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EDITAL

PREGAO PRESENCIAL NO'127 12O18-CPL
TIPO: Menor PreÇo por ltem
ORGAO INTERESSADO: Secretaria de Planejamento , F azenda e Gestão Orçamentária
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12 001 192 t2018
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 04 de fevereiro, às 14
hr (quatorze horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente
licitaçáo será rea[zada no primeiro dia útil subseqüente

A Prefeitura lvlunicipal de lmperatriz - t\ilA, através da Pregoerra Oíicial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria N' 7534, de 19 de julho de 2018, publicada no dia 25 de lulho de
2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará e yulgará a licitaÇâo
acima indrcada e receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO na Rua
Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA. regido pela Lei Federal no 10.520,
de 17 de lulho de 2002, Decreto tvlunicipal no 22l2OOl , 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 espécie.

1. DO OBJETO

1.1 Constitui obleto Edital a aquisição de material de consumo (MATERIAL DE LIMPEZA E
PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, IVATERIAL DE COPA E COZINHA, GENEROS DE
ALITVIENTAÇÃO), para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento. Fazenda e
Gestáo OrÇamentária

-

SEFAZGO.

1.2 O valor global estimado para aquisição dos matérias e de R$ 106.2O1,2O (cento e seis
mil, duzentos e um reais e vinte centavos)

2. DOS ANEXOS
a) Anexo I - Proposta de Preços e Termo de Referência
b) Anexo ll - Modelo de Carta Credencial
c) Anexo

lll - t\/inuta do Contrato

d) Anexo lV - Declaração a que alude o

e) Anexo V

-

ad

27o,

V da Lei

n.o 8.666/93

Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem Plenamente os

Requisitos de Habilitação

3. DO SUPORTE LEGAL

3.1. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal no 10.520, de 17 de lulho de 2002, Decreto
fVlunicipal no 02212O07, Lei Complemenlat 123106 e alteraÇões, por este Edital e seus
anexos, aplicando-se. subsidiariamente, no que couberem, as drsposiÇões da Ler no
I666/93 e respectivas alterações. além das demeis disposiÇões legais aplicáveis, que ficam
fazendo parte integrante da mesma, independente de transcriçâo

\
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4. DA OOrAçÃO

4.1. As despesas decorrentes da aquisição de material de consumo, ficará a conta da
seguinte dotação:

Unidade Orçamentária 12.001 04 122 OO21 2059
Natureza:3390 30.99 - Material de Consumo
Ficha:253 Fonte:001

-

Tesouro Municipal.

5. DA PART|C|PAçAO

51

Poderão participar deste pregão os interessados que tenham ramo de etividade
compatÍvel com o objeto e que atendam a todas as exigências deste Edital e seus anexos,
inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de classificação das propostas, e se
apresentarem ao Pregoerro(a) no dia, hora e local deírnrdo 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 equrparadas (sociedades
cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta correspondente
aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar no 12312O06,
nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao objeto licitado,
conforme Lei Complementar 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 Para os itens com valor acima de R$ 80 000,00 (oitenta mrl reais), a participação será
da seguinte forma.

3.1 Cota Reservada de 25% (inciso lll, art 48 da Ler 14712014) para as licitantes que se
enquadrarem como lvlicroempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou
equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido. no ano calendário anterior,
receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso Il do caput do artrgo 3o da Lei
Complementar no 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo
5

pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complemenlar no 12312006 e sua alteração dada
pela Lei Complemenlar 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
seus Anexos.
5.4. Não poderão participar desta licitação empresas:

5.4 1. Cuja 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.

4.2. Que estejam cumprindo pena de suspensáo de licitar com a Administração Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inrdôneas pela AdministraÇão Pública Federal
5

Estadual ou lvlunicipal, ainda que tal fato se dê após o inÍcio do certame

5.4.3 Apresentadas na qualidade de subconlratadas.

4 Que tenham sócro-gerente. diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de
órgão ou entidade da Administração Pública h/unictpal ou que possuam qualquer vínculo
54
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5 Que se apresentem
5.4 6 Pessoas Físicas
5

4

d#

em forma de consórcios

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1 As licitantes deverão se apresentarjunto ao Pregoeiro(a) por meio de um representante,
portando seu documento de identidade original e devidamente munrdo 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 procuração que o nomeie a participar deste
procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada,
comprovando os necessários poderes para formular veÍbalmente lances de preços,
firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurso, assinar a ata e praticar
todos os demais atos pertinentês ao presente certame.

61 1 No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Regrstro que comprove sua capacidade de representar a
mesma.
61 2 As partrcipantes deverão apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato
socral em vigor, devrdamente 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 deveráo 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

61 4. Fica facultado às participantes apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial
do Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP

61.5 Os

documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados a(o)
Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os quais farão
parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartóÍio
competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos
prazos de validade

2

Caso as licitantes não se façam reprêsentar durante a sessáo de lances verbais, ou
sejam descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item
6

o. t.

6

3

6

4. As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR - Aviso

Para ceda licitante que participar do certame será permitido somente um representante
para se manifestar em nome do representado, vedada a partrctpação de qualquer
interessado representando mais de um licitante
de

Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital, aos
cuidados do(a) Pregoeiro(a) munrcipal
6 5. Somente seráo aceitos como válidos os envelopes envrados 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.
comunicação escrita da licitante, que deverá ser apresentada pelo novo representante em

"Ç
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7. OAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7 1 Por força da Lei Complementar no 123106 e do Decreto Federal no 1538, de 06 de
outubro de 2015, as Microempresas - MEs, as Empresas de Pequeno Porte - EPPS e as
Cooperativas a estas equiparadas - COOPs que tenham interesse em participar deste
pregão deverão observar os procedimentos a seguir dispostos:

a) as licitantes que se enquadrem na condiÇão de fiilE, EPP ou COOP e que

eventualmente possuam alguma restrição no tocante à documentaÇão relativa à
regularidade fiscal, deverão consignar tal informação expressamente na declaração
prevista no item 7.1.3:

b)

no momento da oportuna fase de habilitaÇão, caso a licitante detentora da melhor
proposta seja uma tME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectrvo
envelope, toda a documentaÇáo exigida neste Edital, ainda que os documentos
pertrnentes à regularidade Íiscal apresentem alguma restrição, bem como alguma
espécre de documento que venha comprovar sua condição de microempresa ou
empresa de pequeno porte;

c)

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

7.2 Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á

do

seguinte modo.

a)

a ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunrdade 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, situaÇão em que o objeto lÍcitado será
adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (Í\ilE. EPP ou COOP), desde
que seu preço seja aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias;

c)

não ocorrendo a contrataÇão da Í\ilE, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior,
serão convocada as MEs, EPPS ou COOPs remanescentes, na ordem classificatórra,
para o exercício do mesmo direito;

d)

no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se
encontrem enquadradas no item 8.í., alínea 'c', será tealizado 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 8.1., alínea 'c', o
objeto licitado será adjudicado em Íavor da proposta origrnalmente vencedora do

certame,

f)

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

8. DA PROPOSTA DE PREçOS

I

1.

A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua

t.,
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parte externa as seguintes informaçôes:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Muntcipal de lmperatriz - [\ilA
Pregão Presencial n" 12712018-CPL
Rua Urbano Santos, '1657, Bairro Juçara, lmperatriz (MA)
cEP 65 9'16-193
Envelope I - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão socral ou nome comercial do licitante e endereço)

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 íolha e
rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa

b) Conter a descrição detalhada e especificações necessárias à identificaÇão do objeto
desta licitaÇáo, conforme Anexo I O licitante deverá indicar a descriÇão detalhada e
especificaçóes necessárias à rdentificação, inclusive marca e/ou modelo do produto cotado
quando for 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 ate 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 consrderado este último.
b.2) PARA A FORMULAÇ-ÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS IMPRESSAS DEVERÁ SER
UTILIZADA A DESCRIçAO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA,
soB PENA DE DESCLASSTFTCAÇÃO DA pROPOSTA.
c) Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de
Referência (Anexo l), correspondente aos itens a serem adquindos, e estar datada e
assinada por pessoa juridicamente habilitada pela empresa

d) Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais
como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços
encargos sociais, trabalhistas, seguros, trernamento, lucro transporte e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto deste Edrtal e seus Anexos

A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DEVERA SER PREENCHIDA E ENTREGUE
NA SESSÃO EM PEN DRIVE OU CD, ESTE ANEXO NÃO SUBSTITUI A PROPOSTA DE
PREÇO IMPRESSA.

E)

9, DA ACEITAÇAO TACITA

9.1 Os

a)
b)

c)

preÇos apresentados devem:

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

compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos
incidentes, taxa de admrnistraÇão, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros,
treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto deste Edital e seus Anexos,
ser irreajustáveis 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

Rua ltrbano Sanros. 1657. Juçara.

I

F.-nuil: cplimpelatliz'rihotrnail corn

pcrarri,/. NIA

E5'IADO DO }IARA\HAO

PITEFEITURA Mt]NI(]IPAL DE IMI'ERA'TTTI 7,
coMISSAO PERMAN E\TE DU LI('lT.\('AO

fr

'+.=-rry

9.3. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento"
emitida pela Contratante, de forma parcelada, e vigorará até dia 31 de dezembro do exercício
financeiro em que for formalizado a contratação
9.3.1. O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme a
necessidade e de acordo com a conveniência da SEFAZGO, bem como da existência de
disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela Contratante, por
ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o
ônus com a execução do objeto.
9.4. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificaÇóes de
preços, alterações ou alternativas nas condições/especificações estipuladas. Não serâo
consideradas as propostas que contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrôes.

9.5. Quaisquer tributos, 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.

9.6. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital implicará
desclassificação

do

na

citante.

9.7. 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 HABILITAÇÃO
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" 12712018-CPL
Rua Urbano Santos, 1657. Bairro Juçara, lmperatriz (trilA)
cEP 65 916-193
Envelope 2 - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e êndereÇo)

à habilitação, abaixo relacionados, poderâo ser
quais
apresentados em original, os
farão parte do processo licitatório, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competênte ou publicação em órgão da imprensa oficial,
observados sempre os respectivos prazos de validade:
10.2. Os documentos necessários

a) RegisÍo comercial, no caso de empresa individual

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

c) lnscriçáo 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
Íuncionamento no País, e ato de registro ou autorizaÇão para funcionamento expedido pelo
órgáo competente, quando a atividade assim o exigir
d.1 )

Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
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consolidação respectiva.

e) Prova de inscriÇão no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do lvlinistério da Fazenda
(CNPJ)

í) Prova de regularidade para com a F azenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e
Dívida Ativa e Previdencrária).

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

i)

Prova de regularidade relatrva ao FGTS, representada pelo CRF

-

Certtficado de

Reguleridade do FGTS, emitrdo pela Caixa Econômica Federal.
J)

Certidão Nêgativa de Débitos Trabalhistas

k) Certidão negatrva de falência ou recuperaÇão judicial expedida pelo distnbuidor 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 exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaÇáo 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

l1) O Balanço

patrimonial

e demonstrações contábeis deverão conter registro na

Junta

Comercial.

l2)

Serão consrderados aceitos como na forma

da Ler o balanço patrimonial

e

demonstraçôes contábeis assim apresentados:
I 2.1) sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (Sociedade Anônima).

- Publicados em Diário Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulação; ou

-

Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do

hcitante
I 2 2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

-

Por Íotocópia 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 DemonslraÇões Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
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

12.4) o balanço patrimonial e as demonstraçôes contábeis deveráo estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.
m) Prova de inscriÇão no cadastro de contnbuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual

n) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatÍvel
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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
de í6 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 'í4 anos, podendo ser utilizado o
modelo do Anexo V do Edital
10 3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deveráo estar com o número do CNPJ
da matriz, ou

filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
quanto
da filíal, exceto
à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio
que
documento
é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao CertiÍicado de
Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado,
devendo apresentar, neste caso, o documento comprobatório de autorização para a
centralizeção
10 3.1. Se o licitante for

1032 Serão drspensados da apresentaçáo de documentos com o número do CNPJ da
filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da
matriz
10 4 As certidóes e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente produziráo
efeitos com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgão emissor

'10.5 O não atendimento de quelquer exigência ou condição deste item implicará
inabilitação do licitante

í'r. Do cRrTERro

na

DE ACETTAÇÃO DO OBJETO

11.1- O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma

íí.í-í.PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da
conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados nos Anexos Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão apenas
as informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva nota
de empenho.
11.í -2.DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento
provisório, após a veriíicação das especificaçôes, qualidade e quantidades dos materiais e
consequentemente aceitaÇão, medrante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do
contrato, a ser designado pela Contratante.

11.2-

O

descarregamento

do

produto íicará

a

cargo do fornecedor, devendo ser

providenciada

a mão de obra necessária.
11.3- O aceite/aprovaçáo do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclur a responsabilidade
civil do íornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades
com as especificaÇões estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao
município as faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.028/90

í2.

DO ATENDIMENTO

í 2.

1

Proceder

à entrega dos materiais em

conformidade com

o quantitativo

solicitado

\
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pelasecretaria. para cada pedido (ou de uma única vez);

12.2 lt[anter inalterados os preços e condiçóes propostas;

12.3 Lançar na nota fiscal as

especificaçóes

dos materiais. de modo

idêntico

aquelesconstantes do objeto do edital;

í2 4 Não transferrr a terceiros, total ou parcial, o fornecimento dos materiais sem a prévta
eexpressa anuência da contratante
í3, DO PROCEDIMENTO
í3.'1. No dia, hora e local desrgnados 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)
13.1.1. O(A) Pregoeiro(a) poderá estabelece( pÍazo de tolerância de até 15 (quinze) minutos
para a abertura dos trabalhos

í3.2. lniciada a sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos

pelo(a)
Pregoeiro(a), pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitaçáo
estejam no local designado pelo menos 15 (quinze) minutos antes do referido horário.

133. 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.
í3.4. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do

item

anterior, o autor da oferta de lvlenor Preço e os das ofertas com preços até 10o/o (dez por
cento) superiores àquela, poderão oíertar lances verbais e sucessivos, em valores drstintos
e decrescentes, até a proclamaÇão do vencedor.
13.4.1. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavÍa
ao licitante, na ordem crescênte do desconto.
13.4.2. PodeÍá o(a) Pregoeiro(a) negociar com as licitantes visando estabelecer um intervalo
Gzoável entre tempo, valores e os lances ofertados.
13.4 3. Dos lances ofertados não caberá retratação.

í3 4.4. Depois de definido o lance de menor valor, e na hipótese de restarem dois ou mais
hcitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classificaÇão dos
licitantes remanescentes.

í3.5

Quando não forem verifrcadas, no mínimo, três propostas escritas de preÇos nas
condições definidas no item 13.4, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até
o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que
sejam os preÇos oferecidos nas propostas escritas (Havendo empate nesta condição todos
participarão da etapa de lances verbais).
'13 6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a).
implicará na manutenção do último preço apresentado pelo licrtante, para eÍeito de

ordenação das propostas.
í

3.7 Caso não se

realize lances verbais por todos os licrtantes. será verificada
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conformidade entre

a

proposta escrita

de menor preço e o valor estimado para

a

contratação.

í3

8. O

encerramenlo

da etapa competitiva

dar-se-á quando, indagados pelo(a)

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

138.í. A apresentação de novas propostas na forma do item 13.8.í não prejudicará

o

resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
13.8 2. Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á
o inicio da competiçáo relativa aos demais itens objeto desta licitação
13 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
contendo os documentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classificada
em primeiro lugar.
'13 '10. 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, ate que um licitante
atenda às condições fixadas neste edital.

13.11. Nas situaÇões previstas nos subitens í3.7. 13.8 e í3.10, o(a) Pregoeiro(a) poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor

13.í2. Venficado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a
ordem dos licitantes sendo declarado(s) vencedor(es) aquele que ocupar o primeiro lugar,
sendo-lhe adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a) o objeto do ceíame.
13 1 3. O(A) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licrtantes
contendo os "Documentos de Habilitação" Após 5 (cinco) dias úteis da contrataçáo, as
empresas poderáo retirá-los no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilizaÇão dos
mesmos.

13.14. Da Sessâo Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo(a)
Pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.
14. DO JULGAMENTO OAS PROPOSTAS

í4 1 Esta licitação é do tipo TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, em consonâncra com o que
estabelece a legislaÇão pertinente
2. Seráo desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições
deste edital, notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços.
'14

3. Será considerada mais vantajosa para a AdministraÇão e, conseqúentemente,
classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e
condiçóes deste edital, apresente o TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.
'14

14.4 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 desempale, 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.

14 5 No caso de drvergência 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.

t
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14 6. Para fins de homologação, após ad.ludicado o objeto o licitante vencedor fica obrigado

a apresentar nova proposta adequada ao preço ofertado na etape de lances verbais, no
prazo de até 02 (dois) dias, diretamente na secretaria contratante, contados da audiência
pública do Pregão, ato através do qual ficará de logo ciente o licitante.

15. DO DIREITO DE RECURSO

15.1. Declarado o vencedol 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 prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentaçáo das razóes do recurso,
podendo Juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dras, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.

15.2 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.

15.3 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 decisâo ou
encaminhá-lo(s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciaÇão e decisão,
obedecidos os prazos legais.
15 4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento

5

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais,
autoridade competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida notifica
'15

a
a

licitante melhor classificada para assinatura da ata de registro de preÇo
í 5.6 A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a ad1udicação do objeto da licitaçáo pelo(a) Pregoeiro(a)
ao vencedor.

í6. DA CONTRATAçÃO
'16. 1 . As obrigaÇóes decorrentes da presente licitaÇão serão formalizadas por instrumento
específico escrito de contrato/nota de empenho, que ocorrerá após a homologação, sendo o
adjudicatário convocado para assinar o contrato e terá o prazo de crnco dias úteis para fazélo

í6 2. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condrçóes de habilitaÇão
consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do
contrato.

16.3 Quando o vencedor da licitação não fizer a comprovação referida no parágrafo
anterior, ou quando injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato, prazo e condições
estabelecidas no ato convocatório da licitação, a Prefeitura Municipal de lmperatriz através
da Secretaria Municipal de Educaçâo 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
Y\
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rz. osRrcaçÕES DA coNTRATADA
No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a contratada a envidar todo

f'
o

empenho e a dedicação necessános ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe
são confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações estabelecidas no Edital e Termo de
Referência, a:
17 .1. lniciaÍ a execução do obleto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento
emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de dezembro do ano em
vigor, a partir da data da assinatura.
17.2. Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecida no
Edital e Termo de ReÍerência e na proposta da CONTRATADA.
17.3. Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a fornecer os
materiais, após cada solicitação formal, conforme Edital e Termo de Referência.
17.4. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escíto, quando verificar quaisquer
condições inadequadas a execução do contrato ou a imrnência de fatos que possam
prejudrcar a perfeita execução do objeto.
17.5. F acilftar à FISCALIZAÇAO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
í7.6. Responder rntegralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou
a terceiros, em razão de açáo ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominaçôes contratuais ou legais a que estiver sujeita
17 .7. Manler durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçóes por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaÇão,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo
comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas
condiçôes.
17.8. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratante, sob pena das sanÇóes
previstas no art. 81 na Lei 8.666/93.
í7.8.1. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou rejeitar o
tnstrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujertando-o às penalidades legalmente
estabelecidas
17.9 Aceitar, nas mesmas condrçóes contratuais, os acréscimos e supressóes do valor
inrcralmente estimado para a execuçáo do contrato, nos termos do § 1o; do art. 65 da Lei
8.666/93
17.10. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas
da Lei 8.666/93, respondendo pelas consequências de sua rnexecução total ou parcial.
í7.íl.indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como
seu representante, conforme elenca (art 68, da Lei 8666/93), aceito pela Administração. que

se reportar diretamente ao Gestor do contÍato, pessoalmente e/ou via
eletrônica/teleíone, para acompanhar e se responsabilizer pela execução do obleto.
17.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, deÍeitos ou incorreções resultantes
da execução ou de materiais empregados,
deverá

í7.'13. Responsabilizarse pelos danos causados diretamente à Adminrstração ou a
tercerros,decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, náo excluindo ou
reduzindoessaresponsabilidade
FiscalizaÇáo ou
acompanhamento pelo órgão
interessado
'17.13.'l Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por
seusempregados, ou representantes, direta
indiretamente, ao adquirente ou a
terceiros, inclusive os decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos
prazosda garantia, mesmo expirado o ptazo.

a

o

e
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17 -13.2- Rêsponsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, prevtdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execuçáo do contrato.
17.13.3. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas. fiscars
ecomerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu
pagamento.
leis
17.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes
trabalhistas, previdenciárias e de seguranÇa do trabalho de seus funcionários
'17.í5. Não transferir a terceiros, total ou parcral, a execução do objeto sem a prévia e
expressaanuência da Contratante.
17.16. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações pactuadas entre as partes.
17 .17. GaÍanli que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,
não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento dasobrigações
pactuadas entre as partes
í7.18. Relatar a Contratante toda e quaisquer irregularidade observada em virtude
dofornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicrtados.
í7.19. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigaçôes estabelecidas na
legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes
do fornecimento do objeto tais como: salários, seguro de acrdentes, taxas, rmpostos
econtribuiçôes, rndenizações, vales transportes, vales-refeiÇões,
outras que
porventuravenham a ser criadas e exigidas por Lei
í7.20. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra,
acidentesde trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
comerciais,
transportes,fretes,equipamentos, seguros, tributos, contnburções de qualquer natureza ou
perfeita execuÇão dos
espécie, salários equaisquer outras despesas necessárias
serviçoscontratados
17.2í. Responsabilizar-se por quaisquer ações Judiciais movidas por terceiros, que lhe
venhaa ser exigidas por Íorça de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato
17.22.Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção .individual - EPl,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do lVlTE, bemcomo
cumprir todas as normas sobre medicina e seguranÇa do trabalho
17.23. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
í7.24. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências
daContratante.
í 7.25. ResponsabilizaÊse pelo transporte, acondicionamento
entrega. rnclusive o
descarregamento dos materiais.
í7.26. Sujeúar-se a mais ampla e irrestrita Fiscalizaçáo pot parte da Administração
Municipal
17.27 . Enlregar o objeto na Secretaria de Planejamento. Fazenda e Gestão Orçamentária
ou outro local designado poresta
'17.28. Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final
ajustada ao último lance oíertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura
do contrato
í7.29. Manter inalterados os preços e condições da proposta
'17.30. Lançar na nota fiscal as especificaçóes dos produtos, de modo rdêntrco aqueles
constantes do anexo I - do Termo de Referência.
17.3í. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução
docontrato.
17.32. Tomar todas as providêncras necessárias para
frel cumprimento das
disposiçõescontidas no Termo de Referência, no Edital e no Contrato, inclusivequanto
aocompromisso do fornecimento dos materiais registrados, atendendo às solicitaçôes

às

e

e

à

e

o
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17.33- Atender as demais condições descritas no Termo de Referência
17.34- São expressamente vedadas à contratada:
a) a veiculaÇão de publicrdade ecerca do avenÇado, salvo se houver prévia autorização do
Município,
b) a subcontrataçáo para a execução do objeto deste contrato.
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Í\/unicípro, durante o
período de fornecimento.
18. OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

.

í 8.1 Efetuar o pagamento na forma do Edital, após o recebimentodos maleriais e
verificação do cumprimento de todas as obrigações legaisprevidenciárias, trabalhistas e as
demais disposiçôes do Termo de Referência,

í8.2.Designar um profissional, para na qualidade de fiscal, acompanhar

e

fiscalizar

execução do Contrato, conforme previsto no Edital.

í8.3.Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo
e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas

'18.4. ReJeitar os materiais cujas especificaÇões não atendam
constantes do Anexo I - do Termo de Referêncra.

os reqursitos mínimos

18.6. lnformar a Contratada eventuais deÍeitos, identificados mesmo após o recebimento
dosmateriais e exigir a sua substituição, conforme o caso.
í 8.7. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução
docontrato, podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com
asespecificações .e condições estabelecidas no Termo de Referência, informando

asocorrências ao Orgão Gerenciador.

í8.8. Verificar se a execução do oleto Íoi reahzada com observação às disposrçóes
pertrnentes no Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamento dos bens fornecidos.
8,9. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retiraro instrumento equivalente, dentro do prazo e condiçôes estabelecidos, sob pena
dedecair o direito à contratação, sem prejuízo das sançôes previstas no art. 8'l da
í

Lei8 666/93 e suas alteraÇóes.

18.í0. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos à
formatura e gêstão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob aforma
de extrato, e juntado aos autos, com a instruÇão processual necessária.
18.í I . Expedir as Autorizaçóes de Fornecimento.

í8.12. Receber o objeto em dias úteis, no horário de
narequisição/aulotizaçáo de fornecimento;

th às 14h00, no local

determinado

í8.í3. Disponibilizar local adequado pa? a tealizaçào da entrega.
18.í4. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a
fiel execução do contrato;

í8.í5.

o

livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que
estejamdevidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá
Permitir

deidentiíicação, para a entrega material.

q
Rua llrbano Santos. 1657. Juçara. lmperatriz-,/MA
E-rnail: c p linrpcrariz(ô hotnrail.com

ESTADO D() MARANHAO

PRT]}-EITTIRA MT] NICIPAL DE IMPERATI{IZ

('oi\t tssAo PERMANENTE DE LICITA(rAO

18.16. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do
Termo deReferência,

18.17. Exigir

o

cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de

acordocomas cláusulas contratuars e os termos de sua proposta;
18.18. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada

í8.19. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades

í8.20. Aplicar

à (s) licitante (s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas

nalegislação.

19. PRAZO E CONDIçOES DE ENTREGA

19.1.4 empresa vencedora deve efetuar a entrega dos pedidos em perfeitas condiçóes de
ingestão, conforme proposta apresentada, especificaÇões técnicas e níveis de desempenho
mínimos exigidos, dentro dos horárros estabelecidos.

19.2. O recebimento dos materiais não implica na sua aceitação definitiva, porquanto
dependerá da verificação do resultado, por membro da unidade a que se destina os
mesmos, da satrsfação de todas as especificações do Termo de Referêncra
20. Do PREçO E DAS COND|çÕES DO PAGAMENTO
20.1. O valor estimado da aquisição dos matérias fora estrpulado em R$ 106.201,20 (cento e
seis mil, duzentos e um reais e vinte centavos), conforme pesquisa efetuada no mercado, a
correr por conta dos recursos
20.2. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes taxas ou
outrosencargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste
dequalquer nalüeza, exceto nas hipóteses, conforme o item 21
20.3.Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida
indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei no 8.666/93
20.4.
CONTRATADA deverá apresentar pré-faturamento com detalhes dos
fornecimentos. para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para
Íaturamento
20.5. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA
deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser
entregues na Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária SEFAZGO, situada na Rua Godofredo Viana,7221738, Centro - lmperatri/lvlA, para frns de
liquidaÇáo e pagamento.
20.6. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Planejamento,
Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO, por meio de transferência eletrônica ou ordem
bancária, em até 30 (trinta) dias após
aceitação deíinitiva dos materrais,
comapresentaçâodas notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente público
competente
20.7.0 pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE
FORNECIÍ\iIENTO DOS ÍVATERIAIS, à medida que forem entregues os mesmos, não
devendo estar vinculado a liquidaÇão total do empenho
20.8. A Contratada homologatória deverá apresentar Junto às notas fiscais, comprovaÇáo de
sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e municipal, regularidade relativa à
Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do
;

A

a
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Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como aquitação de
impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços contratados, inclusive quanto o
imposto sobre Circulaçáo de Mercadorias e Serviços - lClúS
20.9. PaÍa frns de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas
pelosfornecimentos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do
contrato, mediante contabilizaÇão e apresentação, ao final de cada entrega ou periodo
nãoinferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos fornecimentos
20.í0. A atestação da íatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal
docontrato ou outro servidor designado para esse fim.
20.11 . Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeÇa a liquidação
dadespesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medtdas
saneadoras
20.11.1. A contagem do pÍazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentaÇáo
e protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correçóes,
fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá
haver pre.;uízo da prestaÇão de serviÇos pela CONTRATADA
20.12. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamentode preços ou
atualização monetária.
20.13. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente eíetuar o pagamentoapós
a atestaçáo de que o serviço foi executado em conformidade com as especrficaçôes do
contrato
20.14. A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade do valor e
das quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o
Íornecimento efetivamente efetuado
20.15. O preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais será o preço
registrado em Ata, ofertado na proposta vencedora deste Pregâo.
20.16. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretese
demais despesas que, direta ou indiretamente tenham reaÇão com o ob.leto destecontrato,
isentando a Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes
21. CRITERIO DE REAJUSTE

21,1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
dacontratada e a retribuição da Administração para ajusta remuneraÇão, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do
Art. 65 da Lei n 8 666/93 e suas alteraÇões
22. SUBCONTRATAÇÃO

22 1. Não é permitida a subcontrataÇão total ou parcial para a execuçáo do contrato
23. VIGÊNCIA DO CONTRATO

23.í. O futuro contrato que advir deste Edital, e vigorará data de sua assinatura até dia 31
de dezembro do exercício financeiro em que for form alizado a contratação.
23.2. O cronograma de distribuição com os locais e os horários será definido conforme
necessidade da SEFAZGO. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções previstas
na Lei 8.666/93 e suas alteraÇões
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24. FTSCALTZAÇÃO OO CONTRATO

24.1. A Íiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral,
serãofeitos pelo servidora Eliana Rosendo Colavite, Matrícula 23.5íí -0 - Diretora
Executiva de AdministraÇão, ououtros Íepresentantes, especialmente designados, que
anotarão em registro próprio todas asocorrências, determinando o que for necessário
regularizaÇão das faltas ou defeitosobservados na forma do Artigo 67. da Lei no 8 666/93
24.2. As decisôes e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou
comissãode recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para
aadoção dasmedidas convenientes a Administração.
24.3. A fiscalização de que trata esta cláusula náo exclui nem reduz a responsabilidade
daCONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros. resultantes de
ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos
24.4. A atestaÇão de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do
setorresponsável pela fiscalizaçáo do contrato ou a outro servidor designado para esse fim

25. DAS PENALIDADES

25.í. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida
aprevia defesa. aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta
cometida:
25.í.í. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da FiscalizaÇão,
nocaso de descumprimento das obrigaçóes e responsabilidades assumrdas no contratoou,
arnda, no caso de outras ocorrências que possam acaÍet prejuízos à CONTRATANTE,
desde que não caiba a aplicação de sanção mars grave
25.1.2.1. 0,03% (Íês centésimos por cento) por dia sobre o valor dos materiais
entreguescom atraso Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir
pelacontinuidade da aplicação da multa ou pela rescisãocontratual, em razào da inexecução
total
25.1.2.2. 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato
ocorrido,para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste rnstrumento,
não abrangidopelas demais alíneas.
25.1.2.3. 5 % (cinco por cento) por dia sobre o valor global do ato ocorrido. pelo
náocumprimento de quaisquer condiçôes de garantra estabelecido no contrato.
25.'1.2.4. 5 % (crnco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não
manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no
instrumentoconvocatório.
25.1.2.5. 10o/o (dez por cento), sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão
contratuaipor inexecução parcial do contrato
25.1.2.6. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa
naassinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se
quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais - alraso superiorao
prezo limite de trinta dras, estabelecido na alínea "a".
25.1 .3. Rescisáo contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a Xll ê XVll do
artigo 78 da Lei no 8 666/93.
25.í.4. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo
dalicitação, desde que haja conveniência para a Adminlstração Pública.
25.í.5. Rescisão Judicial, nos termos da legislação
25.1 .6.Suspensâo temporária de participarem licitação e rmpedimento de contratar
comAdministração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.
25.1.7 . DeclaraÇão de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo
Públrca,enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que
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selapromovida esua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, queserá
concedida sempreque o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízosresultantes e
depois de decorrido oprazo da sanção aplicada com base no incisoanterior

26. DA IMPUGNAÇAO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
26.1 Os interessados poderão solicitar até o 20 (segundo) dia anterior à data de entrega dos

envelopes, quaisquer esclarecimentos e informações, através de comuntcação a
COMISSÀO PERMANENTE DE LICITAÇÃo - cPL, através do setor de protocolo, no

endereço da Comissão Permanente de Licitação

-

CPL.

2628m qualquer ocasiáo antecedendo a data de entrega das propostas, a CPL poderá, por
qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas fornecidas a
solicitaÇões de esclarecimentos, modificarem os referidos documentos medrante a emissão
de uma errata, que será publicada no Diário Oficial da União (quando for o caso) e no Diário
Oficial do Estado.

26.3 Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a errata na
preparaçâo da Documentação e Proposta (s) de Preços, a CPL poderá prorrogar a entrega
das mesmas, pelo prazo que, na forma da Lei, exceto quando inquestionavelmente, a
alteração não afetar a íormulação das propostas (DocumentaÇão e Preço).
26.4 A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com o Art. 41 da
Lei 8.666/93 Deverá ser protocolizada, no horário comercial, de segunda a sexta-feira das
08:00 as 18:00 horas no Protocolo Geral da Comissão Permanente de LicitaÇão, Rua
Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz-MA, nos seguintes prazos:
26 4.1 Pot qualquer cidadão, ate 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura
dos envelopes de habilitação;

26.4.2 Pela licitante, ate 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitaçâo.
26 5 A Comissão Permanente de Licitação, na qualidade de órgão julgador do certame
licitatório e no exercício de sua função decisória, deliberará a respeito.
26.6 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta
licitaÇão até o trânsito em julgado da decrsão a ela pertinente.

27. DAS DtSPOSTÇOES GERATS
27.1. Apos a declaraçáo 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
27.2. No caso de rnterposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a
autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado.
27.3. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressôes do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1o, da Lei n"
I 666/93

27.4. A PreÍeilura Municrpal de lmperatriz (MA), através de seu ordenador de despesas,
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poderá revogar a licitaÇão por razóes de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovedo, pertinente e suficiente para Justificar tal conduta, devendo anulála por ilegalidade, de ofício ou por provocaÇão de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

27.5 Alé 2 (dois) dias úteis antes da data íixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa física ou jurídica poderá solicrtar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão Presencial

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

7

Decaiá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que, tendo
aceitado sem objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou
27

irregularidades que o vrciem
27.8. A participação nesta licitaÇão implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condiÇões.

27.9. O (a) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superror, em qualquer fase da licitação, poderá
promover diligências objetrvando esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deverra constar no ato da
sessão pública
27.

10 Não serão considerados motivos para desclassificaÇão simples omissões ou erros

formais da proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem
o processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos
demais licitantes.
27.11. As normas disciplinadoras desta licitaçáo 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.

27.12. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
instrumento convocatório.
27.13. Caso a licitante vencedora arnda não esteja cadastrada lunto a Administraçáo Pública
Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhe sqa adjudicado o presente certame

27.14. Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estáo com
vista franqueada aos interessados na licitação.

27.15 As decisões do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes,
serão publicados na lmprensa Oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus
representantes.

27 16. Na hipótese 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.
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27.17 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início

e

incluir-se-á o dia do vencimento.

27.18. Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário, poderão ser prestados pela
Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereÇo: Rua Urbano Santos, 1657, - Juçara
- lmperatriz - MA. A Comissão Permanente de LicrtaÇâo prestará todos os esclarecimentos
solicitados pelos interessados nesta licitação, sobre o Edital e seus anexos Não serão
considerados os pedidos de esclarecimento, providências ou impugnações enviados por fax,
e-mail ou vencidos os respectivos prazos legars.

lmperatriz (MA), 16 de janerro de 2019.

Daiane Pereira omes
Pregoeira
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127 12018. CPL

ANEXO I
(Propostâ de Preços e Termo de Referência)

de

de 2019.

Prezados Senhores,

Rua

(empresa),

no

com sede na cidade

na

de

inscrita no CNPJ/MF sob o número
neste ato representada
, portador do CPF no
propóe
RG no
abaixo assinado,
a Secretaria de Planejamento, Fazenda e
Gestào Orçamentária, os preços infra discriminados, para AquisiÇão de [\ilaterial de consumo
e Limpeza para atender a necessidade administrativas da Secretaria de Plane1amento,
Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO.

a)

por

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

b) A execução do objeto terá início logo após

o

recebimento

da "Ordem

Fornecimento" emitida pela Contratante, de forma parcelada, e vigorará até dia
dezembro do exercÍcio financeiro em que for form alizado a contratação.

c)

Preço Total por extenso

R$

(

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

\
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1. DO OBJETO
1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência a aquisição de material de consumo
(MATERIAL DE LIMPEZÂ E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E
C0ZINHA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO), para atender as necessidades da Secretaria de
Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO, vigorando até dia 31 de
dezembro do exercício financeiro em que for formalizado a contrataçào.
1.2 O valor estimado para aquisição dos matérias é de RS 106.201,20 (cento e seis mil,
duzentos e um reais e vinte centavos), conforme pesquisa efetuâda no mercado.
2. DA JUSTIFICATIVA
2.1. A presente aquisição dos produtos faz-se necessária para atender a demanda da
Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO, conforme
Segue:

2.2 LOTE l- OS MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÉO DE HIGIENIZACÃO são de suma
importância, haja vista serem indispensáveis para manutenção de ambientes limpos e
higienizados, evitando a proliferação de vírus e bactérias dentro do espaço de
funcionamento da Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária SEFAZGO e demais órgãos instalados nesta secretaria.
2.3. LOTE I E ilr - OS MATER|ATS DE COPA E COZTNHA E GÉNEROS DE AUMENTAçÃO
são essenciais à continuidade e manutenção dos serviços de Copa e Cozinha e
destinados a sanar as necessidades para execução dos serviços de copeiragem das copas
no âmbito da Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - SEEAZGO.
Em relação água mineral o objetivo é garantir o fornecimento adequado para consumo
dos servidores, colaboradores e visitantes. A aquisição do produto se justifica aind a pelo
alto índice das condiçôes climáticas da cidade, elevando-se o consumo do mesmo.
2.4, Os materiais previstos neste Termo de Referência se enquadram na classifrcaçãc de
bens comuns, nos termos da Lei n" 10.520, de 2002, que regulamenta a modalidade do
Pregão, por possuir características gerais e específicas usualmente encontradas no
mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão Presencial
com vistas a obter a melhor proposta para a Administração Pública.
2.5. Para tanto, o presente Termo de Referência explicita os elementos básicos e
essenciais determinados pela legislação, descritos de forma a subsidiar aos interessados
e partlciparem do certame licitatório na preparação da documentação e na elaboração
da proposta.
2.6. Optou-se pela organização deste certame por item, sempre em respeito a mais
ampla competição e conforme previsto no art. 23 §§ 12 e 22 da Lei n. 8.666/93 e Súmula
247 do Plenário do TCU.
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3. SUPORTE TEGAL
3.1. A eventual e futura contretação de pessoa jurídica, para a aquisição dos materiais,

objeto deste Termo de Referência, se enquadra na classiÍicação de bens comuns, e'
encontra amparo legal na Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2OO2, regulamentada no'.
Município pelo Decreto Municipal np.22/2OO7; na Portaria ns. 448, de 13 de setembro
de 2002, do Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional e nas demais
legislações correlatas, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n'8.666, de
21 de junho de 1993, com suas alterações subsequentes
4. ESPECTHCAçÕES/CARACTERTSTTCAS
ANEXO

I

5. DÂ MOOALTDADE E T|PO DE UCITAdO
5.1 Modalidade de ticitação
5.1.1. O certame licitatório será realizado na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, em
conformidade com a Lei Federal ne 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada no
Município pelo Decreto Municipal n"- 22/2OO7, e Lei ne 8.666, de 21 de junho 1993 e
suas a lterações.
5.2. Tipo de Licitação
5.2.1. Será adotado na licitação o critério de julgamento com base no TIPO MENOR
PREçO POR lÍEM, na forma prevista no aí.45, § 1e, l, da Lei n'8.666/93.
6. DA PARTICIPAçÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
6.1, O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa
(ME) ou Empresâ de Pequeno Porte (EPP), consoante art.3s da Lei Complementar ne.
12312006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4e deste artigo,
caso tenha interesse em usufruir do tratamento previsto nos arts. 42 a 49 da lei citada
documentação
deverá comprovar
atributo mediante apresentação

de

tal

comprobatória.
5.2, A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresâ de pequeno
porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para
participação na licitação. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igualperíodo, para
a regularização da documentação.
6.3. Na licitação, será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.
6,4. Para o processo em questão deverá ser respeitado o art. 4'1 , inciso l, da Lei ne
723/2006, que estabelece exclusiva participação das microempresas e empresas de
pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja até RS 80.000,00 (oitenta mil
rea is).

6.5. Será concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de
pequeno porte sediadas no ÂMglTo LocA! nos termos do art. 9e do Decreto ns
8.538/2015 para promover o desenvolvimento econômico e social no ámbito local
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7.2.1. Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por órgão ou entidade
da administração pública ou por empresas privadas que comprovem que a empresa
executou, a contento, objeto compatível com o objeto da licitação.
7.2.2. Será admitida, para atingimento dos quantitativos fixados, a soma de atestados.
7.2.3. Não serão ãceitos atestados de capacidade técnica que se refiram a contratos
ainda em execução.
8. DO ATENOIMENTO
8.1. Proceder à entrega dos materiais em confcÍrmidade com o quantitativo solicitado
pela secretaria, para cada pedido (ou de uma única vez);
8.2. Manter inalterados os preços e condições propostas;
8.3. Lançar na nota fiscal as especificações dos materiais, de modo idêntico aqueles
constantes do objeto do edital;
8.4- Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento dos materiaís sem a
prévia e expressa anuência da contratante.
9. DAS OBRTGAçÔES OA COrutnerAOl
No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a contratada a envidar todo
o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos
que lhe são confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações estabelecidas deste
Termo de Referência, a:
9.1. lniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento
emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de dezembro do ano
em vigor, a partir da data da assinatura.
9.2. Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecido
neste Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA.
9.3. Observar o prazo máximo no qual a Contretada Íicará obrigada a fornecer os
materiais, após cada solicitação formal, conforme item 15 deste Termo de Referência.
9.4. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas a execução do contrato ou a iminência de Íatos que possam
prejudicar a perfeita execução do objeto.

9.5. Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
9.5. Responder rntegralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou
a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
9.7. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo

722/738,CenVo
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7. DA HABITITAçÃO
7.1. Para se habilitar ao processo licitatório, os interessados deverão apresentar oí
documentos relacionados nos incisos e parágrafos dos Arts.28,29,30 e 31 da Lei ne:
8.666/93.
7,2. Para fins de habilitação, a título de qualificação técnica, a empresa licitante deverá
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comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas
condições.
9.8. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um pra 10
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratânte, sob pena das sançõ E'
previstas no art.81 na Lei 8.666/93.
9.8.1. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou reieitar
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades

o

legalmente estabelecidas.
9.9. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor
inicialmente estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1e; do art. 65 da
Lei 8.665/93.
9.10. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas
da Lei 8.666/93, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
9.11. indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contÍato,01 (um) preposto
como seu representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela

Administração, que deverá se reportar diretamente ao Gestor do contrato,
pessoalmente e/ou via eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela
execução do objeto.
9.12, Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados,
9.13. Responsa bilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a Fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.
9,13.1. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,
inclusive os decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos, constâtáveis nos prazos
da garantia, mesmo expirado o prazo.

9.13.2. Responsabílizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, Íiscais

e

comerciais resultantes da execução do contrato.
9.13.3. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu
pagamento.
9.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis
trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
9.15. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e
expressa an uência da Contratante.
9.16. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obrigações pactuadas entre as partes.
9.17. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor
competente, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao
cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
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9.18. Relatar a Contratante toda e quaisquer irregularidade observada em virtude do
fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos quê forem solicitados. -,
9.19, Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na\ ,t.{0=
legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas
decorrentes do fornecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas,
impostos e contribuições, indenizações, vales transportes, vales-refeições, e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.
9.20. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com meterial, mão-de-obra,
acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
transportes, fretes, equipamentos, seguros, tributos, contÍibuiçôes de qualquer
natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita
execução dos serviços contrâtados.
9.21. Responsabilizar-se por quaisquer ações Judiciais movidas por terceiros, que lhe
venha a ser exigidas por Íorça de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato9.22. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção individual EPl,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do ÍVttE, bem
como cumprir todas as normas sobre medicina e segurançâ do trabalho.
9.23. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
9.24. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências
da Contratante.

9.25. Responsabilizar-se pelo transporte,

acond

icionamento e entrega, inclusive o

descarregamento dos materiais.
9.26. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita Fiscalização por parte da Administração
Municipal.
9.27. Entregar o objeto na Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão orçamentária
'w'
ou outro local designado por
9.28. Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final

esta.

ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da
assinatura do contrato.
9.29. Manter inalterados os preços e condições da proposta
9.30 Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntrco aqueles
constantes do anexo I - deste Termo de Referência.
9.31. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.
9.32. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições
contidas no Termo de Referência, no Edital e no Contrato, inclusive quanto ao
compromisso do fornecimento dos materiais registrados, atendendo às solicitações do
governo municipal.
9.33- Atender as demais condições descritãs neste Termo de Referência
9.34- São expressamente vedadas à contratada:
a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização
do Município;
b! a subcontratação para a'execução do objeto deste contrato,
cl e contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o
período de fornecimento.
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10. DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATANTE
10.1. EÍetuar o pagamento na forma do item
materiais e verificação do cumprimento de t
trabalhistas e as demais disposições deste Te
10.2. Designar um profissional, para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar
execução do Contrato, conforme previsto no item 17 deste Termo de Referência.
10.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto
quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadàs.
10.4. Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos
constantes do Anexo l- deste Termo de Referência.
10.6. lnformar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o
recebimento dos materiais e exigir a sua substituição, conforme o caso.
10.7. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do
Contrato, podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com as
especificações e condições estabelecidas neste Termo de ReÍerência, informando as
ocorrências ao Orgão Gerenciador.
10.8. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições
pertinentes neste Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento
do pagamento dos bens fornecidos.
10,9. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena
de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei

8.666/93 e suas alterações.
10.10. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos
à formatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob
a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.
10.11. Expedir as Autorizações de Fornecimento.
..10.12. Receber o obleto em dias úteis, no horário de 8h às"14h00, no local determinado
na req uisição/autorização de fornecimento;
10.13. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.
10.14. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para
a fiel execução do contrato;
10.15. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que este.iam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de
identificação, para a entrega material.
10.16. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto
de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente
do Termo de Referência,
10.17. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
10.18. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratadâ
10.19. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penali
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10.20. Aplicar à (s) licitante (s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na

t\l

o

legis lação.
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11. DAS DESPESAS
11.1. As despesas decorrentes da aquisição de material de consumo do presente Termo
de Referência, ficará a conta da seguinte dotação.
Unidade Orçamentária. 72.OO1.O4.122.OO27.2059.
Natureza: 3390-30.99 - Material de Consumo
Ficha: 253 Fonte: 001 - Tesouro Municipal.
12. DO PRAZO DA VIGÊNCN, EXECUçÃO DO CONTRATO E tOCAt DE ENTREGA.
12.1. O futuro contrato que advir deste Termo de Referência, e vigorará até dia 31 de
dezembro do exercício financeiro em que for formalizado a contratação.
12.2. O cronograma de distribuição com os locais e os horários será definido conforme
necessidade da SEFAZGO. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções previstas
na Lei 8.666/93 e suas alterações.

12,3. A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos pedidos em perfeitas condições
de ingestão, conforme proposta apresentada, especificações técnicas e níveis de
desempenho mínimos exigidos, dentro dos horários estabelecidos.
12.4. O recebimento dos materiais não implica na sua aceitação definitiva, porquanto
dependerá da verificação do resultado, por membro da unidade a que se destina os
mesmos, da satisfação de todas as especificações do Termo de Referência.
13. DO PREçO E DAS CONDIçÕES OO PAGAMENTO
13.1. O valor estimado da aquisição dos matérias fora estipulado em RS 106.201,20 (cento
e seis mil, duzentos e um reais e vinte centavos), conforme pesquisa efetuada no mercado,

correr por conta dos recursos.
13.2. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou
outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer
reajuste de qualquer natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item 14 deste Termo
de Referência;
13.3. Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida
indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei no 8.666193.
13.4. A CONTRATADA deverá apresentar pré-faturamento com detalhes dos
fornecimentos, para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação
para fatu ramento.
13.5. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA
deve emitir a nota fiscalffatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deverão
ser entregues na Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária
- SEFAZGO, situada na Rua Godofredo Viana,722/738, Centro - lmperatriz/MA, para fins
de liquidação e pagamento.
13.6. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de
Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO, por meio de transferência
eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos
a
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materiais, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente
público competente.
13.7. O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTI
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, à medida que forem entregues os mesmos, não
devendo estar vinculado a liquidação total do empenho

13.8.

A Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas fiscais,

comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e municipal,
regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT),
bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços
contratados, inclusive quanto o imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS.

13.9. Para fins de pagamento,

a

Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos
fornecimentos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato,
mediante contabilização e apresentação, ao final de cada entrega ou período não
inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos fornecimentos.
13.10. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse fim.
13.11. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencre as medidas
saneadoras.

13.11.1.

A

contagem

do prazo para

pagamento será reiniciada

e

contada

da

reapresentação e protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com
as devidas correções, fato esse que não poderá acarretaí qualquer ônus adicional à
CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.
13.12. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer

obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
preços ou atua lização monetária.
13.13. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento
após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especiÍicações
do contrato.
13.14. A CONTRATANTE não fica obrigada â adquirir os materiais na totalídade do valor
e das quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo
com o fornecimento efetivamente efetuado.
13.15. O preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais será o preço
registrado em Ata, ofertado na proposta vencedora deste Pregão.
13.16. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, taxas,
Íretes e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham reação com o objeto
deste contrato, isentando a Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
14. DO CR|TÉRIO DE REAJUSTE
14.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos da contratada e a retribuição da Administração para ajusta remuneração, será
efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma
da alínea "d" do Art. 65 da Lei n 8.666/93 e suas alterações
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1s. DO PRAZO E CONO|çÕES DE EXECUçÃO
15.1. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de
Fornecimento" emitida pela Contratante, de forma parcelada, e vigorará ate dia 31 du,__atqq
dezembro do exercício financeiro em que for formalizado a contratação
a. ;§§
parcelada,
sob demanda, Ll
15.2. O fornecimento dos bens será efetuado de forma

conforme a necessidade e de acordo com a conveniência da SEFAZGO, bem como da
existência de disponrbilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela
Contratante, por ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira
responsabilidade da Contratada o ônus com a execução do objeto.
15.3. A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de 05 (cinco)
dias, após a solicitação formal pela Contratante.
15.4. Os materiais entregues deverão estar acondicionados de Forma compatível com
sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.
15.5. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo
com as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.
16. DO CRrÉRrO DE ACEITAçÃO DO OBJETO

16.1- O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma
16.1-1. PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da
conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados nos Anexos
- Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão
apenas as informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a
respectiva nota de empenho.
16.1-2. DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais
e consequen temente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo
fiscal do contrato, a ser designado pela Contratante.
16.2- O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser
providenciada
a mão de obra necessária.

15.3- O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a
responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantídade ou qualidade do(s)
produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas,
posteriormente, garantindo-se ao município as Íaculdades previstas no art. 18 da
8.028/90.

Lei

17. DA FTSCALTZAçaO OO CONTRATO
17.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral,
serão feitos pelo servidora Eliana Rosendo Colavite, Matrícula 23.611-0 Diretora
Executiva de Administração, ou outros representantes, especialmente designados, que
anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário
regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no
8.666/91

-
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17.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou
comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil
para a adoção das medidas convenientes a Administração.
17,3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a respon sabilidade
dã CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
17.4. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
18. DAS MUrrAS, SANçÔES ADMTNTSTRATTVAS

18.1. Pela inexecução

E RESCTSÃO CONTRATUAT

total ou parcial do Contrato,

a CONTRATANTE poderá garantida a

previa defesa, aplicar à CONÍRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da íalta
cometida:
18.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da Fiscalização, no
caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades âssumidas no contrato ou,
ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE,
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
18.1.2.1.0,03% (três centesimos por cento) por dia sobre o valor dos materiais
entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá
decidir pela continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão
da inexecução total.

-

18.t.2.2. O,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido,
para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não
abrangido pelas demais alíneas.
18.1.2.3. 5 % (cinco por cento) por dia sobre o valor global do ato ocorrido, pelo não
cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.
L8.L.2.4,5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não
manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento
convocatório. rz
18.1.2.5. 70% (dez por cento), sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão
contratual por inexecução parcial do contrato.
18.1.2.6. 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 - atraso
superior ao prezo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a".
18.1.3. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos la Xll e XVll do
artigo 78 da Lei no 8.656/93.
18,1.4. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
liciteção, desde que haja conveniência para a Administração Pública.
18.1.5. Rescisão Judicial, nos termos da legislação
18.1.6, Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.
18.1.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que
sela promovida a sua reabilitação perante a
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que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de deconido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
a nterio r.
19. DAS DISPOSTçÕES COMPTEMENTARES
19.1. As condições de reajuste, repactuações, equilíbrio econômico-financeiro, rescisão,
sanções e as demais normas deste Termo de Referência, deverão constar em cláusulas
da minuta do contrato.

19.2. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93,
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas.
20. DAS DTSPOStçOES GERATS
20.1. O Senhor Secretário Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária,
lmperatriz/MA, poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do que
dará ciência aos licitantes mediante publicação na imprensa Oficial (arts.49 e 59 da Lei
no 8.666/93).
20.2. Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário, poderão ser prestados pela
Comissão Permanente de Licitação
Juçara - lmperatriz - MA.

-

CPL,

no endereço: Rua Urbano Santos, 1657,

-

lmperatriz/MA, 30 de novembro de 2018.
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ANEXO r (LOTE r)
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUçÃO DE HIGIENIZAçÃO
VÀTOR
DESCRTçÂO

ITEM

sarutrÁnra TMBALAGEM púslcA DE 01 LtrRo,
MARCA Do FABRTCANÍI, DAIA DE FABRICAÇÃo. cArxA

VATOR TOTAI.

UNIDADE

QTD

CAIXA

50

Rs 31,s0

RS

CAIXA

40

Rs 80,33

Rs 3.213,20

CAIXA

30

R5

87,93

Rs 2 637,90

CAIXA

75

R5 11s,02

Rs 2.87s,s0

UNIDADE

30

Rs 3,50

Rs 10s,00

GALAO

30

UN IDADE

100

Rs 38,30

Rs 3.830,00

CAIXA

50

R5 6s,70

Rs 3.285,00

CAIXA

100

Rs 80,93

Rs 8.093,00

CAIXA

40

Rs 47,90

Rs 1.916,00

MÉDIO

Ácul
1

COM 12 UNIDADES( EXCLUSIVO PARA ME E EPP.
tC123106 - Art.48, inciso l)

Álcool Líeuroo, EMABALAGEM
2

DE 11, cArxA

coM

1.s7s,oo

12

UNIDADES( EXCLUSIVO PARA ME E EPP - LC 123106 Art,

48, inciso l)

Árcool eríuco
3

rna GEL 70%

ANI-sÉprco

pARA

HrGrENlzAçÃo 0E MÂos, EMBALAGEM oE 5009, cAtxA

coM 12 UNtoADES

(EXCLUSTVO PARA O ME E Epp - LC

123106 - Art.48, inciso l)

AROMAIIZÂOOR DE AMEIENTES SPRAY «)OMA227G,
4

FRANGÂNcrA A sER oEFENDA posrERroRMENrE, cArxA

COM 12 UNIOADES. (EXCLUSIVO PARA O ME

E

EPP, LC

123/06 - Art.48, inciso l)
CAEO AVULSO PARA VASSOURA COM ROSCA EM
5

6

(ExcLUsrvo pARA

REVESIDo EM

ME

- LC 123106 - Art. 48, inciso l)

E EPP

cLoRo LÍeurDo, GAúo coM 20 L. (Exctustvo
ME E EPP LC 123/06 Art.48, inciso t)
COLETOR PARA LIXO

IAMPA,
1

púsrco.

MADETRA

ETril

PARA

o

o

R5 12

/,33

Rs 3.819,90

PúSTICO RCSISTENTE COM

PEDAL, CAPACIDADE PARA 121 EM

POLIPROPITENO, COR A SER DEFINIOA

POSTERIORMENÍE. . {EXCLUSIVO PARA O ME Ê EPP - LC

123/06 - Art.48, inciso l)

copo
8

DESCARTÁVEL EM

poLrpRoptLENo, BRANco

50M1, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNI CATXA COM
5,OOO UNIDADES. (EXCLUSIVO PARA

O ME E EPP -

LC

t23106 - Arr 48, inciso l)
COPO DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO, BRANCO
9

18OML, DE ACORDO COM NORMAS DA A8NT, CAIXA

coM 5.000 uNtDÂDEs. (EXCLUSTVO PARA O ME E Epp
LC 723/06 Art.48, inciso I)

-

DESINFEÍANÍE COM
BACTERICIDA, DESINFEÍA
LrMpA E PERFUMA, 1t, FRAGÂNC|A A sER DEF|N|DA

i0

POSÍERIORMENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES.
(ExcLUSIVO PARA O ME E Epp - LC 123106 - Art. 48,

inciso l)

o

§ Fls
DESODORIZÂDOR PARA VASO SANITÁRro
E 1 REFIL, FRAGANCIA A 5ER DEFINIDA
11

\,,

coM 1 EsroJo

POSTERIORMENTE. (EXCLUSIVO PARÂ O ME E EPP

.

Á

Rs6oo.àN

UNIDADE

100

Rs 6,00

CAIXA

50

Rs 64,10

Rs 3.20s,00

CAIXA

50

R5 43,93

R5 2.196,50

UNIDADE

i0

Rs s9,73

Rs 597,30

NIDADE

30

Rs 12,50

Rs 375,00

FARDO

10

R5 27,13

Rs 271,30

NIDADE

50

Rs 0,7s

Rs 37,s0

UNIDADE

50

R5

4,63

R5 231,s0

MAçO

10

R5 5,33

Rs 53,30

CAIXA

40

Rs 70,43

Rs 2.817,20

CAIXA

30

Rs s7,93

Rs 1.737,90

CAIXA

5

Rs 36,83

R5 184,15

LC

123/06 - Art. 48, inciso l)
DETERGENTE LIqUIDO LAVA-LOUçÂS, COM PH NEUTRO,

72

EMBALAGEM DE sOOML, CAIXA COM 24M1, CAIXA COM
24 UNIDADES. (EXCLUSIVO PARA O ME Ê EPP - LC

123/06 - Art.48, inciso l)
DETERGENTE LIQUIDO PARÂ HIGIÊNIZAçÃO DE

13

ALUMINIO, EMSALAGEM DE sOOMT, CAIXA COM 24
UNIDADES. (EXCLUSIVO PARÁ O ME E EPP . LC 123/06 -

Art. 48, inciso l)
DISPENSOR PARA SAEONETE LIQUIDO, EM MATERIAL

PúsTIco
t4

DE

ALIA RESISTENCIA, AFIXADO NA

PAREDE

POR MEIO DE PARAFUSOS COM CÁPACIDAOE DE NO

MINIMO 8OOMI, COR BRANCO, COM SISTEMA DE
FECHAMENIO POR CHAVE, (EXCLUSIVO PARA O ME
EPP - LC

E

123/06 - Art.48, inciso l)

ESCOVA SANITARIA COM SUPORTE, COR BRANCA,
15

cERDAS

E

CABO EM MATERTAL púSTtCO. (EXCLUSIVO

PARA O ME E EPP - LC

U

123/06 - Art.48, inciso l)

ESPONJA DE AÇO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADES,
FARDO COM 14 EMBALAGENS. (EXCLUSIVO PARA O ME

16

E EPP

- LC 123105 - Art.48, inciso l)

ESPONJA EM NYIIN, DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA),

71

FORMATO REIANGUTAR, DIMENSÕE5 110 X 77MM X

20MM.

(EXCLUSIVO PARA

0 ME E EPP' LC 123106 - Art

U

48, inciso l)
FLANELA 1OO% ALGODÃO, TAMANHO 28X38CM, COR
18

AMARELA. (EXCLUSTVO PARÁ O ME E EPP - LC 123106 -

Art. 48, inciso l)
FósFoRo, MAÇo coM 10 cArxAs
19

cÂDA.

(EXCLUSTVO PARA

40 UNTDADES
O ME E EPP - LC 123106 - Art
DE

48, inciso I)
LIMPA VIDROS, COMPOSTO OE RECIPIENTE PúSTICO +

)0

EORRIFADOR, COM GATILHO E EXTENSOR DE 25 CM,

s00ML, cArxA coM 12 UNTDADES. (EXCLUSTVO PARA O
ME

E EPP

- LC

123/06 Art.48, inciso

LTMPA VTDROS REFtL,
21,

500Mt-

CATXA

(EXCLUSTVO PARA O ME E Epp - LC

l)

12 UNtDADES.

123/06. An.48,

inciso l)
LIMPADOR DE AI.UMINIO, ASPECTO FISICO PASTOSO,
22

FRASCO DE 500G, CATXA COM 24 UN|DADES. (EXCLUSTVO
PARA O ME E EPP - LC 123106 -

Art. 48, inciso

t)

GES

Fls

h1
L-)

o

í

LIMPADOR MULÍIUSO - INDICADO PARA LIMP EZA DE
TODAS A5 SUPERFICIES LAVAVEIS, CONTEM
23

INGREDIENTES ATIVOS QUE DISSOLVEM A SUJEIRA,

CAIXA

FRASCO COM BICO, sOOML, CAIXA COM 12 UNIDADES
(ExcLUslVO PARA O ME E EPP - LC 123/05 - Art.48,

20

RS

57,10

RS

inciso l)

24

TUSTRA MÓVEL, ASPECTO FISICO CREMOSO, FRASCO DE
500M1, CATXA COM 12 UNIDADES. (EXCLUSIVO PARA O

ME

E EPP

CAIXA

15

Rs 79,s3

Rs 1.192,es

PAR

30

R5 23,23

Rs 696,e0

RS 31

,41

Rs 112,41

- LC 123/06 - Art.48, inciso l)

M, CANO
LONGO. (EXCLUSIVO PARA O ME E EPP . LC 123/06 . AN
LUVAS DE BORRACHA, TIPO EPI, TAMANHO

25

48, inciso l)
MANGUEIRA OE 3OM, TRANçADÀ SILICONADA OE PVC,
PAREDE INTERNA DE

26

2MM, COM EIUCO

DE TORNEIRÁ

PARA ENGATE RÁPIDO, 1 ESGUICHO REGUúVEL.
(EXCLUSTVO PARA

UN

IDADE

3

O ME E EPP - LC 123/06 - Art. 48,

inciso l)
PA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, COM CÂBO

)1

LONGO. (EXCLUSIVO PARA O ME E EPP - LC 123/06 - Art

UNIDADE

10

R5 19,s7

R5 19s,70

NIDADE

10

Rs 11,s3

Rs 115,30

FARDO

10

Rs 101,20

Rs 1.012,00

FARDO

80

Rs

4s,s0

R5 3.640,00

FARDO

20

Rs 68,17

Rs 1.363,40

NIDADE

10

Rs so,30

Rs s03,0o

UNIDADE

5

Rs 36,57

Rs 182,8s

UNIDADE

10

Rs 19,s7

Rs 19s,70

PACOTE

30

R5 7,30

Rs 219,00

CAIXA

40

R5 117,90

Rs 4.716.00

48, inciso l)
PA PARA LIXO, EM ZINCO, COI\4 CABO DE MADEIRA
28

MÉDro. (Exctustvo

PARA

o ME

E

Epp Lc 123106 - Art

U

48, inciso l)
PALHA DE AÇO, FARDO COM 140 PACOTES 0E 60G.
79

(EXCLUSIVO PARA O ME E

EPP'

LC

123/06 - Art.48,

inciso l)
PAPEL HIGIENICO BRANCO, MACIO, NEUTRO, PICOTADO

30

3OM X 1OCM, PACOTE COM 4 ROLOS, FAROO COM 16
PACOTES. (EXCLUSTVO PARA O ME E Epp - LC

123/06 -

Art. 48, inciso l)
PAPEL TOALHA PICOTADO, PACOTE COM DOIS ROLOS DE

soM CADA, FARDO COM 12 PACOTES. (EXCLUSTVO PARA
O ME E EPP LC 123106 -

Art.48, inciso

l)

PLÂCA SINALIZAOORA DE PISO MOLHADO PRODUZIDA

EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA NA COR
32

AMARELA, TAMANHO LARGURA; 27CM X ALTURÁ:

62CM.

(EXCLUSIVO PARA O ME E EPP - LC

U

123/06 - Art

48, inciso l)
33

34

PORTA COPOS OESCARTAVETS EM ALUMtNtO 50ML
EXCLUSIVO PARÂ ME E EPP - 1C123/06 -

(

Art.48, inciso t)

RODO PLASTICO DUPLO 6OCM CO M CAEO DÊ MADEIRA.
(EXCLUSIVo PARA O ME E EPP - LC 123106 - Art.48,
rnciso l)
5ABÃO EM BARRA MLÍI USO, BIODEGRADAVEI-

35

EMBALAGEM PúsTICA COM 5 UNIDADES DE 2OOG.
(EXCLUSIVO PARA O ME E Epp - LC 123106 - Art. 48,

inciso l)
SA8ÃO EM Pó, EIVJA LAGENS DE sOOG, CAIXÂ COM 24
36

UNTDADES. (EXCLUSTVO PARA O ME E Epp - LC 123106

Art. 48, inciso

I

l

I)

_

Jlt

\I

#

t
§ Fls
37

sABoNEÍE LÍeuroo coM pERFUME coNcENTRADo,
GAúo coM 05 L. BtoDEGRADAVEL, FRAGÂNC|A A sER
DEFINIDA POSTERIORMENTE, (EXCLUSIVO PARA O ME E
EPP - LC

\@/

s

*r rar,oN

GAúo

20

Rs 28,17

FARDO

40

Rs 39,73

Rs 1.s89,20

FARDO

40

Rs s0,67

Rs 2.026,80

FARDO

40

Rs s6,02

R5 2.240,80

PACOTE

10

Rs 17,99

Rs 179,90

NIDADE

10

Rs 11,s3

Rs 11s,30

UNIDADE

10

Rs 18,36

Rs 183,60

123/06 - Art. tl8, inciso l)

SACO PARA LIXO, ALTA RESITENCIA, CAPACIDADE 30

38

LITROS, COR AZULM FARDO COM 1OO UNIDAOES.
(EXCLUSIVO PARA O ME E

EPP'

LC 123106 -

Art. 4E,

inciso l)
5ACO PARA LIXO, ALTA RESITENCIA, CÁPACIDAOE 60
39

LITROS, COR AZULM FARDO COM 1OO UNIDAOES.

(EXCIUSIVO PARA O ME E EPP - LC 123106-Art.48,
anciso l)
SACO PARA LIXO, ALTA RESITENCIA, CAPACIOADE

40

1M

LITROS, COR AZULM FARDO COM 1OO UNIDAOES.
(EXCLUSIVO PÂRA O ME E EPP - LC

123/06 - Art.48,

inciso l)
SODA CAUSTICA PARA LIMPEZÂ, PACOTE COM 1 KG.

41

(EXCLUSIVO PARA O ME E EPP,

tC 123106 - Art.48,

inciso l)

42

vAssouRA coM cERDAS EM tACÁvA coM cABo DE
MADETRA. (EXCLUSTVO PARA O ME E Epp . LC 723106 Art. 48, inciso l)

U

VA5SOURA ÍIPO PELO COM CABO DE MADEIRA.
43

(EXCLUSTVO PARA O ME E Epp - LC 123105 -

An.48,

inciso l)

TOTAL

Rs 65.843,36

lmperatriz/MA, 30 de nôvembro de 2018
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MATERIÂL DE COPA

45

46

COZINHA

DESCRTçÁO

ITEM

44

E

AVENTAL ADULTO DE PúSTICO LONGO, COR A SER OEFINIDA POSTERIORMENTE (
EXCLUSIVO PARA ME

t

EPP - LC 123106 -

Art. 4t, inciso l)

BACIA EM PúsTICO RESISTENTE, 14t, COR A SER OEFINIDA POSTERIORMENTE, (
EXCLUSIVO PARA ME E ÊPP - tC 123105 ' Art. 48, inciso l)

BATDE EM

PúSTlCO RESISTENÍE 2OL, COR A

EXCLUSIVO PARA ME E EPP - tC

SER DEFINIDA POSTERIORMENÍE. {

EXCLUSIVO PARA ME Ê EPP - LC 123106 -

49

s0

QTD

UND

10

UND

10

UND

10

VATOR

VALOR

MÉoro

TOTAL

Rs 10,00

Rs 100,00

8,17

RS

Rs 81,70

Rs 11,47

R5 114,70

2i,63

R5 108,1s

É EPP

-

RS 136,80

LC

123105 - Art. 48, inciso l)
COADOR DE CAFÉ EM TECIDO EXÍRA GRANDE. ( EXCLUSIVO PARA ME E ÉPP - LC

123/06 - Art. 48, inciso l)
COTHER DE MESÂ EM INOX COM CABO EM

Rs

UND

Art. 48, inciso l)

BANDUA REOONDA EM INOX, TAM, MEDIO, ( EXCTUSIVO PARA ME

PARA MÊ E

UNIDADE

123/06'Art, 48, inciso l)

EALD€ EM PúSTICO RESISTENÍE 5OT, COR A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE (

48

ORÇAMtN IARIA

PúsTICO RESISTTNTE ( EXCLUSIVO

EPP tC 123/05 - Art. 48, inciso l)

UND

4

Rs 34.20

UND

2A

Rs s,47

UND

30

Rs 2,83

R5

R5

i09,40

Rs 84,90

51

coLHER DE CHÁ EM |NOX COM CASO EM PúST|CO RESTSTENÍE. ( EXCLUSTVO PARA
ME E EPP - LC 123/05 - Art. 48, inciso l)

UND

10

52

coNJUNTO DE XTCARA PARA CAFEZTNHO COM ptRES EM LOUÇA 6 pçS. { EXCLUSTVO
PARA MÉ Ê EPP - LC 123106 - Art. 48, inciso l)

UND

3

Rs 40.23

Rs 120,69

UND

3

Rs 49,78

R5 149,34

UND

4

Rs

46,6s

RS 186,60

UND

1O

Rs 2,87

Rs 28,70

UND

15

Rs 21 ,37

Rs 410,ss

UND

40

Rs s,10

Rs 204,00

UND

50

R5 s,63

R5 281,50

UND

30

Rs 4,93

R§ 147,90

UND

2

R5 16,77

UND

10

Rs

9,s1

Rs 95,10

UND

10

Rs 7,82

Rs 78,20

53

CoNJUNÍO DE X|CÂRA PARA CHÁ COM ptRES EM t-OUça, DIM 12 x 12 X 12, 6 pÇS.

CUSCUZEIRA
54

(

EXCLUSIVO PARA ME E EPP - tC 123106 - Art. 48, inciso l)
EI\,4

AtU 18 CM. ( EXCLUSIVO PARA ME

E EPP

. LC 123106 . AN.48,

inciso l)

3,ol

R5

30,30

GARTOS DE ME5À EM INOX COM CABO EM PTASTICO RESI§TENTE, COR A SER
DEFINIDADA POSTERIORMENTE. (EXCLUSIvO PARA ME E EPP - LC 123106 -

Art.48,

inciso t)
56

5l
58

GARRAFA TÉRMICâ DE MESA PARA CAFÉ sOOML (EXCLUSIVO PÀRÁ ME E EPP - LC

123106 - Art. 48, inciso l)
PANO MUTTIUSO PERFURADO, PACOTE COM 5 UNIDADES. ÍAMANHO 6OX33CM
EXCLUSIVO PARA ME E EPP. LC 123106.

Art 48, inciso l)

PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO TIPO SACO, ALVÚADO, TAMANHO 5O X 7OCM, 1OO%

ALGODÃO. (EXCLUS|VO PARA ME

E Epp

,

t-C

123/06 - Art.48, inciso

t)

PANO PARA sECÁR PRATOS SEM ESTAMPÂ, TAMANHO 45X7OCM, 1OO% ATGODÃO,

59

(IXCIUSIVO PARA MÊ

60

PORTA ÍALHER EM PúSTICO COM 5 COMPARTIMENTOS, COR ERANCÂ.
(EXCLUSIVO PARA ME E Epp - LC 123/06 - Art. 48, inciso I
)

61

- LC 123/05 - Art. 48, inciso t)

PO TE PARA MANTIMENTOS REDONDO FFREE/MICE 1,75
E EPP

62

E EPP

-

LC

123/06 - Art

inciso

LÍS

RECIPIENTE PARA ÁGUA EM PúSTICO PARA GEI,AIOEIRÂ,

PARA ME E

EPP

LC

(EXCLUSIVO PARA ME

I

123/05 - Art.48, inciso t)

TOTAT

ÍAM MÉDIO,

R5

33,s4

(EXCLUSIVO

2.502,O7

lmperatriz/MA, 30 de novembro de 2018
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MATERIAL DE COPA E COZINHA
VALOR
DEScRTçÃO

ITEM

63

64

PARA ME E EPP - LC 123106 -

65

QTD

MÉDIo

FARDO

50

Rs 71,10

Rs 3 555,00

NIOADE

20

Rs 6,49

R5 129,80

CAIXA

200

Rs 36,63

Rs 7 326,00

GARRAFAO

100

Rs 47,33

Rs 4.733,00

RECARGA

s00

Rs 19,00

Rs 9 s00,00

FARDO

100

R5126,42

Rs 1.2.642,00

AçucAR CRlsrAL FARDO COM 30 KG (15 PACOTES DE 2KG)
(ExcLUSlvo PARA ME E EPP - tC 123106 - Art.48, inciso l)
ADOCÂNTE LIQUIDO, FRASCO COM 1OO ML, (EXCLUSIVO

VALOR TOTAL

UNIDADE

U

Art.48, inciso l)

AGUA MTNERAL EM COPOS (CA|XÁ COM 48 COPOS DE 200M1)
(EXCLUSIVO PARA ME E EPP - LC 123106 - Art. 48, inciso l)
ÁGUA MINERAL sEM GÁS - ENVASADA EM GARRAFÃo

DE

POLICARBONATO, LISO, TRANSPÂRENTE, CAPACIDADE DE 2O

L,

LACRADO, DENTRO OO5 PADRÕES ESTABELECIDOS PELO
66

DEPARTAMENTO DE PRODUÉO MINERA| DNM

E

AGENCTÂ

NACIONAL DE VIGIIÁNCIA SANIÍARIA - ANVISA, COM MARCA,
PROCEDENCIA

E

VALIDADE IMPRESSAS NA EMBATAGEM DO

PRODUTO. (EXCLUSIVO PARA ME E EPP - LC !23106

- Art.48,

inciso l)
ÁGUA MINERAL sEM GÁs . ENVASADA EM GARRAFÃo DE
POTICARBONATO, LISO, TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 2O L,
LACRADO, OENTRO DOS PAORÕES ESTABELECIDOS PELO
67

DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL DNM

E

AGENCIA

NACIONAL DE VIGITANCIA SANITARIA - ANVISA, COM MARCÁ,
PROCEDENCIA E VALIOADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM DO

PRODUTO. (EXCLUSIVO PÂRA ME
inciso I)
68

CAFÉ EM PÓ FARDo DE 5 KG

E EPP

(coM

- LC 123106 - Art. 48,

20 PAcoIEs DE 25oG)

(EXCLUSIVO PARA ME E EPP - LC 723106

- AÍr.48, inciso

t)

TOTAT

37.885,80

lmperatriz/MA, 30 de novembro de 2018
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ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz

(t\IA),

de 2019

de

A(o)
PREGOEIRO(A) MUNICIPAL
REF. PREGAO PRESENCIAL N" 12712018.CPL.

O

abaixo-assinado, responsável

legal pela

Empresa

, inscrita no CNPJ/MF sob o

rua

no

, vem pela presente informar a Vs
Sas que o Sr
e do
, portador do RG no _
para
nossa
na
Licitação
CPF no
é
designado
representar
empresa
,
acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e
impugnações, receber notificaçáo, tomar ciência de decisóes, assinar propostas e rubricar
documentos das demais licitantes, recorrer, desistir da interposiÇão de recursos, acordar,
, com sede na

formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame
Atenciosamente,

Nome, ldentidade e Assrnatura do Responsável Legal
(Com firma reconhecida em cartório)

\

Rua t..lrbano Santos, 1657. Juçara, Imperatri/MA

E-mail: cplimperatriz@hotmail.com

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
PREGAO PRESENCIAL

NO

12712018 - CPL

ANEXO lll
(MINUTA DO CONTRATO)
CONTRATO N'

t2019 -

AOUTSTçÃO DE MATERTAL DE CONSUMO
(MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUçÃO DE

HIGIENIZAÇAO, MATERIAL DE COPA E
COZINHA, GENEROS DE ALIMENTAÇAO),
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PLANEJAMENTO,
SECRETARIA
FAZENDA E GESTÀO ORçAMENTÁRIA
SEFAZGO, VIGORANDO ATÉ DIA 3I DE
DEZEMBRO DO EXERCiCIO FINANCEIRO
QUE FOR FORMALIZADO A

DE

-

EM

gUE ENTRE Sr
EAEMPRESA
,NA

CoNTRATAÇÃO,

CELEBRAM O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ
FORMAABAIXO.

_

dias do mês de
do ano de 20'19, de um lado, o MUNICíP|O DE
IMPERATRIZ, CNPJ/MF n" 06 í58.455/0001-16, localizado na Rua Rui Barbosa, no 201,
Centro, através do(a) Secretário(a) Municipal
, brasilêiro(a), agênte 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/MF n.o
pelo,
representada
estabelecida
na
neste
ato,
,
,
portador do RG n o _
Sr
e do CPF/MF n.o
doravante denomrnada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Processo n.o
e proposta apresentada, que passam a
inlegrar 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:
Ao(s)

-

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui ob.Jeto deste contrato a Aaquisição de material de consumo (MATERIAL DE
LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL DE COPA E COZINHA,
GENEROS DE ALIMENTAÇAO), para atender as necessidades da Secretaria de
Planejamento, Fazenda e Gestáo Orçamentária
SEFAZGO, vigorando até dia 3í de
dezembro do exercício financeiro em que for formalizado a contratação, conforme
especificaçóes constantes no Edital e Termo de Referência com motrvação no processo
administrativo n" 12.OO1.192120'18- SEFAZGO, e em conformidade com o Pregão Presencial
no 12712018-CP L seus anexos, que independente de transcrição integram este
instrumento para todos os fins e efertos legais. O presente contrato está consubstanciado no
procedimento licitatório realizado na forma da Lei no 8 666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteraçôes

-

e

CLÁUSULA SEGUNDA - REGIME OE EXECUÇÃO
L A execuçáo do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento"

\Rua Urbano Santos. 1657, Juçara, ImperatrizllúA
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emitida pela Contratante. de forma parcelada, e vigorará ate dia 3'l de dezembro do
exercício financeiro em que for form alizado a contrataÇão
ll. O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme a
necessidade e de acordo com a conveniência da SEFAZGO, bem como da existêncta de
disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela Contratante, por
ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o
ônus com a execução do objeto
lll. A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no pÍazo máximo de 05 (cinco)
dias,após a solicitaÇão formal pela Contratante
lV. Os materiais entregues deverão estar acondicionados de Forma compatível com
suaconservação, em embalagens lacradas pelo fabricante
V. A Contretante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com
asespecificaÇões e condiÇões deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato

CLAUSULA TERCEIRA

-

DO VALOR DO CONTRATO

l. O valor global para a

contrataÇão

e de

R$

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE
l. Para restabelecer a relaçáo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
dacontratada e a retribuição da AdministraÇão para ajusta remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do
Art 65 da Lei n 8 666/93 e suas alterações

CLAUSULA QUINTA. DO PAGAMENTO E APRESENTAÇAO DAS CONTAS
l. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Planejamento,
Fazenda e Gestão Orçamentána - SEFAZGO, por meio de transferência eletrônica ou
ordembancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitaÇão deíinitiva dos materiais,
comapresentaÇãodas notas frscais devidamente certificadas pelo Agente públicocompetente.
ll.O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS
MEDIANTEFORNECIMENTO DOS MATERIAIS, à medida que forem entregues os mesmos,
não devendo estar vinculado a liquidaçãototal do empenho
lll. A Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação
desua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e municipal, regularidade relativaà
Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com aJustiça do
Trabalho (Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT), bem como aquitação de
impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviÇos contratados, inclusive quanto o
imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - lCt\/S.
lV. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelosfornecimentos
devidamente autorizados e certiÍicados pelos gestores do contrato, mediante contabilizaÇão
e apresentação, ao frnal de cada entrega ou período nãoinfenor a um mês, pela Contratada,
dos formulários de controle dos foÍnecimentos

cLÁusuLA sExrA - pRAzo E coNDrÇÕEs DE ENTREGA
l. O contrato vigorará da data de sua assinatura até dia 31 de dezembro do exercício
financeiro em que for formadata dlizado a contratação.
ll. O cronograma de distribuiÇão com os locais e os horários seÍá definido conforme
necessidade da SEFAZGO. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções previstas
na Ler 8.666/93 e suas alteraçóes.
lll.A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos pedidos em perfeitas condições de

\
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ingestão, conforme proposta apresentada, especificações técnicas e níveis de desempenho
mínimos exigidos, dêntro dos horários estabelecidos
lV. O recebimento dos mateíais não implica na sua aceitaÇão definitiva, porquanto
dependerá da verificaçáo do resultado, por membro da untdade a que se destina os
mesmos, da satisfação de todas as especificaçóes do Edital e Termo de Referência.

CLAUSULA SETIMA. DOTAÇAO
l. As despesas decorrentes da aquisição de material de consumo do presente
deReferência, ficará a conta da seguinte dotação.
Unidade Orçamentária.'1 2 OO1.04.122 0021.2059
Natureza:3390 30 99 - tVlaterial de Consumo
Ficha:253 Fonte:001 - Tesouro tVlunicipal

Termo

CLÁUSULA oITAVA. oBRIGAçÔES DA CONTRATADA
No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a contratada a envidar todo o
empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe
são confiados, obrigando-se ainda, além das obrigaçóes estabelecidas do Edital e Termo de
Referência, a:
l. lniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento emitida
pela Contratente, de forma parcelada, vigorando até 31 de dezembro do ano em vigor. a
partir da data da assinatura.
ll, Respeitar o prazo estipulado para a execuÇão do objeto, conforme estabelecido neste
Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA.
lll. Observar o prazo máximo no qual a Contratada Íicará obrigada a íornecer os materiais,
após cada solicitação formal, conforme Edital e Termo de ReÍerência.
lV. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando venficar quaisquer
condições inadequadas a execuÇão do contrato ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita execução do objeto.
V. Facrlitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
Vl. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, em razáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver suJeita
Vll. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇões por ela
assumidas, todas as condiçóes de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
apresentando os comprovantes que Ihe forem solicitados pela Contratante, devendo
comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenÇão dessas
condiÇões.

Vlll. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratante, sob pena das sanÇóes
previstas no art. 81 na Lei I666/93.
lX. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou re.jeitar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas.
X. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressôes do valor
inicialmente estimado para a execuÇão do contrato, nos termos do § 1o; do art 65 da Lei
8 666/93
Xl. Executar fielmente o contrato, dê acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei I666/93, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial
Xll. indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato. 0í (um) preposto como seu
representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela Administração, que

a
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se reportar diretamente ao Gestor do contrato, pessoalmente e/ou via
eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto
Xlll. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contreto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreções resultantês
da execução ou de materiais empregados.
deverá

à

Admtnistraçâo ou a
terceiros,decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçâo do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a Fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão

XlV, ResponsabilizaÊse pelos danos causados dtretamente
interessado.

XV

Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a
inclusive
terceiros,
os decorrentes de aquisiçóes com vícios ou defeitos, constatáveis nos

empregados,

prazos da garantia, mesmo expirado o prazo
XVl. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciats
resultantes da execução do contrato
XVll. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu
pagamento.
XVlll. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescriÇões referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.

XlX. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia

e

expressa anuência da Contratante.
XX. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigaçóes pactuadas entre as partes.
XXl. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalizaÇáo do setor competente.
não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes.
XXll. Relatar a Contratante toda e quaisquer irregularidade observada em virtude do
fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem soltcitados
XXlll. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigaÇôes estabelecidas na
legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes
do fornecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e
contribuições, indenizações, vales transportes, vales-reÍeiçóes, e outras que por ventura
venham a ser criadas e exigidas por Lei.
XXIV. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, máo-de-obra,
acidentes de trabalho, encargos trabalhrstas, previdenciários, fiscais e comerciais,
transportes,fretes,equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou
espécie,salários equaisquer outras despesas necessárias à períeita execução dos
serviÇoscontratados.
XV. Responsabilizar-se por quaisquer açôes Judiciais movidas por terceiros, que lhe venhaa
ser exigrdas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.
XVl.Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção individual - EPl.
exigidos pela Secretaria de Segurança e ttiledicina do Trabalho - SSMT do íV|TE, bemcomo
cumprir todas as normas sobre medicina e seguranÇa do trabalho
XXVll. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários
XXVlll. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências
daContratante.
XXIX. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o
descarregamento dos materiais.
XXX. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita Fiscalização por parte da AdminisÍaÇão Municipal.
XXXI. Entregar o objeto na Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão OrÇamentária ou
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outro local designado poresta

XXXll, Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta
finalajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa
daassinatura do contrato.
XXX|ll.t\íanter inalterados os preços e condiçóes da proposta

XXXIV. Lançar

na nota fiscal as

especificaçõês

dos produtos, de

modo idênttco

aquelesconstantes do anexo I - do Termo de Referência
XXXV. Proporcionar todas as Íacilidades necessárias ao bom andamento da execução
docontrato.
XXXVI. Tomar todes es providêncies necessárias pere o fiel cumprimento das disposrçôes
contidas no Termo de Referência, no Edital e no Contrato, inclusivequanto aocompromisso
do fornecimento dos materiais registrados, atendendo às solicitaÇóes dogoverno municipal.
XXXVII- Atender as demais condições descritas no Edital e Termo de Referência
XXXVIll- São expressamente vedadas à contratada:
a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévra autorizaçào
dotiilunicípio,
b) a subcontratação para a execução do objeto deste contrato,
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o
período de fornecimento.

CLÁUSULA NONA. OBRIGAçÕES DA CoNTRATANTE
Efetuar o pagamento na forma do Edital, após o recebimentodos materiais e verificaçáo
do cumprimento de todas as obrigações legais previdenciárias, trabalhistas e asdemars
disposições do Edital

l.

ll. Designar um profissional, para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar execução
do Contrato, conforme previsto no Edital.
lll. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas

lV,

Re1ertar os materiais cuyas especificaÇôes
constantes do Anexo I - do Edital

não atendam os requisitos mínimos

V. lnformar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento
dosmateriais e exigir a sua substituição, conforme o caso

Vl. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução dooontrato,
podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com asespecificaçôes
e condiçôes estabelecidas no Edital e Termo de Referência, informando asocorrências ao
Orgão Gerenciador.

Vll. Verificar se a

execuÇão do objeto Íoi rcalizada com observação às disposiçóes
pertinentes no Edital e Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento
do pagamento dos bens fornecidos.

Vlll. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retiraro instrumento equivalente, dentro do prazo e condiÇões estabelecidos, sob pena
dedecair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei8.666/93 e suas alteraçôes.

lX. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do íornecedor antes dos atos relativos à
formatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob aÍorma
de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.
X. Expedir as Autorizações de Fornecimento.
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Xl. Receber o objeto em dias úteis, no horário de 8h às 14h00, no local determrnâdo
narequisição/aulorizaçáo de fornecimento;

Xll. Disponibilizar local adequado paru a realização da entrega

Xlll. Prestar as informações e os esclarec,mentos solicrtados pela CONTRATADA para a
fielexecução do contrato;

empregados da CONTRATADA, desde que
com uniformes em nome da empresa e/ou crachá

XlV. Permitir o livre acesso dos
estejamdevidamente tralados

deidentificação, para a entrega material

XV. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executer o objeto de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos. especialmente do
Termo deReferência,

XVl. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada,

de

acordocomas cláusulas contratuars e os termos de sua proposta;

XVll. Prestar esclaÍecimentos que se fizerem necessários à Contratada
XVlll. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades

XlX. Aplicar

à (s)

licitânte (s) vencedora (s)

as sanções

administrativas previstas

nalegislação.

CLÁUSULA DÉcIMA- DAS MULTAS, SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO
CONTRATUAL
l. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida aprevia
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta
cometida:
ll. Advertência escnta: quando se tratar de rnfração leve, a juízo da Fiscalização, nocaso de
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contratoou, ainda, no
caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos àCONTRATANTE, desde que
não caiba a aplicação de sanção mais grave
lll. 0,03% (três centesimos por cento) por dia sobre o valor dos materiais entreguescom
alraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir
pelacontinuidade da aplicação da multa ou pela rescisãocontratual, em êzão dainexecuÇão
total.
lV.0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido,para
ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não
abrangidopelas demais alineas.
V. 5 % (cinco por cento) por dia sobre o valor global do ato ocorrido, pelo nãocumprimento
de quaisquer condiçóes de garantia estabelecido no contrato.
Vl. 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenÇão
das condiçóes de habilitação e qualificação exigidas no instrumentoconvocatório
Vll. í0% (dez por cento), sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratualpor
inexecução parcial do contrato
Ylll.20o/o (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hrpóteses de recusa naassinatura
do contrato, rescisão
contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obrigações contratuais - atraso superiorao prezo limite de trinta dias,
estabelecido na alínea "a"
lX Rescisão contratual unilateral. nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do artigo
78 da Lei no 8.666/93
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X. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo dalicitaÇão,
desde que haja conveniência para a Administração Pública
Xl. Rescisão Judrcral, nos termos da legislação
Xll.Suspensão temporária de participerem licitação e rmpedimento dê contratar
comAdministração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.
Xlll. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Púb[ca.enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua puniçáo ou até que
selapromovida asua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, queserá
concedida sempreque o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízosrêsultantes e
depois de decorrido oprazo da sançáo aplicada com base no incisoanterior
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL
l.
O CONTRATADO é responsável pela indenizaÇão de dano causado ao paciente, aos
órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação, omissão voluntária. ou
de negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus empregados, profissionais ou
prepostos, Íicando assegurado ao CONTRATADO o direito de regresso.
ll. A responsabilidade de que trata esta Cláusula estende-se aos casos de danos
causados por defeitos relativos à prestaÇão dos serviços, nos estritos termos do ar1. 14 da
Lei 8.078/90

cLAUSULA DECTMA SEGUNDA - DA FTSCALTZAÇAO DO CONTRATO
l. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão feúos
pelo servidora Eliana Rosendo Colavite, Matrícula 23.611-0- Diretora Executiva de
Administração. ououtros representantes, especialmente designados, que anotarão
emregistropróprio todas asocorrências, determinando o que for necessárioreg ularizaÇão das
faltas ou defeitosobservados na forma do Artigo 67, da Lei no 8 666/93.
ll. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servrdor ou comissãode
recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para aadoÇão
dasmedidas convenientes a Administração.
lll. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade
daCONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou pÍepostos
lV. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do
setorresponsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor desrgnado para esse fim.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA. DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÔES
l- O Íuturo contrato que advir deste Termo de Referência, vigorará da data de sua assinatura
por '12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termos
aditivos, conforme disposições do Art. 57 da Lei I666/93 e suas alteraÇões posteriores, com
redação dada pela Lei no 9 648/98 Havendo necessidade o contrato poderá sofrer
acréscimos e supressões de até 25o/o (vinte e cinco) do valor inicial atualizado do contrato,
conforme previsto art 65 § 1', da Ler Federal n' 8.666/93.
VIGENCIA
CLAUSULA DECIMA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO
I Não é permitida a subcontratação total ou parcral para a execução do contrato

CLAÚSULA DECIMA QUINTA- DO FORO

l. Fica eleito

o foro da Comarca de lmperatriz/MA, com renúncia expressa de qualquer outro.
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execução deste Contrato
E, para Íirmeza 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 essinado pela Contretada e pelas testemunhas abaixo nomeadas
lmperatriz (MA),

_

de

de 2019

CONTRATANTE
Secretário Municipal

CONTRATADO
Representante Legal
TESTEIVUNHAS

CPF

CPF

\
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PREGAO PRESENCIAL N' 1 27l2O18.CPL

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DA LEI
8.666/93

DECLARAÇÃO

da Empresa)

,

rnscrito no CNPJ/MF sob no
legal o(a) S(a)
portador
ldentidade
no
edo
da
Carteira
de
,
para
CPF no
fins do disposto no inc V do al..27 da Lei
, DECLARA,
no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9 854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
(Nome

por intermédio do seu

representante

emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

(

)

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmatívo, assinelar a resselva acima)
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PREGÃO PRESENCIAL NO 127I2O18.CPL

ANEXO V

MoDELo DE DEcLARAÇÃo oe ctÊNcrl E cuMpRrMENTo Dos REeursrros DE
HasrLrraÇÃo

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial n'
12712018-CPL, realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz, e conforme exigêncras
legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilrtação.
A presente declaraÇão é feita sob as penas da Ler

lmperatriz(MA),

_

de

de 20'19

Representante Legal da Empresa
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