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EDI'tAI,
PRT]GÃO PRESEN(]IAL N" I 28/20I8-(]PL
\,11:N( )lt I'ttE('() CiI-OBAL
(iR(;Ã() lNl'Fl,RÍISSADO: Secrcralia illLrnicipal de lliinsito c lrar]sportc - Sl: I llAf'r.
l'R( )(:llSS( ) Al)\l I N IS'I'ltA'I l !v O: 16.00 1 .0 I 5 120 I lJ
I)AI'A l) I.1, lt[CEBIMEN'IO E ABERTURA DOS ENVELOI'ES: t)ia 3l de jancinr de
2019, às l.lh (quatorze horas). Caso ocorra ponto lacultatiro ou outro inrpedintento legal. a
prescnle licitação será rcalizada no primeiro dia irtil subscqucnle.

TIP():

.{ I'r'eÍêitura \lunicipal de Imperatriz - l\4,,\. atrar ets da Pregoeira Oflcial c liquipe dc .Apoio
clesignatlos pcla l)ortaria N'753.+. de l9 cleiulho dc 2018. torna público. para cunltccimento
drrs intcr-cssatkrs- quc realirará c julgará a licitação acinra intlicatla c lecchcrá tts enrclopcs
l'R()l'()SI\ l)l: llRL(í)S c ll.\ltll.lT,\ÇÀ() nr Rurr I rhrno Sanlos, n" 1657, Bairro
.luçara, lmpe ratriz /l\lA. regido pcla Lci l]edcral n" 10.510. dc I 7 dc.iulho r1e l0()1. Dee reto
\lunicipal n" llll007. I-ei Conrplenrentar n" ll3. dc 1,1 dc clezemhro tlc'1001. tllcttdu p.'la
[-ci ('onrplenrental n' 147. de ()7 dc agosto de 2014. I)ecrcto licdclitl rr" tl.,i-lti. tlc 06 clc
outubro de 2015 e por este Fltlital c seus ane\os. aplicanelo-sc subsicliariarnetttc. no !lLlc
couberern. as disposiçires cla I-ci n.'' 8.66í93 c demais norrrras legulunrcntirr-e s aplicár'cis ii
espi'cie:

I. DO OBJETO

l.l.

Contratação de Iimpresa llspecializada para (lonfccção dc 13,000 formulários para
Impressão de Alvarás. para atender irs nccessidadc's da Sccrctaria Nlunicipal tlc. lliinsito t
l'r'ansçroltc St]l IiAN. coulirrmc cspeciÍlcações no ÂNL'IXO I c'1tlnro dc Rcl'crôncia.

I.1. O ralor global cstimado de acordo com os preços praticados no nrercado. para a reltrida
pÍcst.rç,() dos serviçns cl de RS,12.120,00 (Quarenta e dois mil cento c vintc reais),
I ..1.

l)A tisPlict FICAÇÃO DO OI].tETo

ITEIV

e
0'1

13.000

APRÊSENTAçAO

ESPECIFICAÇÔES

QUANTIDA

ormulário de alverá dê funcionamento
localizeção;lmpresso de seguranÇa
lvará em 01 via. 5 coÍes de rmpressão.

2 30x140mm, papel Ílligranado 949, saida
e m CTP, alceado, numerado e holografia,

com 2 serrilhas extras verticais

UND

-l

SECRETARIA

SETRAN

_]

2. TX)S,,\NI.]XOS
a) Anexo I - Proposta de Preços e'fern.ro dc Rel'erência.
b) Anexo II - N'lodelo de Carta ('redcncial.

.{nt'ro I II - \,Íinuta tkr C'ontrato.
d)r\nero IV - Declaração a que aludc o art. 27". V" da Lci n." 8.666i93.
e) Anexo V - Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cuntprcnt Plenamente os
e)

Requisilos de Habilitação.

q
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(«r

E-"4

.]. I)O SUPORTE LEGAL
3.1. Esta licitação reger-se-á pcla t.ei Federal r.r" 10.520. de I7 de.iulho de 2002. Decrcttr
Municipal n" 02212007.I-ei Conrplcmentar 123/06 e alteraçôes. por cste Iidital c scus arlcx()s.
aplicando-se. subsidiariamente. no quc coubcrem. as disposiçires da Lci n" 8.666,'9-l c
respectivas alterações. além das denrais disposiçôes legais aplicár'eis. quc licat.u lizcnclo parte
integrantc da rnesrna. independente de transcrição.
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão

à

coltta das seguintes dotações

orçanrcntárias:

2ó.001.122.0069.2.188 - Manutcnção das atividades c projetos da secretaria'
Natureza - -1.3.90.-39.00 - Outros Sen'iços de Pessoa.Iuridica.
Ficha - 870
Fontc - 001

5. DA PARTTCIPAÇAO
participar deste prcgão os interessados quc teuham ramo de atir.'iclade compalír cl
com o ob.ieto c'que atendam a todas as exigências destc Edital e seus anexos. inclusive tptanto
à docunlentaçào e requisitos minimos de classificaçào das proposlas. c sc' aprescuta[cr]r ir()
Pregoeiro(a) no dia. liora e local dellnido no preânrbulo dc'ste lrdital.
5. I . Poderào

5.2. Não podcrão participar desta licitação cmpresas:

5.2.1. Cuja lirlência tenha sido decretada cul c()ncurso clc crcdores. !'nr diss()lução. cnr
liqLridução e crn consirrcios dc clrpresas. clurlqucr tlue sr-'ia suu h'rlna t1c constituiçiio. ou
lirrda cml.rlcsas estrangeilas que não funcioncnr no país.
5.3.3. Quc estc'janr cunrprindo pena de suspensão dc Iicitar cont a Àclrninistração Pública
IVÍunicipal ou tenhanr sido declaradas inidôneas pela Administraçiro Pública l"edcral. Estadual
ou Mur:icipal. aincla que 1al lato se dê após o início do certame.
5.2.3. Quc lcnhanr sricio-gerente. direlor ou responsável que seja scrvidor ou dirigente de
«irgào ou cntitladc da Adrninistração Pública Municipal ou que possuanl tlualquer vinculo com
selr idor do r.nunicípio.
5.2.{. Que se apresentcm em Íbrma de consórcios
5.2.5. I)essoas Irisicas.

6. I)O CREI}I'NCIAMENTO
6.1. -{s licirantes dererào se apresentar .junto ao I)regoeiro(a) por nrcio de unr rc}llcserilanlcponando scu documcnto de idcntidadc original c dcviclanrenlc nrunido clc ('arta C'r'eclcncial
assinada pelo representante Jegal da enrprcsa. conl Íirnra leconhecitla cnr caltrilio. trroclcntkr
ser utilizaclo o rttudelo tlo Ancro tl tlo Irdital. ou ltrocuraçiur r;uc o rronrcie a lltlticipar cleste
procedirnento licitatór'io em nor.nc da licitante. respondenclo por suâ represcnta(la.
comprovando os necessários poderes para formular verbalmcnte lances dc preços,
{irmar declarações, desistir ou aprescntâr razões de recurso! assinar a ata r: pruticar
todos os domais atos pertinentes ao prosente certame.
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l.l.

No caso dc titular. diretor ou sócio da empresa. apresentar tloculnento dc identitlade
.iunlamente com C'ontrato Social ou Registro que comprove sua capaciclade dc reprcsentitr a
6.

nt csr-na.

As paÍicipantes deverão apresentaf tanlbén ato constitutivo. cstatut() ou contrato social
vigor.
em
dcridamente registrado- cr.n se tratando cle sociedacles comcrciais. e. no caso c1c
sociedades por ações. aconrpanhado dc documcntos dc elcições dc sctrs atlrr itt istradorcscltrando o licitantc Íbr rcpresentaclo p()r pessoa que estatutarianrcntc lenhil poder para tal6.1 .2.

conrpror antkr csta capacidadc.j uri,,lica.

(r.l.i, r\s

par-ticipantes devcrào ainda aptesental, por intclnrér{io

(lc

scr-ls rcprcscntantcs.

Declaração de Ciência e Cumprimento dos Rcquisitos rle Habilitação. potlcudo scr
úilizado o nrodelo do Anexo V do Edital.
I ica Íàcultado às participantes apresentar Certidâo Simplificada da Junta Comercial do
Lstado. para dc-monstrarcm sua corldição de ME ou EPl'}.

6.1 ..1.

1.5. Os clocumcntos necessários ao credenciameirto devcrão scr aprcsentados a(o)
Plcgoeiro(a) fora dos envelopes. poderào ser aprescntados em original- os quais farâo parte
do proccsso licitatório. por qualquer processo de ctipia autenticada por carttilio cornpctcnlcou publicaçiio enr orgão da irnprensa oficial. obsen ar.los scnrplc rrs rcspcelitirs pra,/os d!'
validadc.
6.

(r.1. Caso âs licitantes nào sc Iàçanr representar durante a sessào clc lances verbais. ou scianr

descrcdenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos dcscrito no item 6.l.

6.i.

Para cacla licitanle que participar do certamo será pernritido sonrcnte unl reprcsL-ntantc
para se nianilêstar em nome do rcpresentado. r'edacla a participaçir() de qunltltrer interessado
representantlo mais de unr licitantc.
6.-1. Às Iicitantes qu!' deseicur cnviar seus envclopcs ria postal (c()nr /\li - Avjso dc
Rccehinrcnto.l dcrerào rcmetô-los ao cndereço c()nstirnte tlo prcânrbulo t.lcsse cdital. atrs
cuidados do(a ) Pregoeiro(a) municipal.

6.5. Somente scrào aceitos conro 'i'álidos os envelopes enriados pclo correio. que
comprovadamente Í'orem recebidos antes do inicio da sessão.

6.6. Poclerá hal'er substituição do representante legal a qualquer tempo. bastando. para tal.
cornunicação escrita da licitante. que deverá ser apresc.ntada pelo novo representantc ent
tcmpo háhi1.
7. DAS MI('ROEMPRESAS E ENIPRESAS DE PEQT]ENo PORTE

l.

Por lbrça da l-ci CiomplenrcrÍar n" 123/0(r c do art. .i.{ da Le i n' l l.-ltlÍl/O7" as
roenrpresas - lllEs. as Empresas tlc Pequeno Porte - [:l'Ps c as ('oopcratiras a eslas
equiparadas - COOt']s que tenham interc'sse em participar dcstc prcgão dcvcr'ão obscrrar os
procedimentos a seguir dispostos:
7.

N'l ic

a) as licitantes que se enrluadrent na condição de NÍl--. I:PI, ou C'()OI). e qLre
eventttalutente possuam algunra rest[ição r]o locantc à docull]cnlaçiio r'clirtirr i
regtrlaridade fiscal. deverào cotrsignar
prer.ista no itenr (r.l .3:

b)

tal inf'ornração cxprcssaulentc na ilcclaraçàr'

tto nlo[]ento cla oportuua lase de habilitação. cuso a licillrntc dctetrlora da nrclhor'
proposta sr.ja rrrna N4ti. lrPP ou ('OOP. dercrá scr. apresentadl. no rcspcctirtr
Rua Urtrano Santos.
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cl()pe. toda a documentação exigida neste Edital. ainda qr.re os <loculrettttts
pertinentes à regularidade fiscal apresentem algurna restrição. hem conro irlgunra
espócie de docunrenlo que venha compro\ar sua condição de microetrpresa ou
en\

empresa de pequeno porte:

c)

conro critério de desempate. será assegurada prelêrência de contratação para \'lt'.s.
EPPs ou COOPs. entendendo-sc por e'mpate aquelas silLraçtics cn) quc as propostas
apresentadas por NÍEs. EPPs ou COOPs sr-jam iguais ou atú 5% (cinco por cento)
supcriores a melhor proposta classificada.

7.2. l'ara elêito do dispos«r no itenr acima. caracterizando o empate. proccdcr-sc-á do seguinte
modo:
e

)

a lVÍL. t:l)l' ou ('OOP nrais hem classit'icacla tcrii a oporluniclltlc tlc aprcscrtar

rror a

pr()postil no prazo máximo tle 5 (cinco) nrinuíos apris o encenilnlcnto dos liutccs. strh
pcna de preclusão;

b) a nova

proposta de preço mencionada na alinea anterior deverá scr inÍ'erior' àqucla
considerada vencedora do certame. situaçâo em que o ob.ieto licitado scrá ad.iudicado
enr fal'or da detentora desta nova proposta (ME. EPP ou COOP). desde que sr:u prcço
sc'ja accitár el c a licitanle atenda às exigências habilitat(rrias:

c)

não ocorrendo a contratação da ME, IIPP ou COOP. na lirrma da alínea anterior. scllio
cortvocatla as MEs. EPPs ou CIOOPs rcnranescentes. na ordenr classillcatória. para o
cr.elcicitr Jo rrtcsnro dircito:

tl') no caso de equiralência de valores aprescnlados pclas lVl[rs. IrPPs e ('OOPs quc sc
encontrem enquadradas no iterl 7.1.. alínea'c'. será realizatlo sorteio cntre clas para
que se identilique aqucla quc printeiro poderá apresentar

I

melhor olerta:

e)

na hipótese da não-contralação nos termos prcvistos no itent 7.1.- alínea 'c'. o oh.jcto
licitado será adjudicado em làvor da proposta originalmcnte r cnccclora d(r ccl'tanre:

l)

o procedilnento acima somente scrá aplicado quando a rlclhor oÍ'crta inicial nào
sitlo apre sentada por MIr. EI'l) ou COOP

lilcr

It. DA PRoPOSTA DE PREÇOS

8.I. A proposta de preços del'erá ser apresenlada em envelope lacrado. trazerrdo em sua parte
e\tcnra as scr:trintcs in lornraçires:

,\(ri) Pregoeiro(a) da PreÍêitura Municipal de Itnperatliz - MA
Pregão Presencial no I 2ttl201 tl-CPL
liua I rbano Santos. 16,57. Bairro.luçara. Impcratriz (i\IA) CElr 65.q00--i05
Envelope I - PROPOSTA DE PREÇOS
(

raziur social ou nonle cornercial do licitante e endcreço

(A

1

PRoPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAR IiNCADIIITNADA
NL]!IERADA)

E

ll.l. l'tcetteltcr. t'lcccs5üriallrcntr. os srsuintcs tcqrrisito.:
a) Ser disitada ou iuipressa el'n r.rrla via- redigida conr clarr.za cnr lingua poltuitucsa. scnl
cnrendas. rilsul'ils ou cntrelinhas. dcvidamentc datatla c assinada na irltirla lôlha e rul-rricada
nas dcnrais por pessoa.juridicantentú habilitada pela empresa.

1657 Bairro.lrrçara
CIil': 65.900-505 - Inrp.rarri./ \4^
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b) (or.rter a descrição detalhada e especificações necessárias à idenliÍicação do objeto

clesta

licitação. cor.rt'orme Anexo I. O licitante deverá inclicar a descrição detalhada e cspeciÍicaçõcs
neccssárirs à itlcntilicação. inclusive marca e,/ou modclo do produto cotado. qttando lirr tr
caso- conlirrnre Anexo I. e respectiro preço por itern. enr rnoeda corrcnte nacional. e\press()
enr algarisnros c o r,alor total da proposta em algarismo e por extens(). Só scrào accitos ató 0l
(durs) cilsas decimais após a r'írgula na descrição dos valores. lim caso de tlivergôncia errtle
!)s \alores unithrios e totais. serão considerados os prinreiros- c er)lre o raloL ctpresso cnt
algarismo c por cxtenso. será considerado estc últirno.

PAITA A FORMT]LAÇÃO DAS PROPOSTAS Dti PREÇOS IMPRESSAS
DEVERÁ SER UTILIZADA A DES('RIÇÃO OOS ITENS ('ONSI'AN'I'[S NO'tERNIO
DE REFERÊNCIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO I)A I'ROI'()S'I'A.

b.I)

c) Atender às especificações nrinimas estahelecidas na Proposta de I'reços c Tcrmo de
Rcferencia (Ancxo I). correspondente aos itcns a screm adcluiritlos- e cstaÍ elatada t'assinada
por pcssoa.iuridicanrcnte habilitada pela c'mpresa.

d) Os prcços aplcsentados na pr()posta devenr incluir loclos os custos ('dcspcsas- Íais como:
custos diretos e indiretos. tributos incidenlcs. ta\a de administlaçiio. serriços. encargos
sociais. trabalhistas. seguros. treinanrento. lucro. transportc e outros neccssários tur
cr-urprinrcnto integral do ohjcto dcste Etlital e seus Anexos.

e) r\

PITOPOS'IA I)E PREÇO DIGITAL,IZADA I)llVLI{Á St:R I'REEN( lllt)A Il
IIIECiI]E I'I';T SESSÀO t]]VÍ Pi]N DRIVF, oT] (]I). ESTE ANEXO NÀ() SI.IBSTI]-TrI A
PROPOSTA DIi PREÇO tMPRESSA.
I'-N

t) Os prcços oll'rtados deverão scr liqLridos. devendo estar nelc inclLrÍdas lodas ils clcspesas
corn intpostos- taxas- materiais. soguros e der.nais encargos- dc qualclucl naturela- que sc
fàçarr inclispensár.eis à pellêita erecução do objeto tlo tenno cle rcfi'rência".já dcduzitlos os
abatinrcntos e\,entualmenle concedidos. contemplando ite'm

r

itern.

9. DA ACEITAÇAO TACTTA
9.1 . Os preços apresentados devem:

a) relletir os de mercado no momento- observado o ptazo de prcslaçào do scrr"iço:
h) conrpreender todas as despesas. tais collo: custos dirctos e indilctos- tributos incitlcntcstaxa de administração" serviços" encalgos sociais. lrabalhislas. scgulos. tleinanrerrto. lucltr-

transpofle e outros necessários ao cumprimento integral tlo ob.icto deste [']dital
Aneros:

c

seus

c; ser irreaiustáveis durante a vigência do contrato.
9.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias. contados a panir da data dc
entrcga da mcsnra.
9.1. .A entrega dos produtos será enr no Máximo l5 (quinze) dias úteis após o recchimento da
-'Ortlcm tlc Serviço" emitida pela
Secretaria Municipal de l'rânsito e'll' nsporte - SiiTI{AN.
9..1. L;rna

\cz abertas

as propostas. uão serão adn.ritidos ci.lncelanrcnl()s. retillcaçÕes cle preçt.rs.

altcracôcs ou alternativas nas condições/espccilicaçõcs esrip ulatlas. Nâo scrilo considerâ(las
as DroDostas ouc contenham en trelinhas, emendâs. rasuras ou borrires

q
1657 Bailro Jucara
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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 Ildital in,plicará

na

desclassifi cação do licitante.

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 previslos no item 9.2
e 9.3. respectivamente.

10. DA HABTLTTAÇÃO

10.1. A docurnentação de habilitação deverá ser apresentada enr cnvelope Iacrado. trazendo
em sua parte externa os dizeres ahaixo e a seguinte documentaçào:

A(o) Pregoeiro(a) da Prel'eitura Municipal de Imperatriz - MA
Pregão Presencial no 128/2018-CPL
Rua Urbano Santos. 1657. Bairo .luçara. Imperatriz (MA) - 65.900-505
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E
NUMERADA)
10.2. Os documenlos necessários à habilitação. abaixo relacionados. poderão ser apresentados

em original. os quais 1àrão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da inTprensa oficial. observ'ados
sempre os respectivos prazos de validade:
a) Registro comercial. no caso de empresa individual.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor. der,'idamente regislrado. em se
tratando de sociedades comerciais. e. no caso de sociedades por ações. acompanhado de
docunrentos de eleições de seus administradores.

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

d)

Decreto de autorização, em se tratando de emprcsa ou sociedade estrangeira ern
Íüncionamento no País. e ato de registro ou autorização para funcionamento expcdido pclo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
d.1) Os documentos em apreço deverâo estar acompanhados de todas as allerações ou da
consolidação respectiva.

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de

Pessoas Jurídicas

do Ministério da Fazenda

(cNPJ).

l;

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais
Dír ida Atir I e Prcvidenc iária.;.

e

g) Prova

de' regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou scde do licitante
(Tributos e Contribuições Estaduais e Dívida Atir,a).

h) Proi.a de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.

i) Prova de rcgularidade relativa à Seguridade Social e ao I-'undo de Garantia por Tenrpo dr.'
Rua []rbano Santos, 1657 Ilairro Juçara
CFP: 6-s.900-505 - Impcrarrizl\44
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t.

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos soctats
instituídos por 1ei.

i) Certidão Negativa

de Débitos Trabalhistas.

k) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoajurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação.

l) Balanço Palrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na fornra da lei, nos termos do art.l078 do Código Civil Brasileiro. que
comproven'l a boa situação financeira da empresa. vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios. podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais
dc 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

1.1) O Balanço patrin,onial e demonstrações conlábeis deverão conter registro na Junta
Comercial.
1.2) Serão considerados aceitos como na forma da

Lei o balanço patrimonial e demonstraçõt's

contábeis assim apresentados:
1.2.1) sociedades regidas pela Lei o" 6.404176 (sociedade anônirna):

- publicados ern Diário Oficial: ou
- publicados em jornal de grande circulação: ou
- por tbtocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
1.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada

(LfDA):

- por folocópia do Livro Diário.

devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- por lotocópia do Balanço e das Demonstrações

Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
1.2.3

) sociedade criada no exercício em curso:

-

Í'otocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado
Comercial da sede ou domicílio do licitante.

ou autenticado na

Junta

1.2.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverào estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente. devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade.
m) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Municipal. relativo ao domicílio ou sede do
licitante. peftinente ao seu ramo de atividade e compatí\'el com o obieto contratual.

n)

Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características. quantidades e prazos com o objeto desta licitação. atrar,és da apresentação de
atestado(s) lornecido(s) por pessoa.jurídica de direito público ou privado.

o) Declaração. firmada por representante legal da empresa. de que nào emprega menores de
l8 anos em trabalho noturno. perigoso ou insalubre. e de qualquer trabalho a menores de l6
anos, salvo na condiçâo de aprendiz, a parlir de l4 anos, podendo ser utilizado o modelo do
Anexo V do Edital.

10.i. Se o licitante for à
da matriz. ou

matriz. todos os documentos deverão estal com o número do CNP.I
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filial. todos os documentos deverào estar com o número do CNP.I da
quanto
filial. exceto
à Certidão Negativa de Débito junto ao [NSS. por constar no próprio
documento que é r'álido para matriz e Ílliais. bem assinr quanlo ao Certillcado de
Regularidade do FGTS. quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos oentralizado.
devendo âpresentar, neste caso, o documento comprobatório de autorização para a
centralizaçâo.
10.3.1. Se o licitante lor

10.i.2. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da Íilial
aqueles documentos que. pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.4. As certidões e documentos emitidos eletronicamente pela Internet. somente produzirào
eÍ'eitos com a confirmação da autenticidade no endereço eletrôr,ico do órgào emissor.

10.5. O não atendimento dc qualquer exigência ou condição deste itenr implicará na
inabilitação do Iicitante.

II.

DO PROCEDIMENTO

11.1. No dia, hora e local designados neste instrumento. na presença dos interessados ou seus

representantes legais. o(a) Pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e os
envelopes sontendo as propostas de preços (Envelope 0l) e os docur.ncntos de habilitação
(Envelope 02).

ll.l.l.

O(A) Pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de ate l5 (quinze) minutos

para a abertura dos trabalhos.

11.2. Iniciada a sessão. nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a)
Pregoeiro(a). pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitaçào
estejam no local designado pelo menos l5 (quinze) minutos antes do referido horário.
verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes
uma vsz apresentado pelos últimos a declaração constante do Anexo V. serão recebidas as
proposlas comerciais, ocasião en que será procedida a verificaçâo da conformidade das
propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço.
desclassi Íicando-se as incompatíveis.
I 1.3. Após a

e'

I 1.4. No curso da sessào, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior. o
autor da oÍ-efla de Menor Preço e os das ofertas com preÇos até 10% (dez por cento)
superiores àquela. poderão ofertar lances verbais e sucessivos. em valores distintos e

decrescentes- até a proclamação do vencedor.

I1.4.l. A oÍ'erta dos lances deverá ser efetuada no momento em que lor conferida a palavra ao
licitante. na ordem crescente do desconto.
I

L.{.2. Poderá o(a) Pregoeiro(a) negociar com as licitantes visando estabelecer um intervalo

razoável entre tempo, valores e os lances ofertados.
I 1.4.3. Dos lances ofertados não caberá retratação.

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

11.5. Quando não forem verificadas, no mínimo. três propostas escritas de preços nas
condições deÍinidas no item l1.4. o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas. até o
máximo de três. para que seus autores paÍicipem dos lances verbais. quaisquer que sejam os ,
Rua Urbano Santos.
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preços oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesla condiçào todos participarào
da etapa de lances verbais).

I1.6. A desistência em apresentar lance verbal. quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a)implicará na manutenÇão do último preço apresentado pelo licitante. para efeito de ordenaçào
das propostas.

I1.7. Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes. será r'eriÍicada a coniormidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a conlratação.

I1.8. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando. indagados pelo(a) Pregoeiro(a).
os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
I I .8.1 . A apresentação de novas propostas na forma do item I 1 .4 não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

competiti\.a relativa ao primeiro item. quando for o caso. dar-se-á o
início da competição relativa aos demais itens objeto desta licitação.
I 1.8.2. Encerrada a etapa

I1.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ol'cftas de acordo com o Ínenor
pleço ofêrtado. o(a) Pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do envelope contendo
os docunrentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classiticada enr primciro
lugar.

l0. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classilicada em primeiro lugar.
o(a) Pregoeiro(a) prosseguirá com a abeÍura do envelope cle documentação da proponente
classillcada em segundo lugar- e assim sucessi\amentc. até que unr Iicilarrte atendir às
IL

condições Ílxadas neste edital.

1l.ll.

Nas situações previstas nos subitens 11.7.

ll.8 e 11.10. o(a) Pregoeiro(a) poderá

negociar diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor.

I1.12. Verificado o atendimento das exigências Í'ixadas neste edital, será classificada a ordem
dos licitantes sendo declarado(s) vencedor(es) aquele que ocupar o primeiro Iugar. sendo-lhe
adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a) o objeto do ceÍame.

O(A) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo
os "Documentos de tlabilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contrataÇão, as empresas
1

I

.

13.

poderão retirá-los no prazo de até 30 (trinta) dias. sob pena de inutilização dos mesmos.

ll.l.1. Da Sessão Pública

será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo(a)
Pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.
12.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

12.1. Esta licitação e do tipo MENOR PREÇO GLOBAL' em consonância conl o que
estabelece a legislação pertinente.
12.2. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições deste
edital. notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta dc Preços.
12.3. Será consi{erada mais vantajosa para a Administração c. conscqüentemente. classiÍicada
em primeiro lugar. a proposta que. satislazendo a lodas as exigências e condiçôes deste editalapresente o NIENOR PREÇO

GLOBAL.

12.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classiÍicadas. após
na mesma sessão e
os lances verbais. se for o caso. o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate,

1657 Bairro Juçara
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na prosença de todas as demais licitantes presentes. através de sorteio. na Ítrrma do disposto
no § 2" do artigo 45 da Lei n' 8.666193.
12.5. No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso inÍbrmado pelo licitante.
prevalecerá este último. e entre o valor unitiirio e o global. se l'or o caso. prevaleccrá o valor

unitário.
12.6. Para fins de homologação. após adjudicado o obieto. o licitante vencedor fica obrigado a
apresentar nova proposta adequada ao preço of'ertado na etapa de lances verbais. no prazo de
até 02 (dois) dias. diretamente na secretaria contratante. contados da audiência pública do
Pregão, ato através do qual licará de logo ciente o licitante.
13. DO

DIREITO DE RECURSO

13.1. Declarado o vencedor. qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a

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

13.3. O(s) recurso(s). não terá(ão) efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à autoridade
superior. por intermédio do(a) pregoeiro(a). o qual poderá reconsiderar sua decisão ou
encaminhá-lo(s) à autoridade superior, devidamente inÍbrmado. para apreciação e decisào.
obedecidos os prazos legais.
13.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
13.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente adjudica e homologa a presente licitação. em seguida notifica a licitante melhor
classiticada para assinatura da ata de registro de preço.

13.6 A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a) ao
vencedor.

I1. DO CONTRATO

l.l.l.

Após a adjudicação e honrologação do certame. o vencedor será convocado para
assinatura do contrato. no prazo rnáxinro de 05 (cinco) dias, a contar do chamamento pela
Administração Contratante. sob pena de decair o direito à contratação. sem pre'juízo das
sanções previstas no aú. 8l da Lei 8.666/93.
142. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez. por igual período. quando
solicitado pela paÍe durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo.justiÍicado accito
pela Administração.
14.3. Antes da contratação e licitação, o órgão ou entidade da Administração Pública terá que
consultar obrigatoriâmente a regularidade fiscal e trabalhista da licitante vencedora para
verificar a situação jurídica de adimplência, sendo também obrigatória a exigência de
Rua Urbano Santos. ló57 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz/MA
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certidões negativas exigidas pela legislação e Íêderal. esladual e municipal, que deverão ser
entregues atualizadas. no ato dâ assinatura do contrato

0

Iicitante, que convocado dentro do prazo de validade da sua ptoposta. não celebrar o
contrato ou retirar instrumentos congêneres, deixar de entregar docunrentação exigida pala o
ceÍame ou apresentar documentação 1à[sa (passiva de comprovação). ensejal o retardamento
da execução do certame e/ou seu objeto. não mantiver a proposta. falhar ou fiaudar na
execução do contrato, conlpoÍar-se de modo inidôneo. fizer declaraçào làlsa ou cometer
fraude Íiscal. garantido o direito prévio ao contradit(irio e a ampla deÍêsa. deverá sofrer as
sanções adm in istrativas cabíveis.
1,1.4.

I5. DO PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA DOS PRODUTOS
A entrega dos produtos será em no Máximo l5 (quinze) dias úteis após o recebimento da
"Ordem de Seniço" emitida pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transpoúe - SETLAN.
1

5.1 .

15.2. Sendo os produtos dilerentes das especificações ou apresentam del'eito,

serào

considerados não entregues.
15.3. A Contratante poderá rejeitar. no todo ou em parte. os produtos em desacordo com as
especificaçôes e condições deste Edital. do Termo de Referência e do Contrato.

I6. DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA
I 6.1 . Promol'er à execução dos sen iços constantes em contrato, objeto da licitação, de acordcr
as quantidades requisitadas. pela SETRAN. logo após emissão da ordem de execução de
sen iços expedida pela mesma.

16.2. Rcsponsabilizar-se pela garantia dos serviços.

16.3. Executar os serviços do objeto do Contrato. em seu próprio nome, não podendo, em
nenhuma hipótese, transferi-lo a terceiros. sem o expresso consentimenb da Secretaria
Municipal de Trânsito Transporte.

A

responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes. direta e indiretamente. ao adquirente ou a terceiros. inclusire
os deconentes de serviços ou aquisição com vícios ou deÍ'eitos contatáveis nos prazos da
garantia. mesmo expirado o prazo.

16.4.

16.5. Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais. previdenciários,
securitários e outros advindos da execuçâo contratada. de Íbrma a eximir a Prelàitura
Municipal de Imperatriz- MA e a SETRAN de quaisquer ônus e responsabilidades.
I 7.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

17.1. Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade no fomecimento dos produtos e
interronrper imcdiatamente o tbrnecimento se for o caso.
I

7.2. Impedir que terceiros Íbrneçarn os produtos objeto da licitação.

17.3. Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa cunrprir suas
obrigaçr)es dr"'ntro das noÍTnas e regras contratuais:

l7.4.Prestar as informações

e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

pela

Contratada. como fiscalizadora do Contrato:

"w
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I8. DAS CONDIÇOES DO PACAMENTO

l8.l O pagamento á Contratada será efetuado pela Secretaria de Planejamento Fazenda e
(iestão Orçamentária. por meio de translerência eletrônica ou ordem bancária, em até 30
(trinta) dias após a aceitaçào definitiva dos produtosr'sen,iços. com apresentação das notas
liscais do(a) ftrrnecimento/Execução dos serviços devidamcnte certificadas pclo Agente
Público:

l8.l - O pagamento

deverá ser eletuado em parcelas r.nensais proporcionais mediantc a

prestação dos serviços. á medida que Íbrem realizados:

18.3 Para fazer jus ao pagamento. a Contratada deverá apresentar junto á notas t'iscais.
comprovação dc sua adimplência com a Fazenda Nacional. Estadual e Municipal"
regularidade relativa á Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por tempo dc Serviço
-Irabalho
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT). bem
FGTS. com a Justiça do
quitação
como a
de impostos e taxas que porventura incidanr sobrc os protlutos contratados.
inclusive quanto o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN:
I ll.4 - O não cumprimento do subitem anterior implicará na sustação do pagamento que só
será processado após a apresentação das referidas certidões negatil'as. não podendo ser

considerado atraso de pagamento.
19. DA

FTSCAL[ZAç^O DO CONTRATO

19.1. O acompanhamento, a fiscalização dos contratos firmados com os Contratados e os
Atestos de notas F'iscais serão feitos por um sen-idor designado por Portaria- em
conÍbrmidade com o disposto no art. 67 da Lei n' 8.666193, pela senhora: Ducirene de
Oliveira Bezena. servidora pública municipal" lotada na SETRAN, cargo Auxiliar Serv.
Níanutenção e Alimentação. CPF/MF' n' 803.999.593.00. matricula n" 41.374.7. tlscal do
contrato. E o servidor Arlidavis Rodrigues de Oliveira, cargo Agente de Fiscalizaçào.
matrícula n'35.625-5.
20. DAS PENALIDADES
20.1 Pela inexecuçào total ou parcial deste instrumento. a CONTRATANTE poderá. garar.rtida
a prévia defesa, aplicar à CONI'RATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da alta
cometida:

I - advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juizo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda. no
caso de oulras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE. desde que nào
caiba a aplicaçào de sanção mais grave:

lI a)

multas:

0.03%o (três centésimos

por cento) por dia sobre o valor do contrato para os produtos
entregues com atraso. decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRAIANTE poderá decidir
pela continuidade da multa ou pela rescisão, em Íazáo da inexecugão total.

b) 0.06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido. para ocorrências
de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento. não abrangido pelas demais
alíneas.

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato. pela não manutenção das
condições de habilitação e qualilicação exigidas no instrumento convocatório.
'v+'
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d) 20% (vinte por cento) sobre o valor no contrâto, nas hipóteses de recusa na assinatura do
contrato. rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver
reilerado descumprimento de obrigações contratuais entrega inferior a 5070 (cinqiienta por
cento) do contrâto. atraso superior ao prazo limite de trinta dias. estabelecido na alínea "a". ou
os seniços Íbrem prestados fora das especificações constantes do Termo de Referencia e da
pr()nosla da CONTRATADA.

III -

suspensão temporária de participar em licitação e impedimento dc contratar com
Adrninistraçào. pelo prazo não superior a 2 (dois) anos:

a

IV - declaração de inidoneidadepara licitar ou

contratar com a Administração PÍrblica
enquanto perdurarem os nrotivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. que será concedida
sempre que o contratado rcssarcir a Administraçãopelos prejuízos resultantes e aptis decorrido
o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

2I. DA SUBCONTRATAÇÃO
2l

.

I

. Não é permitida a subcontratação total ou parcial para execução do Íutum contrato.

22. DO REA.IUSTE

22.1. Os preços constantes das propostas apresentadas ao objeto pretendido por esta serão
Íixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato inerente.
23. DO PRAZO DE EXECUÇAO DO CONTRÂTO
23.1. O Íuturo contrato que advir deste Edital, vigorará por l2 (doze) meses. a contar de sua
assinatura. podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos. através de termo aditivo.

ConÍbrme disposições do art. 57 da Lei no 8.666193 e suas alterações posteriores. com
redaçâo dada pela Lei n' 9.648/98. Havendo necessidade o conlrato poderá solrer acréscirnos
e supressões de ate 25oÁ (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
conÍbrme previsto no art. ó5. § l'. da Lei Federal no 8.666193.
24. DA RESCISÃO OO COXTN, TO

24.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisâo. sc lrouler unra das
ocorrências prescritas nos artigos 77 á81 da Lei n" 8.666/93, de2l106193.

24.2. Constituem motivo para rescisão do Contrato:
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais. especilicaçôes e prazos:

b) o cumprinrento irregular de

cláusulas contratuais. especiÍicações e lentidão do seu
cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fornecimento nos prazos estipuladosl
c) a paralisação dos serviços. sem justa causa e prévia conunicação à Administração:

d) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar a sua execução- assim como as de seus superiores:
25. DAS DISPOSIÇOES GERATS

25.1. Após a dcclaração do vencedor da licitação, não havendo maniÍ'estação dos licitantes
quanto à interrção de interposição de recurso. o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto licitado.
quc posteriormente será submetido à homologação da autoridadc superior.
Rua Urbano Santos.

1657

Bairro Juçara

CEP: 65.900-505 - ImperatrizlMA

\

,*

I]STADO I)O NIAR,\NHÃO
PREFE I TTJRA NTTINICIPAI, DE IMPERATTTIZ

coM rssAo PERr\IANENI'E DE LI(:lTAÇA()

Ne

\ô

25.2. No oaso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo. a
autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado.
25.3. A Contratada obriga-se a aceitar. nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65. § l'. da Lei n'
8.666193.

A Prefeitura Municipal de Imperatriz (MA). através de seu ordenador de despesas.
poderá rerogar a licitação por razões de interesse público decorrente de làto supen'eniente
devidamenle comprovado. peÍinente e suficiente paraiustificar tal conduta. devendo anulá-la
por ilegalidade. de oficio ou por provocação de terceiros. mediante parecer escrito e
dcvidamente lundamentado.
25.,1.

25.5. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pcssoa lisica ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos. providôr,cias ou impugnar o ato
convocatório do Pregão Presencial.

25.6. 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 l.icitação - CPL^
o qual deverá receber cxaminar e submetê-los a autoridade competente que dccidirá sobrc a
pertinência.
25.7. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que. tendo aceitado
sem objeção. venha, após julgamento desfavorável. apresentar Íalhas ou irregularidades que o
viciem.
25.8. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições.

25.9. O (a) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior. em qualquer fase da licitação, poderá
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo.
vedada a inclusão posterior de documento ou informaçào que deveria constar no ato da sessào
pÍrblica.

25.10. Não serão considerados motir,os para desclassificação simples omissões ou erros
I-ormais da proposta ou da documentação. desde que sejam irrelevantes e não prejudiquern o
processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos
demais licitantes.

25.11. As normas disciplinadoras desta licitação serào sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados. desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finaliclade e a segurança da contratação/tbrnecirnento.

25.12. Em caso de discrepância entre os anexos e

o Edital. prevalecerá à

redação deste

instrumento convocatório.
25.13. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração Pública
Municipal. deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.
25.14. Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estào com vista
Íianqueada aos interessados na licitação.
25.15. As decisões do(a) Pregoeiro(a). bem como os demais atos de interesse dos licitantes.
serão publicados na lmprensa Oficial. caso nào possam ser feitas diretamente âos seus
representantes.
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25.16. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido. o prazo de validade das
propostas Ílca automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o Íêito estirer
suspenso.

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

e

8. Os interessados poderão solicitar aÍe o 2o (segundo) dia anterior à data de entrega dos
envelopes. quaisquer esclarecimentos e informações. através de comunicação a COMISSÀO
PERMANENTE DE LICITAÇÀO - CPL. atraves do setor de protocolo, no endereço da
Comissão Permanente de Licitação - CPL.
25.1

25.19. Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas. a CPL poderá" por
qualquer rnotivo. por sua iniciativa ou em consequência de respostas fornecidas a solicitações
de esclarecimentos. modificarem os referidos documentos mediante a emissão de uma errata.
que será publicada no Diario Oficial da União (quando for o caso) e no Dirírio Oficial do
Estado.

25.20. Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a errata na
preparação da Documentação e Proposta (s) de Preços. a CPL poderá prorrogar a entrega das
mesmas. pelo prazo que. na forma da [-ei. exceto quando inquestionavelnlente. a alteraçâo nào
afetar a formulação das propostas (Documentação e Preço).
25.21. A, impugnação dos termos do edital se efetivará em conlàrmidade com o Art.4l da
Lei 8.666193. Deverá ser protocolizada. no horário comercial. de segunda a sextalêira das
08:00 as l8:00 horas no Protocolo Geral da Comissâo Permanente de Licitação. Rua Urbano
Santos. n' 1657 Bairro Juçara. Imperatriz-MA. nos seguintes prazos:
25.21 .l Por qualquer cidadão. até 05 (cinco) dias úÍeis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitação;

25.21..2 Pela licitante. até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitação.

25.22. A Comissão Permanente de Licitação. na qualidade de órgào julgador do certame
licitatório e no exercício de sua função decisória. deliberará a respeito.
25.23. A impugnação fêita tempestivamente pela licitante não a impedirá de paÍicipar desta
licitação até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

25.24. O Edital e seus anexos estarão dispo níveis no site wuu.imperatriz.ma.gor'.br. ou
obtidos mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de
Documento de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejarnento.
Fazenda e Gestão Orçamentária, podendo. ainda, ser consultado gratuitamente na sede da
CPL. na Rua Urbano Santos. 1657. Bairro Juçara. lmperatriz/MA. cstando disponível para
atendimento em dias úteis. das 08h às I 8h.

lmperatriz (MA), l6 de janeiro de 2019.

Daiane Pereira (]omes
Pregoeira
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CEP: 65.900-505 - lnrperatriT-/MA

It,r
".{i.l

ESTADO DO MARANHÃO
PRE FE ITTJRA M L] NIC I PAI, I)I' IMPIIIIATI{IZ
COMISSAO PERMAN TiNTE, DE LICI'I'A(]4()

Ne

15

PREGAO PRIiSENCIAL N' I 28/20 I 8-CPL

ANEXO I
(Proposta de Preços e Termo de Referôncia)

dc

dc 201 9

Prezados Senhores-

na

(empresa), com sede
cidade de
Rua
no
inscrita no CNPJ/MF sob o
neste ato representada por
portador do CPItr
RG n"
abaixo assinado. propõe
Secretaria Municipal

_.

_-

.

número_

a

n'

l]a
a

de I'rânsito e
SETRAN. os preços infra discriminados. para Contratação de Empresa
para Confecção de 13.000 formulários para Impressão de Alvarás. para

Transporte Especializada
atender as necessidades desta Secretaria. conforme especiÍicações constantes no Termo de
Referência e planilhas em anexo. objeto do PREGÀO PRESENCIAL n" 128/2018-CPL:
a) Prazo de validade da proposta. que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. contados a
partir da data de sua abertura.

b) A entrega dos produtos será em no Máximo l5 (quinze) dias úteis após o recebimenlo da
"Ordem de Serviço" emitida pela Secretaria Municipal de Trânsito e Tiansporte - SE |RAN.
c) Preço Total por extenso R$

(..............................).

Nome. Assinatura do Responsável da Empresa

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Inrperatriz/MA
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SECRETARIA MUN]CIPAL DE TRÂNSIO E TRANSPORTE
DEPARTAi'IENTO FINANCEIRO

IFL

TERMO DE REFERÊNC|A
TERMO TNTEGRÂNTE DO EOTTAL DE LTCITAÇÃO PARA CONTRATAçÃg DE EMPRESA

ESPECTALTZADA PÂRA CONFECçAO DE t3.@0 FORITiULARIoS PARA
IMPRESSÃO DE ALVARÁS, ONDE DEVERÁ ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂilSIO E TRA}ISPORTE

-

SETRA}.I.

1.0 . ORGÃO REQUTSITANTE:

í.í

- Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte da Prefeitura Municipal de
lmperatriz, Estado do Maranhão.
2.0

- OBJETO:

2.1- O objeto dêste termo de referência é a Contratação de Empresa Especializada
para confecção de '13.000 formulários para impressão de alvarás, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte.Tabelas em anexo.
3.0- JUSTIFICAT]VA

a prêsênte licitação pela a

necessidade de impressão de formulários de
emissão de documentos fiscais em papel moeda e selo holográfico de segurança, que
deverá ser utilizado por essa Secretaria.
Os alvarás serão para os tâxistas, moto taxistas, transporte escolar, tração animal
(carroça), transportadores de cargas e pessoas, evitando assim que clandestinos
habalhem itegalmente nesses hansportês de pessoas e cargas.

Justifica

4.0-PRODUTOS ESPERADOS

A contratada deverá proceder à confecçáo dos serviços gráficos conforme demanda
vafuação e aprovaçáo pela SETRAN - Seeretaria Municipal de Trânsito e Transporte,
que seguirão o seguinte padrão na sua produção gráÍica.

4.1

-

ESPECIFICAçÔES DO§ SERVIçOS GRÁFICOS QUE DEVERÃO SER
PRESTADO§ PELA CONTRATADA E QUANTIDADE ESTIMADA

ITEM

OUÂNTIDADE

APRESENTAÇ/

ESPECIFICAÇÔES

Formulário de alvará de

funcionamento

e
localização;lmpresso de

01

í 3.000

segurança Alvará êm 01
via, 5 cores de impressão,

o

SECRETARIA
I

I

UND

SEÍRAN

230x140mm,

pâpet
filigranado 949, saída em
CTP, alceado, numêrado a
holografia, com 2 serrilhas
extras verticais.

Av. Pedro Neiva de Santana, 2021 -Vila Redenção ll -lmperatriz
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5.0

-

PRAzo DE ExEcuçÃo Do coNrRAro

O Íuturo contrato que advir deste termo de referência, vigorará por 12 (doze) meses, a
contar de sua assinatura, podendo ser pronogada por iguais e sucessivos períodos,

atravós de termo aditivo. Conforme disposiçõas do art. 57 da Lei n' 8.666/93 e suas
alterações posteriores, com redação dada pela Lei n'9.648/98. Havendo necessidade
o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de ate 25o/o (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforrne previsto no art. 65, § 1", da Lei
Federal n'8.666/93.
6.0 - TIPO DE LTCTTAçÃO
Trata-se de licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor preço global
6.1 - O critério de avaliação das propostas será adjudicado pelo menor preço
global.
7.0

-

VALOR ESTIMADO

7.í O valor global e total estimado do objeto da licitação é de: R$ 42.120,00
(Quarenta e dois m3l cento e vinte reais).
8.0

-

DA CLASSTFTCAÇÃO

OnçruUerTÁRn:

8.í - A despesas com o objeto em mote correrão à conta da dotação

orçamentária:
26-00í.122-0069.2-í88 - Manutenção das atividades ê proietos da secretaria.
Natureza - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Pessoa Jurídica.
Ficha - 870
Fonte - 00Í
9.0- PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA DOS PRODUTQS:

9.1- A entrega dos produtos será em no Máximo 15 (quinze) dias úteis após o
recebimento da "Ordem de Serviço" emitida pela Secretaria Municipal de Trân-sito e
Transporte - SETRAN.
9.2- Sendo os produtos diferentes das especiÍicações ou apresentam defeito, serão
considerados não entregues.
9.3- A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em partê, os produtos em desacordo
com as especiÍicações e condiçôes deste Termo de Referência e do Contrato.

í0.0

\

- HABTLTTAçÃO

10.1 -Para as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas e
sanções por inadimplemento serão aquelas previstas no edital, nos termos da Lei n"
1A.52A|2WZ e subsidiariamente na Leí n" 8.66ô/93 e suas alterações posteriores.
Av. Pedro Neiva de Santana,2021 -túla Redenção ll -lmperatriz
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11.0

-

PARTIC]PAçÃO DE MICROEMPRESAS

E

EMPRESAS DE PEQUENO

PORTE.

a) O licitantê quê cumprir os requisitos legais para qualificação como microempresa
(ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), consoante art. 3'da Lei Complementar n'
12312006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4'deste
artigo, caso tenha interesse ern usufruií do tratamento previsto nos arts. 42 a 49 da
Lei citada,deverá comprovar tal atributo mediante apresentação de documentação
comprobatória;

b) Para o processo em questão deverá ser respeitado o arl. 47, que nas contratações
úblicas da administração direta e indireta, autarquia e fundacional, federal, estadual
e municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
promoção do
microempresas
empresas de pequeno porte objetivando
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da
eficiência das políticas públicas e o incentivo á inovação tecnológica.

a

e

c)Deverá ser respeitado, ainda, o art. 48, § 3' da Lei Complementar n" 123/2006, que
aduz que para o cumprimento do art. 47 desta Lei Comptementar, a administra$o
pública deverá obedecer o caput do referido art. 48, podendo, justificadamente,
estabelecer a prioridade da contratafro para as microempresas e empresas de
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10%, do menor preço
válido.
12.0

-

DAS CONDTçOES DE PAGAMENTO:

-

12.1 O pagamento á Contratada será efetuado pela Secretaria de Planeiamento
Fazenda e Gestão Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem
bancária, êm até 30 (tdnta) dias após a aceitação definitiva dos produtoslserviços,
com apresentação das notas fiscais do(a) fornecimento/Execução dos serviços
devidamente certificadas pelo Agente Público;

12.2

- O pagamento deverá ser efetuado em parcelas mensais proporcionais

mediante a prestação dos serviços, á

meffia que iorem realizados;

'12.3 -Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto

á notas

fiscais, comprovaçáo de sua adimplência çom a Fazenda Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade rêlativa á Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
ternpo de ServÇo - FGTS, com a Justiça do Trabalhs (Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura
incidam sobre os produtos contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza

-

ISSQN;

12.4 - O não cumprimento do suhÍtem anterior implicará na sustação do pagamento
que só será processado após a apresentação das referidas certidões negativas, não
podendo ser considerado atraso de pagamento.
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13.0 - FISCALTZAçÃO DO CONTRATO

13.í O acompanhamento, a Íiscalizaçáo dos contratos firmados com os Contratados e
os Atestos de notas Fiscais serão feitos por um servidor designado por Portaria, em
conÍormidade com o disposto no art. 67 da Lei n" 8.666/93, pela senhora: Ducirene de
Oliveira Bezerra, servidora pública municipal, lotada na SETRAN, cargo Auxiliar Serv.
Manutenção e Alimentação, CPFIMF no 8O3.999.593.00, malrícula no 41.374.7, ftscal
do contrato. E servidor Arlidavis Rodrigues de Oliveira, cargo Agente de
Fiscalização, matrícula n" 35.625-5.

o

í4.0

-

DAS OBRTGAçÓES DAS PARTES:

í4.1 - DA SECRETARTA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
(coNTRATANTE):

í4.í.1 -Comunicar à licitante vencedora qualquer irregularidade no fornecimento dos
produtos e interromper imediatarnente o fornecimento se for o caso.

14.1.2- lmpedir que terceiros forneçam os produtos objeto da licitação
14.1.3- Proporcionar todas as condições necessárias para que a Contratada possa
cumprir suas obrigações dentro das normas e regras contratuais;

14.1.4 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela Contratada, cone fiscalizadora do Contratq

14.2-OA CONTRATADA:
14.2.1
Promover à execução dos serviços constantes em contrato, objeto da
ticitação, de acordo as quantidades requisitadas, pela SETRAN, logo após emissão
da ordem de execução de serviços expedida pela mesma.

-

14.2.2 - Responsabilizar-se pela garantia dos serviços.

14.2.3

-

Executar os serviços do objeto do Contrato, em seu próprio nome, não

podendo,

em

nenhuma hipótese, transferi-lo

a

terceiros, sem

o

expresso

consentimento da Secretaria Municipat de Trânsito Transporte.
responsabilizar-se por todo e qualquêr dano ou prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes, dteta e indirêtamênte, ao adquirente ou a tercêiros,
inclusive os decorrentes de serviços ou aquisição com vícios ou defeitos contatáveis
nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo.
'14.2.4

-A

'14.2.5 - Arcar com o pagamento de todos os encargos trabalhistas, fiscais,
previdenciários, securitários e outros advindos da execugão contratada, de forma a
eximir a Prefeitura Municipal de lmperatriz- MA e a SETRAN de quaisquer ônus e
responsabilidades.
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15.0- DA RESCTçAO DO CONTRATO
15.1- A inexecução total ou parcial do contrato enseia a sua rescisão, se houver uma
das ocorrências prescritas nos artigos 77 á8'l da Lei no 8.666/93, de 2'l106/93.
í5.2- Constituem motivo para rescisão do Contrato:
a) o não cumprimento de çláusulas contratuais, espeaiÍiÇações e prazos;
b) o cumprimento inegular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu
cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusáo
dos serviços ou fomecimento nos prazos eslipulados;
c) paralisação dos serviços, sem justa causa prévia comunicação à
Administração;
d) o desatendimento das determina@s regulares da aúoridade designada para

a

ê

acompanhar e Íiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
16,0 - DO REA.JI.ISTE

-

Os preços constantes das propostas apresentadas ao objeto pretendido por esta
serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato inerente.

|

17.0. PENALIDADES

í7.1 Pela inexecução total ou parcial deste inshumento, a CONTRATANTE

poderá,

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a
gravidade da alta cometida:
l - advertência escrita:quando se tratar de infração teve, a juízo da ftscalização, no

caso de descumprimento das obrigações

e

responsabilidades assumidas neste
contrato ou, ainda, no caso de outras oconências que possam acarretar prejuízos à
CONTRATANTE, desde que não caiba a apÍicação de sanção mais grave;
ll - multas:
a)0,03o/o (três centésimos por cento) por dia sobre o valor do contrato para os
produtos entregues com atraso, deconidos 30 (trinta) dias de atraso o
CONTRATANTE poderá decidir pela contínuidade da nuulta ou pela rescisâo, em
Íazão da inexecução total.
b)0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato oconido, para
oconôncias de atrasos em qualquer outro pfazo prevísto neste ínstrunrento, não
abrangido pelas demais alíneas.
c)5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não
manutençáo das condiçôes de habitita@o e qualifieaçâo ex§irJas no instnnnento
convocatório.
d) 2OYo (vinte por cento) sobre o valor no crntrato, nas hipóteses de recusa na

do

c€ntrato, rescisão conhatuai por inexecução
caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento
assinahra

Av. Pedro Neiva de Santana, 2021 -túla Redençáo ll Jnrperatriz
CEP: 65.910-345 - Frúê' /oor 1Â"2 oocâ
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contratuais

-

entrega inferior a 50o/o (cinqüenta por cento) do contrato, atraso superior

ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na atínea "a", ou os serviços forem
prestados fora das especificações constantes do Termo de Referencia e da proposta
da CONTRATADA
lll - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo não suBeriqr a 2 (dois) anos;

lV

-

declaração de inidoneidadepara licitar ou contratar com a Administrafro

Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que
se.ia promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade gue aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que
contratado ressarcir a
Administraçãopelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior.

o

í8.0

|

-

-

SUBCoNTRATAçÂO
Não é permitida a subcontratiaçáo total ou parcial para execução do futuro

contrato.
19.0 - DO FORO
Fica Eleito o foro da Cidade de lmperatriz com renúncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que sejam para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da
execuçâo deste Contrato.
E, para firmeza e como prova dê assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é

lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e
aehado eonforrne,
pelas testemunhas abaixo
assinado peta Contratada
nomeadas.

é

e

lmperatriz-MA, 13 de Novembrode 2018

Angela
Diretora d

rbosa Pinheiro
partamento
Autorizo na forma da

Lei

Em:Jil/il/!$
José Braga Costa
rio Municipal de Trânsito e
Transporte

Av. Pedro Neiva de Santana, 2021
CEP: 65-910-35

-

-

Vila Reden$o ll {mperatriz

Fonê' íqql ?(r2--aet2

-

MA

(

(

)

.J6a

#

ESTADO OO MARANHÃO
PREFE]TURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
§ECRETARIA MUNICIPAL DE

TúNSITO

E

TRANSPORTE (SEÍRAN)

D€PARTAMETYTO FINANCIIRO
ATVARÁS
TABELA DE COT

:Eru

[tffir

A(VARÁ DE fUNCTONAMENTO E LOCALIZAçÂO. IMPiES§O D€
5 CORES O€ IMPRISSÃO, 230X1/rOMM, PAPEL
FII.IGRANADO 94G, SÀDA EM CTP, AI.CEÂDO, NUMERADO E HOMOI.OGRAFIA,
coM 2 sERiltllAs ExrRAs vERÍlcAls.

TORMUúRIO
1

DE PREçOS

ã

scGURAr'rçÁ

E

PREçO ESTIMADO DO OBJETO.

ÍíÍÍ!{Ífi íÍtrI

rcÍnnII Emrr,r-f

ry

DE

AwARÁ EM Ol VrA

UNID

13.000

TOÍAl-

Av, P.dÍo Nciva
CtP: 65.91(}345

d. S.ntan.,

-

2021

- vll.

Radcnção ll

- lmpêretÍir -

MA

Rs 3,24

R9 42.120,00

Rs 42.120,00

IMPERÂÍnIZ-MA, 13 dê Noyrmbro dG 2018,

Fonç: (9!r) 8523-8853

irylt
[hr:

52

.4=-

\f,_i

*

/-Í;\

H.Ã( )
ESI.\ ÍX ) Í)() l\lA R
^\
PRll I UITt l{A \lt \I( IPAL

I)[. l]lPl:R.{] ltl7COMISSA0 PERMANENTE I)E LI(]ITA(]AO

(m-l
\-gl!r

PluitGÃ() t)RESIINCIAL N" I 2tll20ltt-cPL

ANEXO !t
(MODET.O)

{

I'apel tinrbrado do ('oncorrentc

)

CARTA CRTiI)EN('IAL

Impcratriz (\,ÍA).

de

de

l0I

9.

A(())
PRI.]G()I' I RO(A) MUN IC IPAL
RIIF. PRI'(;ÃO PRESE,NCIAL N' I28l20I8-CPL.

O

abaixo-assinado. responsár'el

legal pcla

[intprrcsa

. inscrita no CNP.I/MF sob 0 no
l'etn pela pl'escnte itrfbrmar a Vs. Sas.
c'do CI)F n"
quc o sr.
. portador do ll(i n"
. é dcsignado para reprcsentar uossa cmprcsil na l.icitaçÍio acinra relcrida"
podendo assinar atas e demais clocumcntos. interpor recursos e inrpugnaçcics- reccbet'
notiÍicação. tomar ciência de clccisôes. assinar proposlas e rubricar docurrentos das dcnuis
licitantes. rccorrer. desistir da interposição de rccursos. acordar. Í'orrrular lanccs verlreis.
entim. praticar todos os atos inerclltes ao cenams.
- com sede na

rua

Atenciosirrlente.

Nome. Identidade e Assinalura do Responsável [-egal
Com firma reconhecida cnr cartírrio

4-/

Rua []rbano Santos. 1657 Bairro.luçara
CEP: 65.900-505 - Imperatrizr MA
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f,STADO DO MARANHÃO

PREFEITURA NIT]NICIPAL DE IMPIIRATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL N' I28120I8-CPL

ANEXO

III

(MINUTA DO CONTRÃTO)
CONTRATO N"

12019

CONTRATAÇAO

DE

EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA CO\FEC('ÀO
DE I3.OOO FORMT,ILÁRIOS PARA
IMPRESSÃO DE ALVARÁS, IàRA
ATENDER AS NECESSIDADES DA

SECRETARIA MTINICIPAL

DE

TRÂNSITO E TRANSPORTE _ SETRAN,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICiPIO

DEIMPERATRIZEAf,MPRESA
, NA

FORMAABAIXO.

do ano de 2019. de um lado. o MUNICIPIO DE IMPERATRIZ.
dias do mês de
CNPJ/MF n" 06.158.,155/0001-16. localizada na Rua Rui Barbosa, no 201. Centro. através do(a)
Secretario(a) Municipal"
brasileiro(a), agente político, portador do RG

Ao(s)

_

no

SSP/MA e do CPF/MF n'
doravante denonrinado simplesmente de
CONTKA-TANTE e. do outro lado, a empresa
. CNPJ/MF n."
. neste ato, representada pelo. Sr
. eslabelecida na
portador do RG n'_
e do CPF/MF n"
dolavante
denorninada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo no
26.001.015/2018 - SETRAN e proposta apresentada. que passam a integrar este instrurnentoindependentemente de transcrição na pârte em que com este não conflitar, reshem. de cornum acordo.
celchrar o presente Contrato, regido pela [-ei n'8.666 de 2l de.iunho de 1993. mediante as cláusulas e
condiçõe seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
Constitui objeto deste contrato a Contratação de Ernpresa Especializada para Confecção de 1J.000
formulários para Impressão de Alvarás, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Trânsito e Transporte - SETRAN com motivação no Processo Administrativo no 26.001,015/2018 SETRAN e em conformidade com o Pregão Presencial n" t28l201&CPL e seus anexos, que
independente de transcrição integram esle instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente
conlralo está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na fonna da Lei n" 8.666. de 2I de
junho de 1993 e suas alterações.
CLATISULA S EG TINDA . DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA
I. Promover à erecução dos sen,iços constantes em contrato. objeto da licitação. de acordo as
quantidades requisitadas. pela SETRAN. Iogo após emissão da ordem de execução de serviços
expedida pela mesma.
II. Responsab ilizar-se pela garantia dos serviços.

III.

Executar os serviços do objeto do Contrato, em seu próprio nonre, não podendo, em nenhuma
hipótese. transferi-lo a terceiros, sem o expresso consentimento da Secretaria Municipal de Trânsito
Transporte.

Rua Llrbano Santos, 1657 Baino Juçara
CEP: 65.900-505 - lmperatriz/MA
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IV. A responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados. ttu
reprcscrltantes. tlireta e indiretarnente, ao adquirente ou a terceiros. inclusive os decorrcttles de
serriços or.r aclLrisição coln r'ícios ou defeitos contatáyeis nos prazos da garantia. nrcsnto erpirado o
prazo.
V. Arcar com o paganrento de todos os encargos trabalhistas. Ílscais. prev idenc iários. securitários c
outros adr irdos da execução contratada, de Í'orma a eximir a PreÍêitura MLrnicipal dc lnrpcratriz- MA
e a S[:'IRAN de quaisqucr ônus e responsab ilidades.

cl,ÁusuLA't[]RCEIRA - DAS ol]RtcAÇa)ES t)A coN't't{Ar.4NTtl
I. Cornunicar à licitante vencedora qualquer inegLrlaridade no Íbrnecirnento dos plodutos

c-

interonrper iÍnediatamente o fomecimento se for o caso.
Il.lrnpedir que terceiros Íbrneçam os produtos objeto da licitação.

Ill.

Proporciorrar todas as condições necessárias para quc a Contratada possa cumprir suas obrigaçôes
denlro da< normas e regra\ corlraluâis:
IV. Prestar as inÍôrnrações e os esclarecimentos que venham a ser solicit;rdos pcla Contratada. conlo
fiscalizadora do Contrato:

Ç!;u.§.1,r-r Qtj.ART,\- r)A FIS( .rLrzAÇÂo Do ('o\TRATo
I. O acornpa n lra nrento. a Íiscalizaçâo dos contrâtos firnratlos com os Contrâtâdos e os Ateslos de notas
Fiscais serào lêihs por urn servidor designado por Portaria- enr conÍ'ornridade conr o disposlo no art.
67 da t-ei n'8.666/93. pela senhora: Ducirene de Oliveira Bezerra. sen'idora pública nunicipal. lotada
na SFI-I RAN. cargo Auxiliar Serv. Manutenção e Alimentação. CPF/MF n" 803.999.593.00. nratrícula

n" 41.174.7. tlscal do contrato. ['] o servidor Arlidavis Rodrigues de Oliveira. cargo A.qcnte de
F iscalizaçào- rnal rícu la lr'i5.625-5.

QTIINTA DO PRAZO E CONDIÇÕES DE IINTRE(;A DOS PRODUToS
A entrcga dos produtos será em no N'láximo l5 (quinze) dias írteis após o recebinrcnto da "Oldent de
Serr iço" emitida pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transpone - SE'l'RAN.

CLATISTII-A

IâRÂ(;RAFO PRINIUIRO Sertlo

os produtos ditêrentcs

ilas cspcciÍicaçÕcs ou alrcsentarr]

delàito. serão considerados não errtregues

IàRA(;RAI.'() Sf,GtrNl)O A ( ontralanrc poderá rcjeitar. no todo ou cm parte. os plodutos cnl
desacortlo corlr as cspecilicaçôes e condiçr-les do-ferrro de ReÍ'crôncia e tio ( ontlato
CLAT]SULA SEXTA. I)O PRAZO Df EXfCTICÃo DO (]O\TRATo
O firturo contrato que advir vigorará por l2 (doze) nleses. a contar de sua assinatura. podendo ser
prorrogada por iguais e sucessivos períodos. âtravés de tenno aditivo. ConÍirrnre disposições tlo ar-t. 57
da Lei n'8.666193 e suas alterações posleriores. conr redação dada pela t-ci n'9.648i98. llavendo
necessidade o contrato poderá soÍicr acréscimos e supressões de ate 257n (! inte e cinco pof ccnto) do
valor inicial atualizado do contrato. conforme previsto no aí. 65. § I'. da l-ei Federal no 8.666/93.

CLAT]SUL.{ SfTI}t-,\
oR(rANlf N rAr{ros
I) O

II)

rr

- Do \.{LoR D() CONTR{TO E DOS RE('URSOS

lor drr contrato e dc R$..............

(

......................

. .

.

).

.As despesas dccorrentes desta licitação correrâo à conta das scgLrintes dotações orçanlentá[ia5

26.001.122.00ó9.2.188 - Manutenção tlas atividadcs r projetos dà secretàrià.
ll.'atureza - 3.J.90.39.00 - Outros Sen iços de Pessoa .lurídicr.

Ficha

-

ll70

Fonte

-

001

CL-,it'ST]LA ()I.I,\\.A_ I).,\S CoNDICoES Do PA(;A}IE \11)
0 pauatncnto ;i Contralada seÍá eíêtuado pela Secrctaria rie Planc'janrento lrlzenda
Rua Urbano Santos. 1657 Baino Juçara
CÊP: 65.900-505 - lnrpcratriz'l\44
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i0 (trirtta) dias ap,rs n
iços. c()r)r apfesentaçi'ro clas nolils llscais (l()(â)

Orçancntária- por nreio de transt'erência etetrônica ou orderrt banciiria. enr até

aceitaçiio dclinitiva tlos

prod utos/sen

lirrnec irnento/ [rrecuÇão dos serviços dcvidamente certiílcadas pelo Agente I)írblico:
PRINIEIRo O pagamento deverá ser eÍ'etuado enr parcelas ntensais pr(,pol'cionals
PARÀ(; R.l.f
mediantc a prestação dos serviços. á nredida que foretn realizados:
I'ARA(;RAFo SEGT INDO Para làzer jus ao pagamento. â Contratada deYcrh apresetrtâr junto á

o

-

Fazenda Nacional. Estadual e MLrnicipal.
regularidade relativa á Seguridade Social e ao Fundo de Gârântia por tempo de Serviço - FGT S. conr a
JLrstiça do Irahalho (Certidào Negatira de Débitos Trabalhistas - CNDT). bem como a quitação de
irnposlos e ta\âs que por\entura incidam sobre os produtos contratâdos. inclusive quanto o lnrposto
sobre Scrviços de Qualquer Natureza - ISSQNT
PARA(;RAF() TERCEIRO - O nito cunr primento do subitenr anterior intplicará tra stlstaçâo tlr
l)agatnctrto qLrc s(r serh processldo apris a apleserttaçâo das rcÍêridas ccflida)cs ncgal ivts- triio podcrttltr
scr consitlerado atraso de paganlenlo.

rrotas llscais. cornproração de sua adimplência com

a

CL,,TT]SUL.\ NONA - DAS PENALII)ADES
Pela inexecução total ou parcial deste instrumento. a CONTRATANTE poderlr. garantitla a
deÍêsa, aplicar ri CONTRATADA as scguintes sanções" segLrndo a -qrr\ idade da aha cometitla:

pre;r ia

- Ad\ertência Escrita quarrdo se tratar clc intraçiio lerc. a -iuízo da
liscalizaçào. rro caso de descumprinrcnto das obrigações e responsa h ilidadcs assurnidas nestc cortl[ato
PAR.{(;RAFO PRIivtUIRO

ainda. no caso dc outras ocorrências que possanr âcârretar prcjuízos à C ONTRi\lAN'IFI. desdc que
ttir,'.aihrt r lplirrçir, (lc.3nçãr) Irai\ rlll\e:
IâRA(l RAF()SUGU NI)O - Multas:
r) 0.0i% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor do contrato para ()s produtos entregues corn
atraso. decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATAN'lE poderá decidir pela continuidadc da
nrulta ou pela rescisão, em razão da inexecução total.
b) 0.06% (seis centésimos por cerlo) por dia sobre o valor do lato ocon'ido. para ocorrências de
atrasos clll qualquer outro prazo pre!isto neste instrumento. não abrangido pclas dentais alíneas.
c) 5oá (cinco por cenkr) sobre o valor global atualizado do conlrato. pela não nranutcnção tlas
condiçr)es de habilitação e qualiÍicação exigidas no instrunrento conlocatório.
d) 20%, (vintc poI cento) sobre o valor no contrato, nas hipóteses dc recusa rra assinatura do contrâto.
rcscisão contratual por inexecução do contrato caracterizantltr-sc qrrando houret teiterado
descumprinrento de obrigações contratuais - entrega infàriol a 50% (cinqiicnla por ccnto) do contrato.
atraso superior ao prazo limite de trinta dias. estabelecido na alínea "â". ou os serviços Íirrenr
prestados fbra das especificações constantes do Ternro de Ref-erencia e da proposta tla
CONTRAIADA.
P,\RÁ(;R.{Fo1'ER('T-IRo SUS pcnsão Temporária dc participur enr licitaçtio c intpcrlinrento dr..
contrâtar coin a Âdrn in istraçii o. pelo prazo não superior a 2 (dois) anos:
PARA(;IiAFO OUARTO - Declaração de lnidoneiriadepala Iicitar ou conlrillâr' conr a
Adrninistração Pública enquanto perdurarem os nrotivos que deteminaranr sua puniçrio orr até que srja
promovida a sua reabilitação perantc a própria autoridade que aplicorr a penâlidade. que suá
concedida sempre qut: o contratado ressarcir a Admin istraçãopclos pre-juízos rcsultantcs e ap(is
dccorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
oLr.

(.LAT]ST]LA I)ECIMA . Do REA.ITISTE
Os preços constantes das propostas apresentadas ao ob.ieto pretendido por esta serão fixos
irreajustáveis durante a vigência do contrato inerente.

( l-Atist]LA D[CI]VIA PRIMEIRA

- DA Str BCONTRATA ÇÀo

Nào é pcrrnitida a subcontratação total ou parcial para execuçào do futuro contrato

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara
CFIP: 65.900-505 - ImperatrizlMA
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(7
cPl:

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - D A RESCISÂO DO CONTILA.TO
[. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão. se houver uma das ocorrêtrctas
prescritas nos artigos 77 á 81 da Lei n" 8.666193. de 21/06/93 .
II. Constituem motivo para rescisão do CoÍrtrato:
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos:
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especiflcações e lentidão do seu cumprimento.
levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclLrsão dos serviços ou fornecinrenlo
nos prazos estipulados;
c) a paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia corrunicação à Adrninistraçãoi

d) o

desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
fiscalizar a sua execução. assinr como as de seus superiores:

e

CLATIST]LA DECIMA'TERCEIRA DO FORO
[ - Fica eleito o foro da Comarca de lmperatriz (MA), com renúncia expressa de qualquer outro. por
mais privilegiado que seja, para dirirrir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execuqão deste
Contrato.

II - E. para hrmeza e como prova

de assim haverem entre si, ajustado e contratado. é lavrado o
presenle instrumento em 03 (três) vias de igual teor. que, depois de lido e achado conforme. é assinado
pela Contratâda e pelas testemunhas abaixo nomeadas.
Imperatriz (MA),

CONTRATANTE
Secretário(a) Municipal
CONTRATADO
Representante Legal

TESTI]M UN HAS
CPF/MF

cPlrivt

t;

Rua Urbano Sântos, 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz/lMA

_

de

dc 2019

E,STAD0 DO MARANHÃC)
PREFEI'TLIRA M T]NICIPAL DE IM

PERATRIZ

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAo

CPL
PREGÃO PITEStrNCIAL N" I28120I8-CPL

ANIiXO

I\'

IIODELO DE DECr._{R{ÇA() DE CUMI'RlMENI'O DO INC. \'D()ARl'.27 t)A LEr
8.666/93

DECLARAÇ.\0
(Nome da Empresa
. inscrito no CNPJ/MF sob n"
por internródio do seu representante legal o(a) Sr(a)
. portador da
Cartcila de klcntidade n"
e do CPF n'
. DELIL^l{A. pala Íirrs do
clisposto no inc. V do aft.21 da Lei n" 8.666. de 2l dejunho de 1993. acrescido pela I-ei n" 9.85.1. dc
l7 de outubro de 1999. que não eÍrprega menor de dezoito anos em trâbalho nottrrno- perigoso orr
insalubre c niio emprega menor de dczesseis anos.
Ressalva: onrprega nrenor. a partir de quatorze anos. na condição dc aprendiz

(

).

(datà)

(representante lcgal)

(Ohscn açào: enr câso âíirnralil o, assinalar a ressalr a rrcinrrr)

Rua ITbano Santos. ló57 ISIiIro Juçara
( Ilt': 65.900-50,5 - Intperatriz,MA
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L D E I }'I P E RA't R I Z
CoMISSAO PER]\,IANENTE DE LICITA(]AO

\() PRÍ':ili\a I,\L \"

\

I28120I8-CPL

ANIXO \,
M()r)ELo Dc DItcLAr{AÇÂo un ctÊxctaE cuMrRIN{INT() Dos rrnetrrsnos t)I]
HABTLTTAÇÃ()

[)cclaranros" para eleito de participação no processo licitat(rrio Pregão Prcsencial n' 128/201 llC.P[-. realizado pcla PreÍêitura Municipal de lrnperatriz. e conlorme c'riqeincias lcgais. qtrc curnprirnt'rs
plenarnerte os rcquisitos de habiliraçào.

A prcsente declaraçâo é feita sob as penas da Lei

lmperatriz(MA).

Representante Legal iJa F,mpresa

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Jucara
CI:P: 65.900-505 - Irnpcratriz,/MA

_
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de
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