ficha: 1278 e 2740

CLÁUSULA SÉflMA. CRITÉRIO DE REAJUSTE

7.í

-

Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não

sofrerão recomposiÇão de preÇos.
7 .2 - Paê restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encârgos do
contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do
Art. 65 da Lei n.o 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA . SUBCoNTRATAÇÃo
8.1 . Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

CLAUSULA NONA. VIGENCIA DO CONTRATO
9.1 - O contrato terá vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura,
nos termos do art. art. 57, caput, da Lei n.'8.666/93. Havendo necessidade o contrato
poderá sofrer acréscimos e supressóes de alé 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1o, da Lei Federal no 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA

10.1.

A

entrega

do

-

Do ATESTADo E DA ATESTAÇÃO
material será acompanhada e fiscalizada por representante da
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AdministraÇão do Orgão, designado para esse fim, permitida a assistêncta de terceiros.
10.2. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitaÇão será
recebido:
a) provisoriamente, no ato da entrega do produto, para posterior verificação da
conformidade do material com as especificações do objeto licitado;
b) definitivamente, em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a
verifÍcaÇão da qualidade e quantidade do material e consequente aceitaçáo.
10.3. O Fornecedor Beneficiário deve efetuar a troca do produto que não atender as
especificações do objeto contratado no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar do
recebimento da solicitação.
10.4. A atestação de conformidade da entrega do produto caberá a servidor designado pelo
Órgão para esse fim.
10.5. O servidor designado pelo Orgão elaborá relatório para fins de liberação do pagamento
das Notas/Faturas e contagem do início do prazo de garantia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sançôes, segundo a
gravidade da íalta cometida:
| - adveÉência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigaçóes e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda,
no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde
que náo caiba a aplicação de sanção mais grave;
ll - multas:

a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos entregues com
atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da multa ou pela rescisão , em razào da inexecução total.
b) 0,06% (seis centésr'm os por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido
pelas demais alíneas.
c) 5 yo (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção
das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
d) 20 % (vinte por cenÍo) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura
do contrato, rescisão contratual por inexecuÇão do contrato - caracterizando-se quando

houver reiterado descumprimento de obrigaçóes contratuais -, entrega inÍerior a 50%o
(cinqüenta por cento) do contratado, atraso superior ao prazo limite de trinta dias,
estabelecido na alínea "a", ou os serviços forem prestados fora das especificações
constantes do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA.
lll - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo náo superior a 2 (dois) anos,
lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos quê determinaram sua punição ou até que seja promovida
a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
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concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DA RESCISÃO DO CONTRATO
'12.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no. 8.666/93, de 21106/93.
12.2. Constitui motivo para rescisão do Conlrato:
a) o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especiíicações e prazos;
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu
cumprimento, levando a AdministraÇão a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou Íornecimento nos prazos estipulados;
c) a paralisaÇão do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
d) desatendimento das determinaçôes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;

o

0 a decretaÇão da falência ou instauraÇão da insolvêncra civil;
g) a dissoluçáo da sociedade ou o falecimento do contratado;
h) a alteração social ou a modificaÇão da finalídade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do Contrato;
i) razões de interesse público, de alta relevâncra e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante
e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;
j) a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificaÇões do valor
inicial do Contrato alem do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no.
8.666, de 21 de lunho de '1993;
k) a suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçôes pêlas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizaçóes e mobilizaçóes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
l) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem rnterna ou guerra assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigaçóes até que
seja normalizada a situaÇão;
m) a não-liberação, por parte da Administração, de área, Iocal ou objeto para execução de
serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas
nos projetos;
n) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
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o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
p) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial da posiçáo contratual, bem como a fusão, cjsão
ou incorporação, que implique violação da Lei de Licitações ou prejudique a regular
execução do contrato.
CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA . DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de lmperatriz/MA, com renúncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da
execução deste Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme,
é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.
lmperatriz (ÍUA),

_

de

de 2018

CONTRATANTE
Secretário lvlunicipal

CONTRATADO
Representante Legal
TESTEMUNHAS

CPF

CPF
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ANEXO IV

MoDELo DE DECLARAÇÃo oe currapRtMENTo Do tNc. v Do ART. 27 oALEt
8.666/93

oecuRaÇÃo
(Nome

da Empresa)_,

por

intermédio

do seu

inscrito no CNPJ/I\/F sob no
legal o(a) S(a)

representante

portador da Carteira de ldentidade no _

e do

CPFno-,DEcLARA'parafinsdodtspostonoinc.Vdoar1.27daLei
no 8.666, de 21 de junho

de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de í999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e náo
emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condiçáo de aprendiz

(

)

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

i
1657

Bairro Juçara, Imperatriz/MA
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ANEXO V

MoDELo DE DEcLARAÇÃo oe ctÊt'tctl E cuMpRtMENTo Dos REeutstros DE
HABILITAçAO

Declaramos, para eíeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial n'
10112O18-CPL, realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz, e conforme exigências
legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.
A presente declaração é feita sob as penas da Lei.

lmperatriz(MA),

_

Representante Legal da Empresa
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de 20í 8.

