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ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Irnperat riz
Comissão Permanente de Licitação

EDITAI,
PREGÃO PRESENCIAL N' 027120I9-CPL
'f IPO: Menor Pleço por ltem
ÓRGÃO INTERESSAIX): Sccretaria Municipal de Esporte. Lazer e Juventude - SEDÍlt.
PROCESSO ADMINISTRÂTIV(): 27.00 1.006/201 9

DA'I'A I)E RECEBIMENTO E ABERTIIRA DOS ENVELOPES: Dia 29 de março de

2019, às l.lh (quatorze horas) - Caso ocorra ponto Íàcultativo ou outro impedinrento legal. a

prcsente licitação será realizada no primeiro dia útil subseqtiente.

A PreÍ'eitura Municipal de Imperatriz - MA. através da Pregoeira OÍlcial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria N" 7534. de l9 de .iulho de 2018. publicada no dia 25 de julho dc
2018. toma público. para conhccinrento dos interessados. quc rcalizará c.julgará-a licitaçào
acima indicada e receberá os envelopes PITOPOS'IA Dll PRII(IOS e IIABILtlÀÇAO na llua
Urbano Santos, n" 1657, llairro .Iuçara, Imperatriz /l\IA. regiclo pcla Lci Fcdcral n"
10.520. de l7 de julho de 2002.I)ecreto Municipal n" 2212.001 . Lei Complerncntar n" 123. de

14 de dezembro de 2002. alterada pela Lei Complementar n' 147. dc 07 de agosto de 2014,
Decreto F-ederal 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 l,ei n.' 8.666193 e demais
normas regularnentares aplicár'eis à espécie:

I. DO OBJETO

1 .1 . Aquisição de Matcrial Esportivo. Material Grático, Canriselas. Medalhas e lioleus e

demais materiais para (.logos lrscolares Municipais) e denrais eventos esportivos
dcsenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esporte. Lazer e.luventude. com quantitativos e

especificações estabelecidas no '['enno de ReÍ'erência e Edital.

1.2. Valor (ilobal Estimado para a ('ontrataçâo: R$ 2.12.235,43 (duzentos e quarenta e dois
mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e trôs cental'os)

2. DoS ANI,XOS
a) Anexo I - l'ermo de Rcferência. [ispecificaçôes ]'ócnicas e Proposta rle l)rcços.
h) Anexo I[ - Modelo cle Carta Credencial.
c) Anexo III - Minuta do Contrato.
d) Anexo [V - Declaração a que alude o art. 27'. V da Lei n.'t1.666/9i.
e) Anexo V - Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem Plenamente os

Requisitos de Habilitação.

3. DO SUPORTE LE(;AL

1.1. Flsta licitaçào regr;r-se-á pela l-ei Federal no 10.520. de l7 de.iulho dc 2002, Decreto
Municipal n'0ll/2007. Lei Complementar 123/06 e alteraçires" por este Edital e selrs anexos.
aplicando-se. subsidiariamcnte. no quc couberem. as disposições da Lei n,, 8.666193 e
rcspeclivas alterações, além das demais disposiçôes Iegais aplicáveis. que ficam fazendo paíe
integrante da mesma. independcntc cle Iranscriçào.

Rua ljrbano Santos, 1657 Bairro Juçara
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ESTADO DO MARANHAO
Pre le it ura Municipal de lmperatriz
Cornissão Permanente de Licitação

1. DADOTAÇÀO

4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrào à conla da seguinte dotaçào

orçamentária:

27.001 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude
27.812.0049.2345.0000 - Jogos Escolares de Imperatriz- JEIS
Natureza: 3.3.90.30.00- Material de Consumo
Ficha: 1061 Fonte:001 - Tesouro Municipal

27.001 - Secretaria Municipal dc Esporte, Lazer e.Iuventude
27.122.0018.2338.0000 - Manutenção das Atividades e Projetos da Secretaria
Natureza: 3.3.90.30.00- Material de Consumo
Ficha: 1041 Fonte:001 Tesouro Municipal

5. DA PAR'I'ICIPAÇÃO

5.1 . Poclerão participar deste pregão os interessados que tenham ranto de atividade conlpatí\el
com o objeto e que atendam a todas as exigências deste Edital e seus anexos. inclusive quanto

à documentação e requisitos mínimos de classifrcação das propostas. e se apresentarem ao

Pregoeiro(a) no dia, hora e local definido no preâmbulo deste Edital.

5.2. Itens Exclusivos - os itens com valor total estimado de até RS 80.000,00 (oitenta mil
reais) serão de participação exclusiva de empresas que se enquadrarem como Microempresas
- ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP. ou equiparadas (sociedades cooperativas que

tenham auferido" no ano calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites
definidos no inciso II do caput do artigo 3'da Lei Conrplementar n' 123/2006. nela incluídos
os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao objeto licitado, conforme Lei
Complementar n" 123/2006 e sua alteração dada pela l-ei Complementar 11712014. e que

atendercm a todas as exigências. ir,clusive quanto à documentação constante deste Edital e

seus Anexos.

5.i. Para os itens com valor acima de R$ 80.000.00 (oitenta mil reais). a participação scrá da
seguinte forma:

5.3.1. Cota Resenada de 25"/" (inciso Ill. art..Í8 da l.ei 14712014) para as licitantes que se

enquadrarem corno Microempresas - N'[['.. Empresas de Pequeno Portc - EPP. «ru equiparadas
(sociedades cooperativas que tenham auferido. no ano calendário anterior. receita bruta
correspondente aos limites definidos no inciso II do caput do artigo 3'da Lei Complementar
n" 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao
objeto licitado, conforme Lei Complementar n' 12312006 e sua alteração dada pela Lei
Complementar 14712014. e que atenderem a todas as exigências. inclusive quanto à
documentaçâo constante deste Edital e seus Anexos.

5.3.2. Cota Principal de 757" (inciso III, art.48 da Lei 14712014) para todâs as empresas que
atenderem as exigências. inclusile quanto à documentação. constante deste Edital e seus
Anexos.

a
Rua Llrbano Santos. I6-57 - llairro Juçara

CEP: 65.900-505 - Imperatriz/MA
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ESTADO DO MARAN}IÃO
Pre I'eitura Municipal de lrnperatriz
Cornissão Permanente de Licitação

5.4. Não poderão pârticipar desta licitação empresâs:

5.4.1. Cqia falência tenha sido dccretada em collcurso de credtlres. em dissoh"tção. em

liquidação e em consórcios de empresas. qualquer que se'ia sua Íonna de constiauição. ou

ainda empresas estrangeiras que não funcionem no país.

5.4.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar corn a Administração Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal, Estadual

ou Municipal. ainda que tal fato se dê após o início do certame.

5.,1.3. Apresentadas na qualidade de subcontratadas.

5.4..1. Que tenharn sócio-gerente. diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de

tirgão ou entidade da Adrninistraçào Pública lv{unicipal ou que possuam qualquer vínculo com
serr idor do nrunicípio.

5.r1.5. Que se apresenterll em lorrna de consórcios.

5.4.6- Das quais pafticipenl, seja a que título Í-or. servidor público rnunicipal de Imperatriz.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. As licitantes deverão se apresentar .iunto ao Pregoeiro(a) por meio de unt represerltante.
portando scu documento de identidade original e devidamente munido de (larta Credencial
assinada pelo representante legal da empresa. com finra reconhecida em cartório. podcndo
ser utilizado o modelo do Anexo II do Edital. ou procuração que o nomeie a participar deste
procediurcnto licitatório ern nome da licitantc. respondendo por sux representada.
comprovando os necessários poderes para formular l'erbalmente lances de preços,
firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurso, assinar a atâ e pràticâr
todos os demais atos pertinentes ao presente certâme.

6.1.1. No caso de titular, diretor ou sticio da empresa" apresenlar documento de identidade

.juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de represenlar a
nr eslIJ.

6.1.1. As participantcs dcverão apresentar tambem a1o constitutivo. cstatuto or.r contrato social
etr vigor'. devidamente registra<1o. ent se tratando de sociedades comerciais. e, no caso de
sociedades por ações. acompanhado de documentos de eleiçires de scus administradore s.
quando o licitante fbr representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal.
comprovando esta capacidade j uridica.

6.1.3. As pafiicipantes deverào ainda apresentar, por intermcrdio dc seus representalltcs.
Declaração de Ciôncia c Cumprimento dos Requisitos dc Hahilitação. podcndo ser
utilizado o modelo do Anexo V do Edital.

6.1.4. Fica làcultado às participantes aprcsentar Certidão Sirnplificada da.lunta Comercial do
Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou tlPP

6.1.-5. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados a(o)
Pregoeiro(a) fora dos envelopes. poderào ser apresentados em original. os quais farão parte
do processo licitatório. por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente.
ou publicaçào em órgão da intprensa oficial. observados senlprc r)s rcsp('ctivos prazos de

Rua Llrbano Santos, 1657 - Bâino Juçara
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ESTADO DO MARANHAO
Pre f,eitura Municipal de Irnperatriz
Cornissão Permanente de Licitação

validade.

6.2. Caso as licitantes não se façam representar durante a sessão dc lances verbais. ou se.ianr

descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item 6.1.

6.3. Para cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante
para se nranilestar em nome do representado- r'edada a paíicipação de qtralquer interessado
representando mais de um licitante.

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

Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante do preân.rbulo desse edital. aos

cuidados do(a) Pregoeiro(a) rnunicipal.

6.5. Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo coneio. que
comprovadamente Íbrem 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 rcpresentante enl
tempo hábil.

7. DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE,

7.1. Por f'orça da Lei Cornplen.rentar n' 123/06 e do l)ecrelo Fedcral n" 8.53tt. dc 06 dc
outubro de 2015. as Microempresas - MEs, as Empresas de I'equeno Porte - BPPs e as

Cooperativas a estas equiparadas - COOPs que tenham intercsse em participar destc pregào
deverão observar os procedimentos a seguir dispostos:

a) as licitantes que se enquadrem na condição de Mtl. El)P ou COOP, e que

eventualmente possuanr alguma restrição no tocante à documentação relativa à

regr.rlaridade llscal. deverâo consignar tal inlirnnação exprcssamentc na declaração
prevista no item 6.1 ..lt

b) no momento da oportuna fase de habilitaçào. caso a licitante detentora da melhor
proposta seja uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada. no respectivo
enr.elope. toda a docuntentação exigida neste Edital. ainda que os documentos
peflinentes à regularidade fiscal apresentem alguma reslrição. bem como alguma
cspócic de documenlo quc veúa comprovar sua condição de microempresa ou
srnpresa de pcqueno porte:

c) conro critério de descmpate. será assegurada preferência de contrataçâo para MEs.
EPPs ou COOPs. entendendo-se por empate aquelas situaçôes em que as propostas
apresentadas por MEs. EPPs ou COOPs sc.lam iguais ou atc 59lo (cincti por cento)
superiores a nrelhor propitsta classitlcada.

7.2. Para efeito do disposto no itcm acima, caracterizando o empâtc. proceder-se-á do seguinte
modo

a) a ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o enccrramento dos lances, sob
pena de preclusão;

Rua Urbano Santos. 1657 - Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - lmperatrizlMA
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ESTADO DO MARANHÃO

Pre lê itura Municipal de Imperatliz
Corrissão Pennanente de Licitação

b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela

considcrada Vencedora do certame. situação em que o objcto licitado será adjudicado

em favor da detentora desta nova proposta (ME. EPP ou COOP). desde que seu preço

seja aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias:

c) não ocorrendo a contrataÇào da ME. EPP ou COOP. na fomra da alínea anterior. serão

convocada as MEs. EPPs ou CC)OPs remanescentes. na ordem classilicatória- para o

exercício do mesmo direito:

d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas M[Js. IiPPs e COOPs que se

encontÍenl enquadradas no item 7.1.. alínea'c'. será realizado sorteio entre elas para

qtre se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a trlelhor ofefl.a:

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

l) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oÍêrta inicial não tiver
sido apresentada por MIi. EPP ou COOP.

8. DA PROPOSTA DE PR-EÇOS

8.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado. trazendo em sua parte

c\tcma as segu intes inlormaçõcs:

A(o) Pregoeiro(a) da Prelêitura Municipal de lmperatriz - N4A

Pregão Presencial n" 02712019-CPL
Rua Urbano Santos, no 1657. Bairro Juçara. Imperatríz IMA - CEP 65.90()-505

Envelope I - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

8.2. Preencher. necessariamente, os seguintes requisitos:

a) Ser digitada ou impressa em unla via. redigida com clareza em língua portuguesa, sem

emendas. rasuras ou entrelinhas. devidanrente datada e assinada na última folha e rubricada
nas demais por pessoa j uridicamentc habilitada pcla empresa.

b) C'onter a descrição detalhada e especificações necessárias à identiÍicação do objeto desta
licitação. conforr.ne Anexo I. O licitante deverá indicar a descrição detalhada e especificações
neccssárias i\ identificação" inclusive r.narca e/oLr rrodclo do produto cotado. quando lbr o
caso. conlirrntc;\rrcxo I, e rcspectirt' preço por itcnr. ent nroeda colr!:nte nacional, exprcsso
erl algarismos c o r.alor lotal da proposta cm algarismo e por extcnso.

b.l ) Só serào aceitos até 02 (duas) casas decimais apírs a '"'írgula na descrição clos valorcs. Em
caso de divergência entre os valores unitários e totais. serão consiclerados os prinreitos. e enlre
o valor expresso em algarismo c por extenso. será considerado este últinro.

b.2) PARA A FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS IMPRESSAS
DEVERÁ SER UTILIZADAA DESCRIÇÂO »<IS ITENS CONSTANTES NO TERMO
DE REFERÊNCrA, soB pENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA pRoposTA.

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
CEP: 6-5.900-505 - ImpeÍatrizlMA
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ESTADO DO MARANHAO
Pre le it u ra Municipal de Imperatriz
Comissão Permanente de Licitação

c) Atender às especificações mínintas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de

Referência (Anexo I)- correspondente aos itens a serem adquiridos. e eslar datada e assinada

por pessoa j uridicamente habilitada pela empresa.

fl) Os preços aprescntados na proposta devem incluir todos os cLlstos e despesas. tais como:

custos diretos e indiretos. tributos incidentes, taxa dc adn.rinistração. scr\içtls. cncargos

sociais, trabalhiStas, seguros. tleinamentg, lucrg- transportc e outros Ilecessários atl

cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

e) A PROPOSIA DE PRE(.IO DIGI'IALIZADA I)EVERA sER PRIIENCHIDA E

ENTREGLJE NA ST]SSÀO EM PEN DRIVE OU CD. ESTE ANEXO NÂO SUBSTITUI A
PROPOSTA DE PREÇO IMPRESSA.

9. DAACETTAÇÃOrÁCIrA

9.1 . Os preços apresentados de'r,e m:

a) reÍ1etir os de mercado no momento. observado o prazo de enlrega do produto;

b) compreender lodas as despesas. tais como: custos direkrs e indiretos. tributos
incidentes, taxa de administração. serviços, encargos sociais. trabalhistas, seguros,

treinamento. lucro, transporte e outros necessários ao cumprimcrlto integral do ob.icto

deste Edital e scus Anexos:

c) ser irreajustáveis durante a vigência do contralo.

9.2. O prazo de validade da proposta será de ó0 (sessenla) dias. contados a partir da data do
entrega da mesma.

9.3. A execução do objeto terá inicio logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento"
emitida pela Contratante, com termo final em 3111212019.

9.3.1. A execução dos fomecimentos será realizada sob demanda. conl'orme a necessidade e

de acordo com a conveniência da Administração. bem como da existôncia de disponibilidade
orçanrentária. nas quantidades e locais determinados pela Contratante. por ocasião da emissào
da solicitação lbrmal. sendo de inteira responsabilidade da Contratada o ônus com a execução
do ob.leto.

9.,:1. Lima vez abertas as propostas. nâo serão admitidos cancelamentos. retificações de preços,
alterações ou alternativas nas condições/especificações estipuladas. Não serão consideradas
:ls DroD0stas o ue contenham entrelinhas, cmcndas. rasuras ou borrõcs

9.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta oll
iltcolTetamcnte cotados serão considerados como inclusos nos preços. não scndo considerados
pleitos de acréscimos a qualquer título.

9.6. O não atendimento de qualqr.rer exigência ou condição deste Edital implicará na
desclassifi cação do licitante.

9.7. Caso os prazos de validade da Proposta e da execução do objeto seiam omilidos na
Proposta de Preços, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo iguais aos previslos no item 9.2

Rua [ ]rbano Santos. 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz-/MA
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ESTADO DO MARANHÃO
Pre l'eitura Municipal de lrnperatriz
Comissão Permanente de [.icitação

e 9.3. respectivanrente.
IO. 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 Preleitura Municipal de Lnperatriz - MÀ
Pregão Presencial no 02712019-CPL
Rua lirbano Sanlos, n" l6-57. Ilairro Juçara - lmperatriz /Nír\ - ( EP 65.900-505
Enrelope 2 - D()Ct l\IE\T()S DE HABILITAÇÃ()
(razão social ou nome comcrcial do licitante c endereço)

10.2. Os documenlos necessários à habilitação. abaixo relacionados, por.lerão ser apresentados
em original, os quais larão parte do processo licitatório. por qualqucr processo de cópia
autenticada por cartório competente ou publicação em órgào da imprensa oficial. observados
scmpre os respectivos prazos de i,alidadc:

a) Registro conrercial. no caso de enrpresa individual:

b; Atc constitutivo. L'statuto ou contrato social em vigor. dcvidanrcnte registrado em se

tratando de sociedades comerciais e no caso de sociedades por ações. acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores.

c) Inscrição do ato constitutivo. no caso de sociedades civis. acompanhada de prova de
direloria em exercício.

d) Decrcto de autorizaçào, em se tratando de empresa ou sociedacle estrangeira em
Íincionamento no Pais, e ato de registro ou âutorização para Iuncionamento cxpedido pelo
órgão competentc. quando a atividade assim o exigir.

d.1) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(cNPJ).

l) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual. relativo ao domicílio ou sede do
licitante. pertinente áro seu ramo de atividade e compalível com o ob.ieto contratual.

g) Prova de regularidade para conr a Fazenda l-ederal (Tributos e Contribuições Federais e
Dívida Ativa e Prc'videnciária).

h) Prova de regularidade parâ com a Irazcnda Estadual do domicílio ou sede do licitantc
(1'ributos e Contribuições Estaduais e DívidaAtiva).

i) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante.

j) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Sen,iço (FGTS).

k) Certidão Negativa de Débitos 
-liabalhistas.

l) Atestado ou declaração de capacidade técnica. expedido por ór3ão ou enlidadc cla

Rua Urbano Santos. ló57 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz/MA q
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ESTADO DO NTARANHÃO
Pre lêit trra Municipal de lmperatriz
Comissão Perrnanente de Licitação

administração pública ou por empresas privadas que comprovem que a empresa prestou' a

contento. sen'iço compatível com o objeto da licitação.

l.l ) Será admitida. para atingimento dos quantitativos fixados, a soma de atestados.

1.2) Não serão aceitos atestados de capacidade técnica que se refiram a contratos ainda em
execução.

m) Certidão/documento comprovando a não inclusão no SIRCAD (CtsIS/CNIIP). a título dc
qualiÍicação legal em atenção a LEI N' 12.846. DE l'DE ACOS'fO DE 2013: regulamentada
pela IN CRG 00212015 e pela Portaria CRG 1.132/2016.

n) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último erercício social. já exigír'eis e

apresentados na f'orma da lei, que comprovem a boa situaçâo Ílnanceira da empresa. vedada a

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. podendo ser atualizados por índices
oÍiciais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

n.l) O Balanço patrirnonial e demonstrações contábeis deverão conter registro na .Íunta
Comercial.

n.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:

n.l. I ) socicdades regidas pela Lei n" 6.401176 (Sociedade Anônirna):

- publicados em Diário Ollcial; ou

- publicados em jornal de grande circulação: ou

- por fotocópia registrada ou autenticada na.lunta Comercial da sede ou domicilio do licitante.

n.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (L'|DA):

- por fotocópia do Livro Diário. devidamontc autenticado na .lunta Cornercial da sede ou
domicílio do licitante ou em outro rirgão equivalente: ou

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidantente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitantc.

n.2.3) sociedade criada no exeroício em curso:

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

n.2.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estal assinados por
contador ou por outro profissional equivalente. devidamente registrado no Conselho Regional
dc Contabilidade.

o) Certidão negativa de lalência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoajurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abcrlura da Licitação.

p) Declaraçâo. firmada por representante legal da empresa, de que nào emprega menores de
l8 anos enr trabalho noturno. perigoso ou insalubre. e de qualquer trabalho a menores de l6
anos. salvo na condição de aprendiz. a partir de l4 anos. podendo ser utilizado o modelo do
Anexo IV do Udital.
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10.3. Se o licitante for a matriz. todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da matriz. ou

10.3. I . Se o licitante for filial. todos os documentos deverão estar com o nÍtmero do CNP.I da

filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Debito junto ao INSS. por constar no próprio
<locumento que é r'álido para matriz e filiais. bem assim quanto ao Certificado de

Regularidade do FGTS. quando o licilante tenha o recolhimento dos encargos centralizado.
devendo apresentàr, neste caso, o documento comprobatório de autorização para a

centralização.

10.i.2. Serão dispensados da aprcsentaçào de documentos cotn o número do CNPJ da filial
aqueles documentos que. pela própria natureza. forem emitidos somente em nome da matriz.

10.4. As certidões e doctunentos emitidos elelronicamente pela lntcrnet. somcnte produzirão
efeitos com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgão emissor.

10.5 Os documentos em que o prazo de validade não estiver estipulado expressamente. ou

flxado em lei. seriro tidos como válidos pelo prazo de 60 (sessentas) dias. contados da data de

sua emissâo.

10.6. O nào atendimento de qualquer exigência ou condição deste item implicará na
inabilitação do licilante.

II. DO PROCEDIME,NTO

I l.l. No tlia- hora e local dcsignados ncste instrumento. na presença dos interessados ou scus
reprcsentantes legais. o(a) Pregociro(a) receberá os documentos de credenciamento e os
cnvelopes contendo as propostas de preços (Envelope 0l) e os documcntos de habilitação
( Envelope 02).

I 1.1 .l . O(A) Pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até I 5 (quinze) minutos
para a abertura dos trabalhos.

11.2. Iniciada a sessão. nenhum documento e/ou proposta scrão recebidos pclo(a)
Pregoeiro(a). pelo quc se reconrenda que todos os intercssados em participar da licitação
estejam no local designado pelo menos 15 (quinze) minutos 41§ do reÍL'rido horário.

I 1.3. Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes
e uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante do Anexo V serão recebidas as
propostas comerciais. ocasião em que será procedida a verificação da conformidade das
propostas com os requisitos estabelecidos nestc edital. com exceção do preço.
desclassifi cando-se as incompatíveis.

11..1. No curso da sessão. dentre as propostas que atenderenr aos requisitos do item anterior. o
aulcrr da of'crta de Menor Preço e os das of'ertas com preços até l0% (dez, por cento)
superiores àqucla, poderão olertar lances verbais e sucessivos. em valores distintos e
decrescentes. até a proclamação do vcncedor

I I .4.1 . A oferta dos lances deverá ser eÍ'etuada no momento em que fbr conÍ'erida a palavra ao
licitante. na ordem crescente do desconto.

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
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11.4.2. Poderá o(a) Pregoeiro(a) negociar com as licitantes visando estabelecer um intervalo
razoável entre tempo. valores e os lances ol'ertados.

1 I .4.3. Dos lances ofertados não caberá retratação.

1 1.4.4. 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 deílnir a ordem de classilicação dos licitantes
remanescentes.

11.5. Quando não forem veritlcadas, no mínimo. três propostas escritas de preços nas

condições deÍjnidas no item I 1.4. o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhorcs propostas. até o
máximo de tÍês. para que seus autores participem dos lances verbais" quaisquer que sejam os

preços oierecidos nas propostas cscritas. (lIavendo empate nesta condição todos participarào
da etapa de lances verbais).

11.6. A desistência em apresentar lance verbal. quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a).
implicará na manutenção do último preço apresentâdo pelo licitante. para efeito de ordenaçào
das propostas.

I 1.7. Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será r,erificada a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

I 1.8. O encerramento da etapa compelitiva dar-se-á quando. indagados pelo(a) Pregoeiro(a).
os licitantes manilestarem seu desinteresse em apresentar nolos lances.

11.8.1. A apresentação de novas propostas na t'orma do itern 'l 1.8.1 não prejudicará o

resultado do certame em relação ao licitante mais bem classiÍicado.

11.8.2. Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item. quando Íbr o caso. dar-se-á o
início da competição relativa aos demais itens objeto desta licitação.
'l 1.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o menor
preço oÍ-ertado. o(a) Pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertnra do envelope contendo
os documentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar.

I I .l 0. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classiÍlcada em primeiro lugar.
o(a) Pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do cnvelope de documentação da proponentc
classificada cm segundo lugar. e assinr sucessivarncnte. ató quc um Iicitante atenda às
condições fixadas neste edital.

ll.ll. Nas situações previstas nos subitens 11.7. 11.8 e ll.l0. o(a) Pregoeiro(a) poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor.

I I .12. Verificado o atendimento das exigências lixadas neste edital" será classifioada 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 certame.

I I .l 3. O(A) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo
os "Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contratação, as empresas
poderão retirá-los no prazo de até 30 (trinta) dias. sob pena de inutilização dos rnesmos.

11.1.1. Da Sessiro Pública será Iavrada ata circunstanciada. sendo esta assinada pclo(a)

Rua Urbano Santos. 1657 Baino Juçala
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Pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.

I2. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1. Esta licitação é do tipo Menor Preço por Item, cm consonância com o que estabelece a

lcgislação pertincnte.

12.2. Serão desc lassillcadas as propostas que não atendam as cxigôncias e condições deste

edital. notadamente às especiticações míninras contidas na Proposta de Preços.

l2.il. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente, classificada
em primeiro lugar. a proposta que" satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital,
apresente o MENOR PREÇO POR ITEM.

12.4. l]avcndo absoluta igualdade de valores cnlre duas ou mais propostas classificadas. após

os lances verbais. sc'1'or o caso. o(a) Pregoeiro(a) procederá ao clesempate. na mesma scssão e

na presença de todas as denrais licitantes presentes, através de sorteio. na Íbrma do disposto
no § 2' do ârtigo 45 da [.ei n" 8.666/93.

12.5. No caso de divergência entre o valor numérico e o por exlcnso inÍbrmado pelo licitante.
prevalecerá este último. e entre o valor unitário e o global. se lbr o caso. prevalecerá o valor
unitário.

12.6. Para fins de honrologação. após adjudicado o objeto. o licitante vcncedor fica obrigado a

apresentar nova proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances ,u'erbais. no prazo de

até 02 (dois) dias. diretamente na sccrL'taria contratante. contados da audiência pública do
Pregão. ato através do qual ficará de logo ciente o Iicitante.

I3. DO DIREITO DE RECURSO

13.1. Declarado o vencedor. qualquer licitante poderá manif'estar 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 apresentação das razões do recurso, podendo
juntar memoriais. ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar
contran'azões cm igual número dc dias. que começarão a correr do término do prazo do
recorrente. sendo-lhes assegurada \ ista imediata aos autos.

I i.2. O recurso poderá ser Í'eito na própria sessão de recebimento. c, se oral, será reduzida a

termo em ata. Não serão considerados os recursos inter?ostos. enviados por fax ou vencidos
os respectivos prazos legais.

13.3. O(s) recurso(s). não terá(ão) efeito suspensir''o. seríi(ão) tlirigido(s) à autoridadc
superior. por intermédio do(a) pregoeiro(a). o qual poderá rcconsiderar sua decisào ou
encaminhá-lo(s) à autoridade superior. devidamente inlirrmado. para apreciação e decisào.
obedecidos os prazos legais.

13.4. O acolhimento de recurso in.rportará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

1.1.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedin, entais, a autoridade
competente adjudica e homologa a presente licitaçâo, em seguida notifica a licitante melhor
classiÍicada para assinatura da ata de registro de preço.

Rua Urlrano Sanros. l6-i7 Bairro Juçara
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13.ó. A falta de maniíêstação inrediata e motivada do(s) licitante(s) na scssão itnpoíará a

decadência do direito de recurso e a adjudicação do obieto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a) ao

vencedor.

I4. DACONTRATAÇÃO

l.l.l. As obrigaçires decorrentcs da presente licitaçào scrão fbrnralizadas por instrumento
especitico cscrito de contralo/nota de empenho. que ocorrerá após a homologação, sendo o
adjudicatário convocado para assinar o contrato e terá o prazo de 05(cinco) dias úteis para

Íàzê-lo.

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

contrato.

14.3. Quando o vencedor da licitação nâo fizer a comprovação referida no parágrafo anterior.
ou quando inj ustificadamente. recusar-se a assinar o contrato. prazo e condições estabelecidas
no ato convocalório da licitaçào. a Prefeitura Municipal de lmperatriz através da Secretaria
Municipal Espome" [.-azer e Julentude - SEDEL poderá convocar outro licitantc. segundo a
ordem de classificação. para. após a comprovação dos requisitos habilitattirios e l'cita a

negociação. assinar o contralo. sem pre.iuízo das multas e dentais corrrinações legais.

I5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Na execução do obieto do presente contrato. obriga-se a Contratada a envidar todo o empenho
e a dedicação necessários ao Íiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe sào

conflados. obrigando-se ainda. além das obrigações estabelecidas no Anexo I do Termo de

Referência. a:

l5.l.lniciar a execução dos serviços logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento",
emitida pela Cor.rtratante, conl termo final em 3lll2l20l9.
15.2. Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto. conforme estabelecido neste
Edital e na proposta da CONTRATADA.

15.3. Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a executar o objeto. após
a solicitação lbrmal. conforme item 20 deste Edital.

15.4. Comunicar à Íiscalização da Contratante. por escrito. tluando veriÍicar quaisquer
condições inadequadas a execução do contralo ou a iminência de latos que possam prejudicar
a perfeita execução do objeto.

15.5. Facilitar à FISCALIZAÇÀO o accsso aos procedimenros e técnicas adotados.

15.6. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CON'I RATANTE 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.

15.7. 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

Rua t.lrbano Santos, 1657 .. Bairro Juçara
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comunicar à CONTRATANTIi a superveniência de fato irnpeditivo da manutenção dessas

condições.

15.8. A assinatura do contrato por pessoa competentc deverá ser efctuada em um prazo

máximo de 05 (cinco) dias úteis apris a notificação da Contratada. sob pena das sanções

previstas no aÍ.o 8l na Lei 8.66ó193.

15.8.1. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato. aceitar ou retirar o
instrumento equivalente. dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracÍeriza o
descumprimento total da obrigação assumida. sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas.

15.9. Aceitar. nas mesmas condições contratuais. os acréscinros e supressões do valor
inicialmentc estimado para a cxecução dos serviços. nos temos do § lo; do art. 65 da Lei
8.666/93.

15.10. 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.

15.11. Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato. 0l (um) preposto como
seu representante, conforme elenca (art. 68, da L,ei 8666/93), aceitti pela Administração. que
deverá se reportar diretamentc ao Gestor do Contrato. pessoalrrrenle e/ou l ia
cletrônicil,rtclel'one. para acompanhar e se responsabilizar pela execução do obieto.

15.12. Reparar. corrigiq remor.er. reconstruir. subslituir. deslazer c reÍàzer. priolitária e

exclusivamente. às suas custas e riscos. num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias,
quaisquer vícios. defeitos. incorreções. erros. Íalhas e imperfeições. decorrente de culpa da
empresa no ato da execução do objeto.

15.13. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados. ou representantes. direta e indiretamente. ao adquirente ou a terceiros. inclusile
os dccorrentes de aquisiçôes cor.n rícicls ou delêitos. constaliireis nos prazos da garantia.
rnesrno expimdo o prazo.

15.14. Responsabilizar-se pclos encargos trabalhistas. previdenciários. fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.

15.15. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e

comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.

15.16. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições reÍ'erentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.

15.17. Não transÍêrir a terceiros. total ou parcial, a execução do obieto sen a prévia e
expressa anuência da Contratante.

15.18. Pagar todas as despesas. tais conro taxas, inrpostos. tribu«ts, Íietes. seguros, n.rão-de-
obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

15.19. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,
nâo eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigaçôt's
pactuadas entre as partes.

Rua [-lrbano Santos. 1657 - Bairro Juçara
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15.20. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude da execuçào
do objeto e prestar prontamente lodos os esclarecimentos que f'orem solicitados.

15.21 . Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislaçào
específica de acidente de trabalho. bem como por todas as despesas decorrentes execução do
objeto tais como: salários, seguro de acidentes. taxas. impostos e contribuições, indenizações.
vales-transportes, vales-refeições. e outras que porventura venham a scr criadas e exigidas por
l-ei.

15.22. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material. mão-de-obra. acidentes
de trabalho. encargos trabalhistas. previdenciários. Íiscais e comerciais. transportes, fretes,
equipamentos. seguros. tributos. contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e
quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos sen iços contratados.

15.23. Responsabilizar-se por quaisquer ações iudiciais movidas por terceiros, que lhe
venham a ser exigidas por força de t,ei. ligadas ao cumprimento do contrato.

15.24. F'ornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual EPI.
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como
cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.

15.25. Arcar com todos os ônus de transportes e lietes necessários.

15.26. Respeitar as normas de controle de bens e de Íluxo de pessoas nas dependências da
Contratantei

15.27. Responsabilizar-se pelo transporte. acondicionamentô e entrcga. inclusive o
descarregamento dos materiais.

15.28. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Admirristração Municipal.

15.30. Entregar o obieto na Secretaria Municipal Espofte. Lazer c.luvcntude ou outro local
designarlo por esta.

15.3 1. Aprescntar no ato da assinatura do contralo a planilha de preços da proposta final
ajustada ao último lance ot'erlado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do
contrato-

l-5.32. I-ançar na nota fiscal as especificaçôes dos serviços. de rnodo idêntico aqueles
constantes do anexo II do Tenno de Referência.

I 5.3 3. Manter inalterados os preços e condições da proposta.

15.34. Proporcionar todas as Íàcilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.

15.35. Tbmar todas as providências necessárias para o fiel currprinrento das disposições
contidas no lbnno de Refêrência e t)dital.

I 5.35.1 . Atender as demais condiçôes descritas nesle Fldital.

I 5.36. São expressamente vedadas à contratada:

Rua Ulbano Santos. I657 Bairro Juçara
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a) a veiculação de publicidade zrcerca do avençado. salvo se houver prévia autorização do

Município:

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 lomecimento.

I6. OBRIGAÇOES DA CONTR{TANTE

16.1. Efetuar o pagamento na ftrrma do item l8 deste []dital. após o recebimento deÍlnitivo
dos serviços e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais. liscais.
previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições deste Edital.

16.2. Designar um profissional. para na qualidade de fiscal. acompanhar e fiscalizar a

execução do Contrato. conlorme item 22 deste Edital.

16.3. Promover o acompanhamento e a Íiscalização do Contrato. sob o aspecto quantitativo e

qualitativo. anolando em regislro próprio as talhas detectadas.

16.4. Re.leitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos constantes
no 'fcnno de Rc'lêrência - Anexos I e Planilhas de Composição de' Preços - Anexo II.

16.5. NotiÍicar a empresa. por escrito. sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes
da execução do objeto destc Edital. para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias.

16.6. Informar a Contratada eventuais deÍêitos. identificados mesmo ap(rs o reccbimento dos
serviços e exigir a sua substituição ou reparação, confirrme o caso.

16.7. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na erecução do objeto.
podendo recusar o recebimento do material. caso não esteja de acordo com as especificações e

condições estabelecidas neste Edital, inlormando as ocorências ao Orgâo Gerenciador.

16.8. Verillcar se a execuçâo do objeto loi realizada com observação às disposições
pertinentes neste Edital" irnplicando em caso negativo no cancelirntento do pagamento.

16.9. Conr,ocar regularmentc o interessado para assinar o termo de contrato. aceitar ou retirar
o instrumcnto equivalente. dentro do prazo e condiçõcs estabelecidos. sob pena de decair o
direito à contrataçào. sem prejuízo das sanções previstas no art. 8l da Lei 8.666/93 e suas

alterações.

16.10. Verillcar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à
firmatura e gestão contratual. devendo o resultado dessa consulta ser impresso. sob a fbrma de
extrato. e juntado aos autos. com a inslrução processual necessária.

16.11 . Expedir os pedidos de materiais e indicar os locais onde os materiais serão entregue.

16.12. Receber o obieto no local determirrado na Requisição/Aulorização de Serviço;

16.Ii. Prcstar as informaçôes c os esclarecimcntos solicilados pcla ('ONI'RAIADA para a
Íiel execução do contratoi

16.1:1. Pernitir o livre acesso dos empregados da CONI RAli\l)A. desde que este.jarn

Rua Urbano Santos. 1657 BairÍo Juçara
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devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para

a execução dos serviços.

16.15. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de

acordo conr as determinaçõcs do Contrato. deste Edital e seus Attcxos. espccialmente do

Termo de Rclerência:

16.16. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada. de acordo
com as cláusulas contratuais e os terrnos de sua proposta;

I 6.1 7. Prestar esclarecimentos que se tizerem necessários à Conlratada.

16.1 8. Notilicar previamente à Contratada. quando da aplicação de penalidades.

16.19. Aplicar à (s) licitante (s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na
legislaçâo.

17. DO PRAZO DAUGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRÂTO

l7.l O futuro contrato que advir deste Edital. vigorará até 3lll2l20l9. conforme disposiçôes
do Art. 57 da Lci n' 8.666193 c suas alterações posteriores. com redação dada pela Lei n'
9.648,',98.

IIt. DAS CONDIÇÔES DE PAGAMENTO

18.1. Os preços incluem todâs as despesas com inrpostos. seguros- fretes. taxas ou outros
encargos eventualmente incidentes sobre os serviços.

18.2. Caso a Contratante nâo demande o total da quantidade estinrada. não serlt devida
indenização a Contratada. observadas as prescrições da Lei n" 8.666193.

18.3. A CONTRATADA deverá apresentar. pré-Íàturarnento com detalhcs dos serviços. para
confêrência por parte da CONl'RAIAN'fE e posterior aprovação para fàturamento.

18.4. Depois de realizada conlerência e aprovação do pre-faturamento. a CONTRAIADA
deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao serviço em 02 (duas) vias. que deverào ser
entregues na Secretaria de Esporte. Lazer e Juventude. para fins de liquidação e pagamento.

18.5. O pagamento à Contratada será elêtuado pela Secretaria da Fazenda e Cestão
Orçamentária. por meio de translerência eletrônica ou ordem bancária. em até 30 (trinta) dias
após a aceilação definitiva dos serviços. com apresentação das notas fiscais devidamente
cerlificadas pelo Agente Público competente.

1t1.6. O paganrento der,erá ser elêtuaclo enr PARCELAS PROPOIICI()n-AIS MEDIANTE
A PRESTACÃO IX)S SERVI('OS. à nredida que Íbrem executados os mesmos. não
devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.

18.7. Para Íazer jus ao pagamento. a Contratada homologatória deverá aprcsentar .junto às
notas fiscais. comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional. Estadual e

N4unicipal. regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Sen'iço FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Debitos lrabalhistas -

Rua Urbano Santos. 1657 Baino Juçara
CEP: 65.900-505 - lmperatriz/MA a
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CNDT), benr 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.

18.8. Para Íins de pagamento. a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços

devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato. mediante contabilizaçào e

apresentação. ao final de cada serviço ou período não inferior a unr mês, pela Contratada, dos

lormulários de controle dos serviços.

18.9. A atestação da fatura correspondente à prestação do sen,iço caberá ao Íiscal do contrato
ou outro servidor designado para esse 1im.

18.10. Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura. a Contralante devolverui o
documento fiscal à Contratada. interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta

providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pela

Contratante.

18.11. Havendo erro na nota Íiscal/latura ou circunstância que irnpeça a liquidação da
despesa. o pagamento Íicará pendente. até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras.

I 8.1 I .1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e

protocolização junto ao F'iscal do contrato do documento fiscal com as devidas correções. fato
esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver
prejuízo da prestação de sen,iços pela CONTRAIADA.

l8.l1.2. Nenhun.) paganlento será eletuado à ('ON'IRAIADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira. sem que isso gere direi«r a reaiustamento de preços ou
atualização n.ronetária.

l8.l1.3. A CONTH-A--"IANTE reserva-se. ainda. o direito de somente elêtuar o pagamento após

a atestação de que o seniço foi executado em conÍbrmidade com as especificaçôes do
contrato.

I 8.1 I .4. A CONTRATANTE não Í'ica obrigada a adquirir os sen,iços na totalidade do valor e

das quantidades estimadas para a contratação. realizando o pagamento de acordo com o
sen iço e[etivamenle preslado.

18.11.5. A CONTRAIANTE. observados os princípios do contraditório e da ampla del'esa.
poderá deduzir. cautelar ou deilnirivamente. do montante a pagar à CONTRAIADA, os
valores correspondentes a multas. ressarcimentos ou indenizações devidas pela
CONTRAIADA. nos termos do conlrato.

18.11.6. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma lorma para tanto. serão devidos pela Contratante. encargos moratórios à taxa nominal
de 6Yç a.a (scis por cento ao ano). capitalizados diariamente em regime de.iuros simples.

I 8. 12. O valor dos encargos scrá calculado pela Íórmula: Eltl : I x N x VP, onde: EM :
F-ncargos nroratórios devidos: N : Núnreros de dias entre a dala prer.ista para o pagamento c a
do efetivo pagamentol I : Índice de compensação financeira : 0.0001 6138; e VP : Valor da
prestação em atraso.

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
CEP: 65-900-505 - Imperatriz'MA
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I9. DO REAJUSTE DE PREÇOS

19.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis. exceto nas hipóteses decorrentes e

devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso Il do art. 65 da Lei
n'8.666/1993.

19.2. Para restabelecer a relaçào que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da

Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração. será efetuada a

manutenção do equilibrio econômico-Ílnanceiro inicial do contrato. na iorma da alínea "d" do

Àrt. 65 da Lei n.' 8.666/93

20. DO PRAZO E CONDIÇÔES DE EXECT]ÇÃO

20.1. A execuçào do objeto terá inicio logo após o rcccbinrento da "Ordem de
Fornecimento" emitida pela Contratante. com ternro tlnal enr 3l/l2r'1019.

20.2. A execução dos Í-ornecimentos será realizada sob demanda. confbrme a necessidade e de

acordo com a conveniência da Adnrinistração, bem como da existência de disponibilidade
orçamentária. nas quantidades e locais determinados pela Contratanle. por ocasião da emissào
da solicitação formal. sendo de ir.rteira responsabilidade da Contratada o ônus com a execuçào
do ob.ieto.

20.3. Os fbrnecimentos serão executados observados o disposto no Anexo I e demais
disposições deste Edital.

20.4. A solicitação formal da Contratante será emitida com antecedência minima de 03 (três)

dias da realização do evento.

20.5. A Contratante poderá rejeitar. no todo ou em parte. os fomecimentos em desacordo com
as especificações e condições do Ternro de Referência. deste Edital e do Contrato.

20.6. A execução dos fornecimentos será gerenciada pela CONTRATADA, que Íàrá o

acompanhamento da qualidade e dos prazos dos Íbnrccimentos alcançados com vistas a
efetuar eventuais ajusles.

20.7. Quaisquer problemas que venham a comprometer o hom anclamento dos tbmecimentos
ou o alcance dos prazos dos Íbmecimenlos estabclecidos devem ser imediatamente
comunicados a CONTRAIAN'I E. que colaborará com a CON1 RAIAI)A na busca da melhor
solução para o problema.

2I. DO RECEBIMENTO

21.1. Os fomecimentos serão recebidos após sua execução nos locais indicados pela
CONTRAIANTE, mediante aprovação do Gestor do Contrato, que deverá confirmar se os
Íbrnecimentos foram realizados. conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de
Rel'erência e da proposta vencedora.

22. DA FISCALTZAçÃ<'

22.1- A íiscalização e acompanlramcnto da execução do contraio. na tbrma integral, será feita

Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - ImperarrizMA
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pelo servidor. Carlos André Pereira Sousa, Diretor de DepartameDto. matricula n'55.250-0,
ou outros representantes, especialmente designados. que anotarão em registro próprio todas as

ocorrências. determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados na Íbmra do Artigo 67, da Lei n' 8.666. de 21.06.93.

22.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do sen'idor ou comissão de
recebimento deverão ser adoladas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das

medidas convenientes a Administração.

22.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATAN-fE ou a terceiros, resultantes de açào

ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

22..1. A atestação de conÍbnnidade do tbmecimento do objeo cabe ao titular do setor
responsável pela fiscalizaçâo do contrato ou a outro sen'idor designado para esse fim.

23. DAS PENALIDADES

23.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato. a CON'I'RAIAN'Ili poderá garantida a
prévia deÍ'esa. aplicar à CONTRAIADA as seguintes sanções. segundo a gravidade da falta
cometida:

2i.2. Adl'ertência escrita: quando sc tratar de inlração leve. a.iuízo da fiscalização, no caso de
descunrprinrento das obrigaçôcs e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no
caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONI'RAIANTE. desde que nào
eaiha a aplicaçào dc sançào miris c.rar e.

2i.3. Multas:

23.3.1.0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos sen'iços com atraso.
Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da
aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razáo da inexecução total.

23.3.2.0,060^ (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido. para
ocorrências dc atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento. não abrangido
pelas demais alíneas.

23.3.3.5 7n (cinco por cento) por dia sobre o valor global do tato oconido. pelo nào
cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.

23.3.4. 5 7o (cinco por cento) sobrc o valor gkrbal atualizado do contrato. pela não
manutenção das condições de habilitação c qualificaçào exigidas no instrumento
convocatório.

23.3.5. l0 7o (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por
inexecuçâo parcial do contrato.

23.3.6. 20 7" (vinte por cento) sobre o valor do contrato. nas hipóteses de recusa na
assinatura do contrato. rescisâo contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se
quando houver reilerado descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior ao pÍazo
limite de 30 (trinta) dias.

Rua Urbano Santos. 1657 Baitro Juçara
CEt'j: (r5.900-505 - Imperatriz/MA
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24. DA RESCISAO DO CONTRATO

24.1. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVII do
arligo 78 da Lei n'8.666193.

24.2. Rescisão amigár,el. por acordo entre as partes. reduzida a termo no processo da
licitação. dcsde que haja conveniência para a Administração Pública.

2.1.3. .ludicial. nos termos da Iegislação.

24.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedirnento de contratar com a
Administração. pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

2.{.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a

sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção. que será concedida sempre
que a Contralada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

24.6. Inclusão pelo município no Sistema Integrado de Rcgistro do C'EIS/CNEP.''O Sistema
Integrado de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar. no Portal da
'fransparência, os dados do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e

do Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEP). atendendo as determinações da Lei
12.84612013 (Lei Anticomrpção). O acesso ao Sistema é permitido aos entes públicos. de
todas as esleras lcderativas (municipais. estaduais e Íederais). de todos os poderes".

2s. DAS DTSPOSIÇOES GERAIS

25.1. Após a declaração do vcncedor da licitação. não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso. o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto licitado,
que posteriormente será submetido à homologação da autoridade superior.

25.2. No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a
autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado.

25.3. O contratado 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 no

8.666/93.

25.4. A Preieitura Municipal de Imperatriz (MA). atraves de seu order.rador de despesas.
poderá revogar a licitaçào por razôes de interesse púrblico decorrente de làto superueniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justiÍicar tal conduta, devendo anulá-la
por ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, medianle parecer escrito e
devidamente fundamentado.

25.5. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. qualquer
pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos. providências ou impugnar o ato
convocalório do Pregão Presencial. Não serão considerados os pedidos de esclarecimento.
providências ou impugnações enriados por iax. c-mail ol vencidos os respeclivos prazos
legais.

Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçala
CEP: 65.900-505 - Imperatriz/MA
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25.6. Os recurso e contrarrazôes de recurso. bem como impugnação ao Edital, dcverão ser

dirigidos ao(a) Pregoeiro(a) e protocolados junto à Con.rissão Permanentc de Licitaçào - cPL.
o qual deverá receber. examinar e subrnetê-los a autoridade competente que decidirá sobre a

pertinência.

25.7. Decairá do direito de impugnar os tcrmos deste edital o interessado que. tendo aceitado

sem objeção. venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o

viciem.

25.8. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respeclivas
exigêrrcias e condições.

25.9. O (a) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior. em qualquer fase da licitação. poderá
prornover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo.

vedada a inclusão posterior de documento ou inlormação que devetia constar no ato da sessão

pública.

25.10. Não serão considerados motivos para desclassiÍicaçâo simples omissões ou eÍros
formais da proposta ou da documentação. desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o
processamento da licitação e o entendimenlo da proposla. e que não firanr os dire'itos dos
dcmais licitantes.

25.11. As normas disciplinadoras desta licitação serâo 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/fbmecimenro.

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

25.1 3. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração Pública
Municipal. dcverá fazê-lo tão logo lhc seja adjudicado o presente ccrtame.

25.14. Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista
Íianqueacla aos interessados na licitação.

25.15. As decisões do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes,
serão puhlicados na Imprensa Oficial- caso não possam ser leitas diretamente aos seus
representantes.

25.16. 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 qr:e o fêito estiver
suspenso.

25.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste [idital. exchrir-se-á o dia do início c
incluir-se-á o dia do vencirnento.

25.18. Os interessados poderão solicitar até o 2o (segundo) dia anterior à data de entrega dos
envelopes. quaisquer esclarecimentos e iniormações, através de comunicaçào a COMISSÂO
PERMANENTE DE LICITAÇÀO - CPL. arraves do seror de protocolo. no endereço da
(lomissão Permanente de I-icitação CPL.

Rua Urbano Sanlos, 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz/MA
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25.19. Em qualquer ocasião anteccdendo a data de cnlrega das propostas. a CP[- poderá. por

qualquer motivo. por sua iniciativa ou em consequência de respostas fortrecidas a solicitações
de esclarecimentos. modiÍicarem os reíêridos documentos mediante a enrissão de uma erata.
que será publicada no Diário O{jcial da lJnião (quando Í'or o caso) e no Diário Oflcial do
Estado.

25.20. Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para levarcm em conta a errata na
preparação da Documentação e Proposta (s) de Preços. a CPI- poderá proÍrogar a entrega das

rncsmas, pelo prazo que. na Íbrma da Lei, exceto quando inquestionavelmente, a alteração nào

afetar a formulação das propostas (Documentação e Preço).

25.21. A impugnação dos termos do edital se eÍ-etivará em conÍbrmidade com o Art. 41 da
Lei 8.666/93. Deverá ser protocolizada. no horário comercial. de segunda a sexta-feira das

08:00 as l8:00 horas no Protocolo Geral da Comissâo Permanente de Licitação, Rua Urbano
Santos. n" 1657 Baino Juçara. Imperatriz-MA. nos seguintes prazos:

25.21 . l Por qualquer cidadão. até 05 (cinco) dias úteis antes da data Ílxada para abertura dos
envelopes de habilitação:

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

25.22. A Comissão Permanente cle I-icitaçào. na qualidade de órgão .julgador do certar.ne

licitatório e no exercício de sua 1unção decisória. delihcrará a respcito.

25.23. A impugnaçâo feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta
licitação até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

25.24. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site wuu'.imperatriz.ma.qor,.br. ou
obtidos mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais). a ser recolhido através de
Documento de Anecadação Municipal - DAM. emitido pela Secretaria de Planejamento.
Fazenda e Gestão Orçamentária. podendo. ainda. ser consultado gratuitamente na sede da
CPL. na Rua LJrbano Santos. ló57. Bairro Juçara. ImperatrizJMA. estando disponíveis para
atendimento ern dias úteis. das 08h às 18h.

Irrpcralriz (N4^). 08 de março de 2019.

.arve < cL , \!-,/ 'v I

Daiane Pereira C
Pregoeira
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PREGÃO PRESENCIAL N" 027 /2019 - CPL

ANEXO I

(Proposta de Preços, Termo de Referência, Especificaçôes Técnicas )

de de 2019

Prezados Senhores,

(empresa), com sede na cidade de ,na
Rua_. no _. rnscrita no CNPJ/MF sob o número_.
neSteatorepresentadapor-,portadordoCPFno-e
RGno-,abaixoassinado,propõeaSecretariaMunicipaldeESporte'Lazere
Juventude, os preços iníra discriminados, para AquisiÇão de Material Esportivo, Material
Gráfico, Camisetas, Medalhas e Troféus e demais materiais para (Jogos Escolares
Municipais) e demais eventos esportivos desenvolvidos por esta secretaria, conforme
especificações constantes no Termo de Referência, nas especificaçóes Técnicas -Anexo I e
na Planilha de Composição de Preços - Anexo ll, objeto do PREGAO PRESENCIAL n'
02712019-CPL.

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

b) A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de
Fornecimento" emitida pela Contratante.

c) A execução dos fornecimentos será realizada sob demanda, conforme a necessidade
e de acordo com a conveniência da Administração, 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.

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

Rua Urbano Sanros, I6-57 - Bairro Juçara
Ct P: 65.900-505 - lmperatriz'MA

d) Preço Total por extenso R$............ (.... ... . . ... ...)
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1.1 .1

DO OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO
Descrição

Constitui objeto deste Termo de Referên

l3i1
§

Àío

cia aaquisição de material esportivó.
material gráfico, camisetas, medalhas e troféus e demais materiais contido nesse termo
de referência, para (Jogos Escolares Municipais) e demais eventos esportivos
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude,vigorando até
31 de dezembro do exercício financeiro em que for formalizado o contrato, conforme
especificaçÕes constantes neste Termo de Referência, nas Especificações Técnicas -
Anexo I e na Planilha de Composição de Preços - Anexo ll.

2. DA JUSTIFICATIVA
2.1 A execução de eventos esportivos realizado pelasecretaria Municipal de Esporte,
lazer e Juventude- SEDEL permitirá que esse evento seja democrático pela inclusão
social que o mesmo contextualiza.
2.2 A divisão dos materiais será Íeita em lotes de forma a se agrupar os itens com
características semelhantes, visando dotar de maior celeridade e eficiência as várias
etapas procedimentais relativas à licitação.
2.3 Os materiais previstos neste Termo de Referência se enquadramna classificação
de serviços comuns, nos termos da Lei no 10.520, de 2002, que regulamenta a
modalidade do Pregáo, 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.
2.4 Para tanto, o presente TR explicita os elementos básicos e essenciais
determinados pela legislaçáo, descritos de forma a subsidiar aos interessados em
participarem do certame licitatório na preparaçáo da documentação e na elaboração da
proposta;
2.5 Optou-se pela organização deste certame por item, sempre em respeito a mais
ampla competição e conforme previsto no art. 23 §§ 1o e 2o da Lei n. 8.666/93 e Súmula
247 do Plenário do TCU.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1 A eventual e futura contratação de pessoa juridica, para execução dos serviços,
objeto deste Íermo de Referência, se enquadra como serviço comum e encontra
amparo legal na Lei no 10.520, de í 7 de julho de 2002, regulamentada no Município pelo

Decreto Municipal n.o 22120O7;na Portaria no 448, de 13 de setembro de 2002, do
Mjnistério 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. DA MODALIDADE E ÍIPO DE LICITAÇÃO
4.1 Modalidade de Licítação
4.1 .1 0 certame licitatório será realizado na modalidade de PREGAO PRESENCIAL,

em conformidade com a Lei Federal n.o 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada

no Município pelo Decreto Municipal n." 22t2007 , e Lei n.o 8.666, de 21 de junho 'l 993 e

uas alterações.

.2 Tipo de Licitação
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4.2.1 Serâ adotado na licitação o critério de julgamento com base no MENOR PRE
POR ITEM.

5. DA HABILITAÇÃO

juridicamente habilitada pela empresa
idos, devendo estar nele incluídas todas as

l'.j """.,,

6 I

5. í Para se habilitar ao processo licitatório, os interessados deverão apresentar os
documentos relacionados nos incisos e parágrafos dos Arts. 28, 29, 30 e 31 da Lei no.

8.666/93.
5.2 Para fins de habilitação, a título de qualificação técnica, a empresa licitante
deverá apresentar:
5.2.1 Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por órgão ou entidade
da administração pública ou por empresas privadas que comprovem que a empresa
prestou, a contento, serviço compatível com o objeto da licitação.
5.2.2 Seá admitida, para atingimento dos quantitativos fixados, a soma de atestados.
5.2.3 Não seráo aceitos atestados de capacidade técnica que se refiram a contratos
ainda em execução.
5.3 Para fins de habilitação, a título de qualificação legal em atenção a LEI No
12.846, OE ,o DE AGOSTO DÊ. 2013; regulamentada pela lN CRG 002/2015 e pela
Portaria CRG I .332/2016. A empresa licitante deverá apresentar.Certidão/documento
comprovando a não inclusão no SIRCAD (CEIS/CNEP).

6. DA PARTTCTPAÇÃO DE MTCROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
6.1 O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), consoante art. 30 da Lei Complementar no.

12312006, e que não estiver sujeito a guaisquer dos impedimentos do § 4o deste artigo,
caso tenha interesse em usufruir do tratâmento previsto nos arts. 42 a 49 da lei citada
deverá comprovar tal atributo mediante apresentação de documentação comprobatória.
6.2 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresa 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 igual período,
para a regularização da documentação.
6.3 Na licitaçáo, será assegurada, 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. 47, inciso l, da Lei no

12312006, que estabelece exclusiva participação das microempresas e empresas de
pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja até R$ 80.000,00 (oitenla mil
reais).
6.5 Será concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de
pequeno porte sediadas no ÂMBlTo LOCAL, nos termos do art. 9o do Decreto no

8.538/2015 para promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local.

7. DAPROPOSTADE PREçOS
7.1 A proposta de preços deverá ser digitada e impressa em uma via ou mais,

redigida com clareza em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas,

deviàamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais por pessoa

tarifas e demais encargos, de qualquer
rfeita execução do objeto dessa licitação, já
ncedidos, contemp lando item a item.

q
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7.3 Apresentar indicaçáo detalhada das especificaçÕes dos materiais cotad
citando marca, tipo, fabricante, país de procedência e outras características qu (l
permitam identificá-los, com juntada, inclusive, de prospectos na língua portuguesa, sem
referência às expressões "similad' ou "compatível", de acordo com os requisitos
indicados neste Termo de Referência.
7.4 Prazo de validade da PROPOSTA, nao r 60 (sessenta) dias a contar darI

data da sua apresentação, ou seja
Comissão Permanente de Licitação.

, da data da Sessão Pública a ser designada pela

7.5 Verificando-se discordáncia entre os preços unitário e total da PROPOSTA,
prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre
valores numéricos e os por extenso, prevaleceráo os últimos. Se o licitante não aceitar a
correção de tais erros, sua PROPOSTA será rejeitada.
7.6 Todos os cuslos decorrentes da elaboração e apresentação da PROPOSTA
serão de responsabilidade exclusiva da licitante.
7.7 Observar as demais regras previstas no Anexo / deste Termo de Referência.
7.8 A planilha contendo o orçamento estimado para a contratação, a qual deverá ser
adotada para a formulação da proposta de preços, apresenta-se no Anexo ll - deste
Termo de Referência.

8. DAS OBRTGAçoES DA CONTRATADA
Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o
empenho e a dedicaçâo necessários ao fiel e adequado cumprimenlo dos encargos que
lhe são confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações estabelecidas no Anexo I

deste Termo de Referência, a:
8.1 lniciar a execução dos serviços logo após o recebimento da "Ordem de
Fornecimento", emitida pela Contratante, com termo final em 3111212019.
8.2 Respeitar o prazo estipulado para a execuçâo do objeto, conforme estabelecido
neste Termo de Referencia e na proposta da CONTRATADA.
8.3 Observar o pÍazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a executar o
objeto, após a solicitação formal, conforme item 14 deste Termo de Referência.
8.4 Comunicar à fiscalízação da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas aexecução do contrato ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita execução do objeto.
8.5 Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas ãdotados.
8.6 Responder integralmente 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 prepóstos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais
a que estiver sujeita.
8.7 Manter durante aexecuçáo 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,
dêvendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da
manutenção dessas condiçÕes.
8.8 A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um
prazo máxímo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Conúatada, sob pena das
sançóes previstas no art.'81 na Lei 8.666/93.
8.8.1 A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Adminiskação, carucleriza o
escumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente

êstabêlecidas.
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as mesmas condiçóes contratuais, os acréscimos e supressões do v8.9 Aceitar, n

inicialmente es
Lei 8.666/93.
8.í0 Executar

r

timado para a execução dos serviços, nos termos do § 1o; do art. 65 da

Íielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençad as e as norma
da Lei 8.666/93, respondendo pelas consequências de sua inexecuçáo total ou paÍcial.
8.11 lndicar 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 deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato,
pessoalmente e/ou via eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela
execução do objeto.
8.12 Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e reíazer, prioritária e
exclusivamentê, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias,
quaisquer vícios, defeitos, incorreções. erros, falhas e imperfeiçÕes, decorrente de culpa
da empresa no ato da execução do objeto.
8.13 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, constatáveis nos prazos
da garantia, mesmo expirado o prazo.
8. 14 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato.
8.'í5 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu
pagamento.
8.16 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis
trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
8.17 Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e
expressa anuência da Contratante.
8.18 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros,
mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
8.'19 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 obrigaçoes pactuadas entre as partes.
8.20 Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em vírtude da
execução do ob.jeto e prestar prontamente todos os esclarecimentos que Íorem
solicitados.
8.2'l Responsabilízar-se por todas as providências e obrigaçôes estabelecidas na
legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas
decorrentes execução do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas,
impostos e contribuiçÕes, indenizaçÕes, valestransportes, vales-refelções, e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.
8.22 Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra,
acídentes de trabalho, encargos kabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
transportes, fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuiçoes de qualquer natureza
ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos
serviços contratados.
8.23 Responsabilizar-se por quaisquer açôes judiciais movidas por terceiros, que lhe
venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

.24 Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção lndividual- EPl,
xigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem

como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho
8.25 Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.

@ irn p6rãtriz.mâ.sov. lrrlsê<lê
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g.26 Respeitar as normas de controle de bens e de flL xo de pessoas nas dependências
da Contratante; I lãrdp
8.27 Responsabilizar-se pelo transporte, acondicion rmenlo e entrega, inclusivà*o 'Í- V
descarregamento dos materiais.
8.28 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração
Municipal.
8.29 Entregar o objeto na Secretaria Municipal Esporte. Lazer e Juventude ou outro
local designado por esta.
8.30 Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilra de preços da proposta final
a.justada ao último lance ofertado pelo licitante vencelor sob pena de recusa da
assinatura do contrato.
8.31 Lançar na nota fiscal as especificações dos serviços, de modo idêntico aqueles
constantes do anexo ll - deste Termo de Referência.
8.32 Manter inalterados os preços e condiçóes da proposta.
8.33 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.
8.34 Tomar todas as providências necessárias para o fiel cuxprimento das disposições
contiCas no Termo de Referência, no Edital.
8.34.'! Atender as demais condições descritas neste Termo de ReÍerência.
8.35 São expressamente vedadas à contratada:
a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia
autorização do lilunicípio;
b) a subcontrataÇâo para a execuçáo do objeto deste contreto:
c) a contratação de servidor pertencente ao quaclro de pessoal do Município,
durante o perÍodo de fornecimento.

9, DAS OBRIGAÇOCS OA CONTRATANTE

9.1 Efetuar o pagamento na forma do item 1 í deste Termo, após o recebimento
deíinitivo dos serviços e verificação do cumprimento de todas as obrigaçôes legais,

\./ fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições deste Termo de
Referência.
9.2 Designar um profissional, para na qualidade de fiscal. acompanhar e fiscalizar a
execução do Contrato, conforme item í6 deste Termo de Referência.
9.3 Promcver o acompanhamento e a fiscalização do Contratc, sob o aspecto
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
9.4 Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam cs requisitos mínimos
constântes desse Termo de Referência - Anexos I e Planilhas de Composição de Preços

- Anexo li.
9.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constantes Ca execução do objeto deste Termo oe Refer'ência, para que sejam adotadas
as rnedidas corretivas necessárias.
9.ô Informar a Contratada eventuais defaitos, identificados mesmo após o
recebimento dos serviços e exigir a sua substituição cu rêparaÇão, conforme o caso

N
Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução d
podêndo iecusar o recebimento do material. caso não esteja de acordo com as

R(JI BAREIOS.Â. S/N - CENTF'O irn pêrâtriz- ma,9ov- br?'s€delêju
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si-

especificaçôes e condiçôes estabelecidas neste Termo de Referência, informando as
ocorrências ao Órgão Gerenciador.
9.8 Veriíicar se a execução do objeto foi realizada com observação às dispopiçôes
pertinentes neste Termo de Referência, implicando em caso negativo no canceldmento r rrr
do pagamento. --tãp
9.9 Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, acéitàr J-r-

ou retirar o instrumenlo equivalente, dentro do pÍazo e condições estabelecidos, sob
pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sançôes previstas no art. 81 da
Lei 8.666/93 e suas alteraçÕes.
9.10 Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos
à frrmatura e gestão contratual, devendo o resultedo dessa consulta ser impresso, sob a
forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.
9.1 1 Expedir os pedidos de materiais e indicar os locais onde os materiais serão
entregue.
9.12 Receber o objeto no local determinado na Requisiçâo/Autorização de Serviço;
9.1 3 Preslar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRAÍADA
para a fiel execuçáo do contrato;
9.4'4 Permitir o vre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam
dêvidarnente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação,
para e execução dos serviços.
9.15 Proporcionar todas as condiçôes para que a Contratada possâ executar o objeto
de acordo com as determinações do Contratc, do Edital e seus Anexos, especialmênte
do Termo de Referência;
9.16 Exigir o cumprimento de todas as obrigaçôes assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
g-17 Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
9.I I Notiíicar previamente à Contratada, quando da aplicaÇão de penalidades.
9 19 Aplicar à (s) licitante (s) vencedora (s) as sanções aCministrativas previstas na
legislação.

10. DO PRAZO DA VrcÊNClA E EXEC|.'ÇÃO DO CONTRATO
10.1 O Íuturo contrato que advir deste Têrmo de Referência, vigorará até 3111212019,
conforme disposições do Art.57 da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores, com
redação daCa pela Lei no 9.648/98.

11. DO PREçO E DAS CONDTÇÕES Or PAGAMENTO
11.1 O valor global estimado para a prestação dos serviços é de R$ 242.235,43
(duzentos e quarenta e dois mil e duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e três
centavos).
11.2 Os preços incluem todas as despesas corn impostos, seguros, fretes, taxas ou
outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços.
1i.3 Caso a Contratante não cjemande o totai cia quantidade estimada, não será
devida indenização a Contratada, observadas as piescriÇões da Lei no 8.666/93.
11 .4 A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos serviços,
para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para fatuÍamento.
.'í 1.5 Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a
CONTRATADA deve emltir a nota fiscal/fatura relativa ao serviço em 02 (duas) vias, que

orte, Lazer e Juventude, para fins de

o pela Secretaria da Fazenda e Ge
ica ou ordem bancária, em até 30 (tri
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11.6 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão
Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em ate 30 (tri
dias após a aceitação deÍinitiva dos fornecimentos, com apresentaçáo das notas
devidamente certificadas pelo Agente Público competente.
11.7 O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAI
MEDIANTE A PRESTACAO DOS SERVICOS , à medida que forem executados os
mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.
1'1.8 Para Íazer jus ao pagamento, 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 materiais contratados, inclusive quanto o lmposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.
11.9 Para fins de pagamento, a Contratante rêsponsabilizar-se-á apenas pelos
fornecimentos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato,
mediante contabilizaçáo e apresentaçáo, ao final de cada serviço ou período náo inferior
a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos fornecimentos.
11.10 A atestaçâo da fatura correspondente à prestaçáo dos fornecimentos caberá ao
fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim.
'1 1.11 Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a Contralante
devolverá o documento fiscal à Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até
que esta providencie as medidas sanêadoras ou comprove a correção dos dados
contestados pela Contratante.
1 '1 .12 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidaçáo da
despesa, o pagamento ficará pendente, ate que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras.
11.12.1 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 acarretar qualquer ônus adicional à
CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela
CONTRATADA.
11.12.2 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente
qualquer obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento
de prêços ou atualização monetária.
11.12.3 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o
pagamento após a atestação de que o fornecimento foi executado em conformidade
com as especificaçóes do contrato.
11.12.4 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 os fornecimentos efetivamente prestado.
11.12.5 A CONTRATANTE, observados os princípios do contrâditório e da ampla
defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à

CONTRATADA, os valores corespondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato.
11.12.6 No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha

ão devidos pela Contratante, encargos
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pagamento e a do efetivo pagamento; l= índice de compensaçâo financeira
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

12. DOTAÇÃOORCAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos
27.OO1 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude
27.812.0049.2345.0000 - Jogos Escolares de lmperatriz- JEIS
Natureza: 3.3.90.30.00- Material de Consumo
Ficha: 1061 Fonte: 001 - Tesouro Municipal

..

4q
C

27 -0Ol - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude
27 .122.0048.2338.0000 - Manutenção das Alividades e Projetos da Secretaria
Natureza: 3.3.90.30.00- Material de Consumo
Ficha: 1041 Fonte: 001 - Tesouro Municipal

13. DO REAJUSTE DE PREÇOS
1 3.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
decorrentes e devidamente comprovadas das situaçôes previstas na alínea "d" do inciso
ll do art.65 da Lei no 8.666/1993.
13.2 Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos da Contratada e a retribuiçáo da Administraçáo para a justa remuneração,
será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na
forma da alínea "d'do Art. 65 da Lei n.o 8.666/93.

14. DO PRAZO E COND|ÇÕES DE EXECUÇÃO
14.1 A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de
Fornecimento" emitida pela Contratante, com termo final em 3111212019.
14.2 A execução dos fornecimentos será realizada sob demanda, conforme a
necessidade e de acordo com a conveniência da Administração, 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.
14.3 Os fornecimentos serão executados observados o disposto no Anexo I e demais
dr'sposiçóes deste Termo de Referência. 

I

14.4 A solicitação formal da Contratante será emitida com antecedência mínima de 03
(três) dias da realização do evento.
14.5 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os fornecimentos em
desacordo com as especiÍicaçÕes e condiçÕes deste Termo de Referência, do Edital e
do Contrato.
14.6 A execução dos fornecimentos será gerenciada pela CONTRATADA, que fará o

acompanhamento da qualidade e dos prazos dos fornecimentos alcançados com vistas
a efetuar eventuais ajustes.
14.7 Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento dos
Íornecimentos ou o alcance dos prazos dos fornecimentos estabelecidos devem ser
imediatamente comunicados a CONTRATANTE, que colaborará com a CONTRATADA
na busca da melhor solução para o problema.

15. DO RECEBIMENTO
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15.1 Os fornecimentos seÍão recebidos após sua exêcução nos locais indicâdos pela

CONTRATANTE, mediante aprovação do Gestor do Contrato, que deverá confirmar se, '.

os fornecimentos foram realizados, conforme especificações constantes do Anexo I -
Termo de Referência e da proposta vencedora.

16. DA FTSCALTZAÇÃO
16.1 A íiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral,
será feita pelo servidor, Carlos André Pereira Sousa, Diretor de Departamento, matrÍcula
no 55.250-0, ou outros representantes, especialmente designados, que anotarâo em
registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados na Íorma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de 21 .06.93.
1ô.2 As decisóes e provídências que ultrapassarern a competência do servidor ou
comissão de recebimento deverão ser adotadas por sêus superiores em tempo hábil
para a adoção das medidas convêniêntes a Administraçáo.
16.3 A fiscalizaçáo Ce que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRAT,ANTE cu a terceiros, resultantes
Ce açáo ou cmissãc culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou pÍepostos.
16.4 Â âtestaçãc de conformidade do fornecimento cio objeto cebe ao titular do setor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro serv-idor designado para esse fim.

17. DAS PENALIDADES
17.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida
a prévia defesâ, aplicar à CONTRATADA as seguinies sançôes, segundo a gravidade
Ca falta cometida:
17.2 Advertência escrita: quando se tratar de infração ieve, a juizo da fiscalização, no
caso de descurnprimento das obrigaçÕes e responsabilÍdades assumidas neste contrato
ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à
CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
17 3 Mullas:
17.3.1 0,03% (três centésimos por cento) pcr Cia sobre o valor dos serviços com
atraso. DêcoÍridos 30 (trinta) dias de atraso â CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da apiicação da multa ou pela rescisão contratual, em Íazáo da inexecução
total.
17.3.2 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato
ocorrido, para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prâzo previsto neste
rnstrumento, não abrangido pelas demais alíneas.
i7.3.3 5 % (cinco por cento) por dia sobre o 'ralor globai do íato ocorrido, pelo não
cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.
17.3.4 5 %o (cinco por cento) sobre o vaior globai atualizado do contratc, pela não
manutenção das condiçóes de habilitação e quaiificaçãc exigidas no instrumento
con.rocatório.
17.3 5 10 % (dez por cento) sobre o valor clc contrato, na hipótese de rescisão
contratuai por inexecução parcial do contrato.
17.3.e 20 % (vinte por cento) sobÍe o valor dc ccntratc. nas hipóteses de recusa na
assinatura do conti'ato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-
se quando houver reiterado descumprimento de obrigaçôes contratuais - atraso supe
ao orazo limite de 30 (trinta)dias.

flor

í8. DAS RECISÃO DO CONTRATO
18.'l Rescisão contratual unilateral, nos casos enurnerados nos incisos I a Xll e XVI
do artigo 78 da Lei no 8.666/93
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18.2 Rescisão amigável, por acordo entrê as partes, reduzida a termo no processo a.

licitaçáo, desde que haja conveniência para a Administraçâo Pública.
18.3 Judicial, nos termos da legislação.
18.4 Suspensão temporáÍia de participar em licitação e impedimen
a Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.
18.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja
promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administraçáo pelos prejuízos
rêsultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
18.6 lnclusão pelo município no Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP."O
Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar, no Portal
da Transparência, os dados do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas
(CEIS) e do Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEP), atendendo as
determinações da Lei 12.84612013 (Lei Anticonupção). O acesso ao Sistema é permitido
aos entes públicos, de todas as esferas federativas (municipais, estaduais e federais),
de todos os poderes".

19. DASDTSPOSTÇÔESCOMPLEMENTARES
19.1 As condiçÕes de reajuste, rêpactuaçôes, equilíbrio econômico-Íinanceiro,
rescisão, sançôes e as demais normas deste Termo de Referência, deveÍão constar em
cláusulas da minuta do contrato.
19.2 O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.o 8.666/93,
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas.

20. DAS DTSPOS|ÇOES GERATS
20.1 Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário poderão ser prestados pela
Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço: Rua Urbano Santos, no '1657 -
Juçara - lmperatriz - MA.

triz -MA, 1 í de Fevereiro de 2019
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ANExo t- EsPEcrFrcAçôes rÉcxrcls

Este documento estabelece as normas e critérios específicos para aquisição d

)
§

material esportivo, material gráfico, camisetas, medalhas e troféus e demais materiais
contido nesse termo de referência para os (Jogos Escolares), e demais eventos
espoúivos, desenvolvidos pela secretaria, com o fornecimento de todos os
equipamentos, materiais necessários, destinados a atender as necessidades da
SecÍetaria Municipal de Esporte, Lazer no Município de lmperatriz, no Estado do
Maranhão.

1. COND|ÇÔESOOOBJETO.
1.1 Aquisiçáo de material esportivo, material gráfico, camisetas, medalhas e troféus e
demais materiais contido nesse termo de referência para evento esportivo, com o
Íornecimento de todos os equipamentos, materiais necessários, destinados a atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer no Município de lmperatriz, no
Estado do Maranhão.

1.2 DO PREPOSTO
1.2.1 A CONTRATADA deverá manter preposto junto à Secretaria Municipal, aceito
pela fiscalizaçáo, durante o período de vigência do contrato, para representá-la
administrativamente, sempre que for necessário, o qual deverá ser indicado mediante
cieclaração de que deverá constar o nome completo, no do CPF e do documento de
identidade, além dos dados relacionados à sua qualificação profissional.
1.2.2 O preposto, uma vez indicado pela empresa e aceito pela Administração, deverá
apresentar-se à unidade fiscalizadora, após a assinatura do contrato, para firmar,
juntamente com os servidores designados para esse Íim, o Termo de Abertura do Livro
de Ocorrências, destinado ao assentamento das principais ocorrências durante a

execução do contrato.
1.2.3 A empresa orientará o seu preposto quanto à necessidade de acatar as
orientdções da Administração, inclusive quanlo ao cumprimento das Normas lnternas,
de Segurança e Medicina do Trabalho.

I - REGRAS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
1. As especificações detalhadas dos fornecimentos a serem prestados constam da

Planilha de Composição de Preços - Anexo ll a este Termo de Referência.
2. Quando da elaboração da proposta, deve-se levar em consideraçáo as diversas
possibilidades de locais e condições em que os fornecimentos podêrão ser realizados.

3. O transporte e o deslocamento dos funcionários da Contrâtada e de fornecedores

serão de responsabilidade da própria empresa.

4. Todos os impostos e contribuiçoes referentes à contÍatação de fornecimentos e

de recursos humanos para a prestação dos serviços objeto desse contrato são de

responsabilidade da Contratada.
A Contratada deverá designar preposto que ficará responsável pelo atendimento

demandas da Contratante

- No caso de o preposto nomeado pela Contratada se ausentar por qualquer motivo,

presa deverá nomear substituto para o período de ausência
g
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5.2 - Os preços propostos deverão contemplar todos os custos necessários à realização

dos fornecimentos e bens produzidos, tais como, mão de obra, impostos, taxas,
transporte, frete.
5.3 - Não seráo pagas despesas relativas a fretes e transporte de forma separada para

execução do serviço.
II - REGRAS ESPECíFICAS DOS SERVIÇOS RELACIONADOS NO ANEXO II A
ESTE TERMO DE REFERÊNCIA

1. DESCRTÇÃO DOS SERV|ÇOS
1.1 A Contratante garantirá a contratação dos serviços para, no mínimo:
1 .2 Troféus e medalhas.
'1 .3 Material Gráfico.
1.4 MaterialEsportivo.
1.4.1 Preparados no dia da entrega;
1.5 Os produtos Iicitados serão adquiridos, conforme a necessidade, mediante
solicitação prévia, em quântidades variadas e de acordo com as especificaçoes e
condiçÕes estabelecidas para cada item.
í.6 Os produtos deverão ser entregues aos fiscais do contrato à especificidade de
cada item, a fim de que não se danifiquem durante o transpoÍe até as dependências ou
outro local designado pela CONTRATADA.

2. DAS COND|ÇOES BÁSTGAS
2.1 O fornecimento do produto deverá estar disponibilizado à CONTRATANTE
imediatamente após o recebimento da Ordem de Fornecimento.
2.2 Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, só será pago o que
efetivamente for consumido.
2.3 O fornecimento do produto deverá ser realizado nas quantidacies e locais
determinados pela Contratante.

3. MODO DE EXECUÇÃO.
3.1 A Autorização de fornecimento deverá ser devidamente preenchida com as
informações relativas ao serviço e assinadas por funcíonários da unidade que receber
os materiais.
3.2 Os materiais e serviços serão recusados pela Contratante, no caso de
especificações fora dos padrÕes, erro quanto ao fornecimento solicitado, volume menor
que o solicitado.
3.3 O material recusado devêrá sêr substituído imediatamente a oartir do
Íecebimento pela Contratada da formalização de recusa pela Contratante, arcando a

Contratada com os custos dessa operação, inclusive os de reparação;
3.4 Para o fornecimento, deverá ser especificado o quantitativo dos materiais, no
preenchimento de requisição do município, bem como deverá ser fornecido o devido
comprovante.
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sançôes previstas no contrato.

4. DO PREÇO
1.1 O preço unitário considerado para os materiais será o preço ofertad

.r.
o na propostâ '.i 1-

vencedora deste Pregáo.

4.2 No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, taxas,
fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto
deste contrato, isentando a Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
4.3 Os preços oferecidos na proposta vencedora serão fixos e irreajustáveis durante
toda a vigência contratual, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente
comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso ll do art. 65 da Lei no

8.666/ 1993.

5. DA GARANTIA DOS PRODUTOS

5.í A Contratada deverá garantir a qualidade dos materiais e serviços arcar com
qualquer prejuízo à Contratante decorrente de sua utilização;
5.2 Ficará sobre a inteira responsabilidade da Contratada a garantia da qualidade
mínima dos sêrviços prestados, sob pena das sanções cabíveis.
5.3 O fornecimento deverão ser realizados conforme os princípios legais e

adm inistrativos.

6. DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO - CONSUMO E CUSTO ESTIMADO ANUAL
6.1 O valor estimado para prestação anual dos fornecimentos, bem como o valor total
estimado para a sua execução apresenta-se previsto conforme Planilha de Composição
de Preços - Anexo ll a este Termo de Referência.

6.2 O quantitativo deÍinido para esta licitação baseou-se na prestação dos serviços

do ano de 2018 visando suprir a demanda alé 3111212019.

6.3 O orçamento para essa despesa foi obtido a partir de pesquisa de preços no

mercado.
6.4 A licitanle deverá apresentar o menor preço para o serviço, para o período do
contrato.
6.5 No Anexo ll são demonstrados os quantitativos estimados, com base nas

demandas conhecidas, e os valores unitários e globais para a mensuração do valor do

contrato.
6.6 Por se tratar de estimativas, as quantidades e valores não constituem, em

hipótese alguma, compromissos futuros para a Administração, Gzâo pela qual não
poderão ser exigidos nem considerados como quantidades e valores para pagamento

mínimo, podendo sofrer alteraçôes de acordo com as necessidades da AdministraÇão,

sem que isso justifique qualquer indenização à CONTRATADA.
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MATERIAL ESPORTIVO

ANEXO II
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ITEM UND
QUANTIO

ADE
VALOR
MÉDlo VALOR TOTAL

1

Camiseta em tecido malha 100% em cacharrel
gramatura 122 com sublimaçáo e cores variadas
nos tamanhos (P,M,G E GG) com aplicação da
logo do municipio, sedel e do respectivo evento.

UND 800 R$ 23,33 R$ 18.664,00

2
Camiseta em tecido drift estampa em sublimação
total

UND 550 R$ 31,00 R$ 17.050,00

3

Blocos de Sumulas de Beach Soccer carbonado,
3 vias , com 150 folhas. (modelo a ser definido
na ordem de fornecimento)

UND 5 R$ 43,33 RS 2'16,65

4

Blocos de Sumulas de Futebol carbonado, 3 vias
, com 150 folhas. (modelo a ser definido na
ordem de fornecimento)

UND 5 R$ 43,33 R$ 216,65

5

Blocos de Sumulas de Futsal carbonado, 3 vias
, com 150 folhas. (modelo a ser definido na
ordem de fornecimento)

UND R$ 43,33 R$ 216,65

ô

Blocos de Sumulas de Basquete, carbonado, 3
vias , com 150 folhas. (modelo a ser definido na
ordem de fornecimento)

UND

UND

5 R$ 43,33 RS 216,65

7

Blocos de Sumulas de Handebol, carbonado, 3
vias , com 150 folhas.(modelo a ser definido na
ordem de fornecimento)

6 R$ 43,33 R$ 259,98

',J ,Z
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R$ R$ 41.750,54

I
Blocos de Sumulas de Futevôlei, carbonado, 3

vias , com 150 folhas. (modelo a ser deÍinido na
ordem de fornecimênto

I.JND 6 RS 43,33 R$ 259,98

I
Blocos de Sumulas de Vôlei de praia,
carbonado, 3 vias , com 150 folhas. (modelo a

ser definido na ordem de fornecimento
UND 6 R$ 43,33 R$ 259,98

10
Lona para backdrop com ilhós 2,40 m de altura,
3 90m de la ura

UND 1 R$ 362,50 R$ 362.50

Banner lona di italizada 120 cm X 80 cm UND 25 R$ 126,00 RS 3.150,00

Certificados em papel cartáo ( só frente)
(modelo a ser definido na ordem de
fornecimento

UND 50 R$ 5,75 R$ 287,50

Carteira de indentiÍicação em papel cartáo (só
frente) (modelo a ser definido na ordem de
fornecimento

500 R$ 1 ,18 R$ 590,00
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Material es ortivo Anexo ll

CARLOS SOUSA
DIR FTOR ENTO

MATR 55 250-0

UND tl'

í

-n
(,

s.

l 'â"I

QTD
VALOR

OA MÉOIA
RS TOTALITEM

Troféu campeáo Geral 95cm ( em MDF acrílico,
laqueado e resinado)

UND 4 R$ 297,33 R$ 1.189,3214

UND 4 R$ 212,67'15
Troféu vice-campeão Geral 75cm ( em MDF
acrilico, laqueado e resinado) R$ 850,68

UND 4 R$ 202,50 R$ 810,00'16
Troféu 3" Iugar Geral 55cm ( em MDF acrilaco,

laqueado e resinado)
Troféu campeáo (modalidades) 40cm (em MDF
acrilico, laqueado e resinado) UND 231 R$ 63,67 R§ 14.707,7717

R$ 14.206,5018
Troféu vice-campeão (modalidades) 30cm ( em
MDF acrilico, laqueado e resinado) UND 231 R$ 61,50

R$ 29.568,0019
Medalhas de ouro diâmetro 70mm (metal
personalizado com fita personalizada) UND 2816 R$ 10,50

.,^ Medalhas de prata diâmetro 70mm (metal
personalizado com fita personalizada) UND 2266 R$ 9,83 R$ ?2 274,78

21
Medalhas de bronze diâmetro 70mm (metal
personalizado com fita personalizada) UND 2266 RS 9,60 R$ 21.753,60

UND ô60 R$ 13,27 R$ 8 758,2022
Medalhas Personalizadas (metal personalizado
com fita personalizada) ú
TOTAL IMO ESTIMADO. R$ R$ 114.118,85

IMPERATRIZ, 1 1 DE FEVEREIRO DE 2019.

DESCRTçÂO
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MATERIAL ESPORTIVO
ANEXO II
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VALOR TOTALDISCRIMINAÇÂO VALOR MÉDIAQUANT.
405,67R$1 Atabaque R$ 405,67
352,33R$24 1 Berimbau R$ 352,33

599,66R$Bola de couro 6.4 Cross R$ 299,832

26 2 Bola de couro 7.6 Cross R$ 427,00 854,00R$

Bolas 3 estrelas D40 dhs R$ 56,33 2.816,50R$27 50

Bolas de borracha no 10 R$ 38,17 152,68R$28 4

Bolas de borracha n' 12 R$ 34,67 R$ 138,6829 4

Bolas de futebol oficial n" 04 R$ 185,00 R$ 740,0030 4

Bolas de futebol oficial n" 05 R$ 232,33 R$ 929,3231 4

Bolas de futebol oficial pró R$ 472,33 RS 3.778,64

Bolas H1L de couro Suécia R$ 231,67 695,0'1R$3

Bolas H2L de couro Suécia R$ 249,00 996,00R$34 4

Bolas H3L de couro Suécia R$ 242,50 R$ 970,004

Bolas Max 100 R$ 142,00 R$ 852,0036 t)

R$ 181 ,00 R$ 1.086,0037 6 Bolas Max 50

R$ 190,00 R$ 1.520,0037 I Bolas Max 500

R$ s48,00 1.644,00R$39 3 Bolâs MVA 200

R$ 397,67 R$ 1193,0140 3 Bolas MVA 300

R$ 380,33 R$ 1.140,9941 3

8 Eolas oficial R$ 262,33 2.098,64RS42

3 Bolas VLS 300 R$ 347,00 R$ L 041 ,0043

30 R$ 97,33 R$ 2.91 9,9044

10 Bomba de lnfla bola

Bolas VLX 30

R$ 43.67 R$ 436,7045

Cronômetros de í0 memória R$ 131 ,00 R$ 786,0046 6

6 Cronômetros R$ 66,67 R$ 400,0247

Dardo de 600 gm R$ 85,33 R$ 85,3348 I
.) ú

I

Bolas MVA 330
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49 R$ 105,00

50

Dardo de 800 gm

Jogos de peças pra damalxadrez
R$ 105,00

R$ 10í.00 R$ 3 030,00

51 Jogos de protetoíes de Cabeças R$ 280,00 R$ 2.800,00

Jogos de protetoÍes de Tronco R$ 393,33 R$ 3.933,30

Pandeiro RS 252.00 R$ 252,00

54 Pares de Rede 5 malÍmetros- basquete R$ 106,67 R$ 426,68

6
Pares de rede com suporte BL 100 {ênis dê
mesa R$ 348,00 2.088,00R$

4 Pares de rede fio duplo- beach soccer R$ 142,33 569,32R$

Pares de rede fio duplo- handebol R$ 645,33 1.290,66R$

58 Pares de rede fio duplo- futsal R$ 605,00 R$ 10.890,00

1

Pê§ô pelota (mirim) 400 gm de borracha ou
ferro R$ 177,67 R$ 't77 ,67

3

Pl'iôares Mãnual para marcação de
badminton R$ 301,00 R$ 903,00

61 10 Potes pra Badminton R$ 400,33 4.003,30R$

Raquetes carbono 85 gm R$ 316,33 3.163,30R$

OJ I Rede de Vôlei qualro com faixa lona crua R$ 598,33 598,33R$

64 5 Rede Oficial Malha 2 - badminton R$ 199,33 R$ 996,65

Relógio analógico- xadrez R$ 151 ,67 R$ 4.550,10

Tabuleiro de dama/xadrez com 100 casas R$ 302,33 R$ 9.069,90

Tubos de bolas oÍicial- tenis de quadra R$ 183,33 R$ 366,66

Tubos de petecas Ref. Mavs 350 R$ 132,33 R$ 1.323,30
Mesa Oficial de Tênis de Mesa 12mm - Pés
em Madeira Maciça Klopf ,l Rs 1.806,67 RS 7.226,68

R$ 86.39s,93
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ESTADO DO MARANHAO
Preleitura Municipal de Imperalriz
Con'rissào Permanente de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL NO 02712019-CPL

ANEXO ÍI
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)

CARTA CREDENCIAL

lmperatriz (À/A). _de de 2019

A(o)
PREGOEIRO(A) MUNICIPAL
REF. PREGÃO PRESENCIAL N" 027120í9-CPL.

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa
_, inscrita no CNPJ/MF sob o no

com sede na rua vem pela presente informar a Vs
Sas. que o Sr.
CPF no

, portador do RG no _ e do
é designado para representar nossa empresa na LicitaÇão

acima refêrida, podendo assinar atas e demais documentos, interpor rêcursos e
impugnaçôes, receber notificação. tomar ciência de decrsões, assinar propostas e rubricar
documentos das demais licitantes, recorrer, desistir da interposiÇão de recursos, acordar,
formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame.

Atenciosamente,

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

Rua [-irbano Santos, 1657 Bairro.luçara
CEP: 65.900-50-s - lmperalriz'MA



ESTADO DO MARANHAO
Pre l'e it ura Municipal de Inrperatriz
Comissão Pennanente de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL N'027/2019. CPL

ANEXO lll
(MINUTA DO CONTRATO)

CONTRATO N" t2019 -

Ao(s) 

- 

dias do mês de 

- 

do ano de 2019, de um lado, o MUNIC|PIO DE
IMPERATRIZ. CNPJ/MF n" 06.158.455/0001-16. localizado na Rua Rui Barbosa, no 201 ,

Centro, através do(a) Secretário(a) tVlunicipal

ssp/rvA e do cpF^/rF nr 
o'"*:t' 

:n::::"::',':'"i"::iT$"0"r,:."r,*,*" *
coNTRATANTEe,dooutrolado,aempreSa-,CNPJ/MFn'o

,eStabelecidana-,neSteato,representadapelo,
Sr portador do RG n.o e do CPF/MF n.o
doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
Processo n.o e proposta apresentada, que passam a
integrar este instrumento, independentemente de transcrição na parte êm que com este não
conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.o

8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste contrato a Aquisição de Material Esportivo, Material Gráfico,
Camisetas, I\íedalhas e Troíéus e demais materiais para (Jogos Escolares Municipais) e
demais eventos esportivos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e
Juventude, conforme especificaÇões constantes no Termo de Referência com motivação no
processo administrativo n" 20.00'l .006/20í 9- SEDEL, e em conformidade com o Pregão
Presencial no O2712019-CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram este
instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no
procedimento licitatório realizado na forma da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteraçôes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E CONOIÇÕES DE EXECUÇÃO

l. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento"

Rua []rbano Santos. I657 Bairro Juçara
CIIP: 65.900-505 - Imperatriz/MA \

NO

45q

AOUTSTçÃO DE MATERIAL ESPORTIVO,
MATERIAL GRAFICO, CAMISETAS,
MEDALHAS E TROFEUS E DEMAIS
MATERIAIS PARA (JOGOS ESCOLARES
MUNICIPAIS) E DEMAIS EVENTOS
ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,
LAZER E JUVENTUDE, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICíPIO DE IMPERATRIZ
E A EMPRESA 

-, 

NA
FORMAABAIXO.
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ESTADO DO MARANHÃO
Prelêitura Municipal de I mperatriz
Comissão Permanente de Licitação

emitida pela Contratante, com termo final em 3111212019.
ll. A execução dos Íornecimentos será realizada sob demanda, conforme a necessidade e
de acordo com a conveniência da AdministraÇão, 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 Contrâtada o ônus com
a execução do objeto.
lll. Os fornecimentos serão executados observados o disposto no Anexo I e demais
disposiçóes do Termo de Referência
lV. A solicitação formal da Contratante será emitida com antecedência mínima de 03 (três)
dias da realização do evento.
V. A Contratante poderá rejeitat no todo ou em parte, os fornecimentos em desacordo com
as especificaçôes e condiçôes do Termo de Referência, do Edital e deste Contrato.
Vl. A execução dos Íornecimentos será gerenciada pela CONTRATADA, que fará o
acompanhamento da qualidade e dos prazos dos fornecimentos alcançados com vistas a
efetuar eventuais ajustes.
Vll. Quaisquer problemas que venham a comprometer o bom andamento dos fornecimentos
ou o alcance dos prazos dos fornecimentos estabelecidos devem ser imediatamente
comunicados a CONTRATANTE, que colaborará com a CONTRATADA na busca da melhor
solução para o problema.

CLÁUSULA TERCEIRA DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

N"

4S5

l) O valor do contrato e de R$............. ( )
ll) As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das seguintes dotaçôes
orçamêntárias.
27 .001 - Secretaria illunicipal de Esporte, Lazer e Juventude
27.812.0049.2345.0000 - Jogos Escolares de lmperatriz- JEIS
Natureza. 3.3.90.30.00- Material de Consumo
Ficha: 1061 Fonte: 00í - Tesouro Municipal

27 .00'l - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude
27.122.OO48.2338.0000 - Manutenção das Atividades e Projetos da Secretaria
Natureza. 3.3.90.30.00- Material de Consumo
Ficha: 1041 Fonte. 001 - Tesouro Í\/unicrpal

GLÁUSULA QUARTA - DAs coNDIcoES DE PAGAMENTo

l. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros
encargos eventualmente incidentes sobre os serviços.
ll. Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida
indenização a Contratada, observadas as prescriçóes da Lei no 8.666/93.
lll. A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos serviços, para
conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovaÇão para faturamento.
lV. Depois de realizada conferência e aprovação do préJaturamento, a CONTRATADA deve
emitir a nota fiscal/fatura relativa ao serviço em 02 (duas) vias, que deveráo ser entregues
na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, para íins de liquidação e pagamento.
V O pagamento à Contratada será eÍetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão
OrÇamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta)

Rua Urbano Santos, ló57 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz/MA

ORCAMENTARIOS



ESTADO DO MARANHÃO
Prelêitura Municipal de Imperatriz
Cornissão Pennanente de Licitação

dias após a aceitação definitiva dos serviços, com apresentaçáo das notas fiscais
devidamente certificadas pelo Agente Público competente.
VL O pagamento deverá ser eÍetuado em
PRESTACAO DOS SERVICOS , à medida que forem executados os mesmos, não devendo
estar vinculado a liquidação total do empenho.
Vll. Para Íazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às
notas fiscars, 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 lmposto sobre Circulação de l\ilercadorias e Serviços -
ICMS.
Vlll. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços
devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato. mediante contabilização
e apresentação, ao final de cada serviço ou período não inferior a um mês, pela Contratada,
dos formulários de controle dos serviços.
lX. A atestação da fatura correspondente à prestaçáo do serviÇo caberá ao fiscal do contrato
ou outro servidor designado para esse íim.
X. Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a Contratante devolverá o
documento fiscal à Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta
providencie as medidas saneadoras ou comprove a correçáo dos dados contestados pela
Contratante.
Xl. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidaçáo da despesa,
o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medtdas
saneadoras.
Xl.l. 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 correçóes,
Íato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá
haver prejuízo da prestaÇão de serviços pela CONTRATADA.
Xl.ll. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
atualizaçâo monetária.
Xl.lll. 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 especificações do
contrato.
Xl.lV. A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os serviços na totalidade do valor e das
quantidades estimadas para a contrataçâo, realizando o pagamento de acordo com o
serviço efetivamente prestado.
Xl.V. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizaçóes devidas pela
CONTRATADA, nos termos do contrato.
Xl.Vl. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa
nomrnal de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples.
Xll. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EIVI = I x N x VP, onde: EM =
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamento, I = indice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor

Rua Urbano Santos. 1657,- Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz;MA

CPL
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ESTADO DO MARANHAO
Pre lê itu ra Municipal de Imperatriz
Cornissão Pennanente de Licitação
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da prestaÇão em atraso

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTE DE PRECOS

Os preÇos registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e
devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso ll do art. 65 da Lei

no 8.666/1993.
PARÁGRAFO ÚU|CO - Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração paru a iusta remuneração,
será efetuada a manutençáo do equilibrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma
da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.o 8.666/93

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA C EXECUCÃO DO CONTRATO

l. O futuro contrato que advir, vigorará até 3111212019, conforme disposições do Art. 57 da
Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores, com redação dada pela Lei no 9.648/98.

CLAUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO

l. Os fornecrmentos serão recebidos após sua execução nos locais indicados pela
CONTRATANTE, mediante aprovação do Gestor do Contrato, que deverá confirmar se os
fornecimentos foram realizados, conÍorme especificações constantes do Anexo I - Termo de
Referência e da proposta vencedora.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA

Na execução 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 conÍiados, obrigando-se ainda, além das obrigaçóes estabelecidas no Anexo I do Termo
de Referência, a:
l. lniciar a execução dos serviços logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento",
emitida pela Contratante, com termo Íinal em 3111212019.
ll. Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecido no Termo
de Referencia e na proposta da CONTRATADA.
lll. Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a executar o objeto, após
a solicitação formal.
lV. Comunicar à fiscalizaÇão da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita execuÇão do objeto.
V. Facilitar 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 razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominaçóes contratuais ou legais a que estiver sujeita.
Vll. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes por ela
assumtdas, 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
condições.
Vlll. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser eíetuada em um prazo
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máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notiÍicação da Contratada, sob pena das sanções
previstas no art." 81 na Lei 8.666/93.
Vlll.l. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas.
lX, Aceitar, nas mesmas condiçóes contretuais, os acréscimos e supressôes do valor
inicialmente estimado para a execução dos serviços, nos termos do § '10; do art.65 da Lei
8 666/93
X. 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.
Xl. lndicar 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
deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via
eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizat pela execução do objeto.
Xll, Reparaq corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e refazer, prioritária e
exclusivamente, às suas custas ê riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias,
quaisquer vícios, defeitos, incorreÇóes, erros, falhas e imperfeiçôes, decorrente de culpa da
empresa no ato da execução do objeto.
Xlll. 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, constatáveis nos prazos da
garantia, mesmo expirado o prazo.
XlV. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
XV. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu
pagamento.
XVl. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescnções referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
XVll. Não transferir a terceiros, tolal ou parcial, a execuçáo do objeto sem a prévia e
expressa anuência da Contratante.
XVlll. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-
de-obra, garantra e todas as despesas decorrentes da contratação.
XlX. 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.
XX. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude da execução
do objeto e pÍestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.
XXl. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislaçâo
específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes execução
do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuiçôes,
indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura venham a ser
criadas e exrgidas por Lei.
XXll. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes
de trabalho, encargos trabalhistas, prevídenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes,
equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e
quaisquer outras despesas necessárias à períeita execuÇão dos serviços contratados.
XXlll. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por tercetros, que lhe
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venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.
XXIV. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção lndividual - EPl,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como
cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.
XXV. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários
XXVI. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
Contratante;
XXV|l. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o
descarregamento dos materiais.
XXVlll. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração
Municipal.
XXIX. Entregar o objeto na Secretaria Municipal Esporte, Lazer e Juventude ou outro local
designado por esta.
XXX. Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final
ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura
do contrato
XXXll. Lançar na nota fiscal as especificaçóes dos serviçcs, de modo idêntico aqueles
constantes do anexo ll - do Termo de Referência.
XXXI. Manter inalterados os preços e condiçóes da proposta.
XXXll. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.
XXXlll. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposiçóes
contidas no Termo de Referência e Edital.
XXXIV. Atender as demais condiçóes descritas no Termo de Referência.
XXXV. 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;
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o
período de fornecimento.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

l. EÍetuar o pagamento na forma deste Contrato, após o recebimento definitivo dos serviços
e verificação do cumprimento de todas as obrigaçôes legais, fiscais, previdenciárias,
trabalhistas e as demais disposiçôes deste contrato.
ll. Designar um profissional, para na qualidade de Íiscal, acompanhar e fiscalizar a execução
do Contrato.
lll. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
lV. Rejeitar os materiars cujas especificaÇõês não atendam os requisitos mínimos constantes
do Termo de Referência - Anexos I e Planilhas de Composição de Preços -Anexo ll.
V. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes
da execução do objeto deste Contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias.
Vl. lnformar a Contratada eventuais deíeitos, identificados mesmo após o recebimento dos
serviços e exigir a sua substituiÇáo ou reparaÇão, conforme o caso.
Vll. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do objeto,
podendo recusar o recebimento do material, caso não esteja de acordo com as
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especificaÇões e condições estabelecidas neste Contrato, informando as ocorrências ao
Orgão Gerenciador.
Vlll. Verificar se a execução do ob.jeto foi realizada com observação às disposições
pertinentes neste Contrato, implicando em caso negativo no cancelamenlo do pagamento.
lX. 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 pre.1uízo das sançóes previstas no art. 81 da Lêi 8.666/93 e suas
alterações.
X. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à
firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma
de extrato, e luntado aos autos, com a instrução processual necessária.
Xl. Expedir os pedidos de materiais e indicar os locais onde os materiais serão entregue.
Xll. Receber o objeto no local determinado na Requisição/Autorização de Serviço;
Xlll. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRAÍADA para a fiel
execução do contrato;
XlV. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação,
para a execução dos serviços.
XV. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de
acordo com as determinaçôes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do
Termo de Referência;
XVI. Exigir o cumprimento de todas as obrigaçóes assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta,
XVll. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
XVlll. Notificar previamênte à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
XlX. Aplicar à (s) licitante (s) vencedora (s) as sançôes administrativas previstas na
legislação.

CLÁUSULA DECIMA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, será feita
pelo servidor, Carlos André Pereira Sousa, Diretor de Departamento, matrícula no 55.250-0,
cu outros representantes, especialmente designados, que anotarão em registro próprio
todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defertos observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de 21 .06.93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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.
PARAGRAFO SEGUNDO - A fiscalização de que hata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros,
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou
prepostos.
PARAGRAFO TERCEIRO - 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.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA REscIsÃo Do CoNTRAT o

l. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos la Xll e XVll do artigo
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78 da Lei no 8.666/93.
ll. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração Pública.
lll. Judicial, nos termos da legislação.
lV. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
AdministraÇão, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.
V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida
a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a AdministraÇão pelos pre.juízos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
Vl. lnclusão pelo município no Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP"O Sistema
lntegrado de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar, no Portal da
Transparência, os dados do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS)
e do Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEP), atendendo as determinaçóes da Lei
12.84612013 (Lei Anticorrupção). O acesso ao Sistema e permitido aos entes públicos, de
todas as esferas federativas (municipais, estaduais e federais), de todos os poderes".

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

l. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia
deíesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta
cometida:
ll. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigaçóes e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda,
no caso de outras ocorrêncras que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde
que náo caiba a aphcação de sanção mais grave.
lll. Multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos serviços 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.
b) 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, nâo abrangido
pelas demais alíneas.
cl 5 o/o (cinco por cento) por dia sobre o valor global do Íato ocorrido, pelo náo
cumprimento de quaisquer condiçóes de garantia estabelecido no contrato.
d) 5 o/o (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção
das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
el 10 o/o (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por
inexecução parcial do contrato.
f) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura
do contrato, rescisáo contratual por inexecução do contrato - caractenzando-se quando
houver reiterado descumprimento de obrigaçôes contratuais - atraso superior ao prazo limite
de 30 (kinta) dias.

CLAUSULA 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 dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da
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execuÇão deste Contrato

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado ê contratado, é lavrado o
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme,
é assinado pela Contratada e pelas têstemunhas abaixo nomeadas.

lmpe'alÍiz (tVA). _ de de 2019.

CONTRATANTE
Secretário Municipal

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF

CPF
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PREGÃO PRESENCIAL N" 027l2O19.CPL

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO Oe CUTUpR|MENTO DO tNC. V DO ART. 27 DA LEI
8.666/93

DECLARAÇAO

(Nome da Empresa)_, inscrito no CNPJ/MF sob no

por intermédio do seu representante legal o(a) S(a)
portador da Carteira de ldentrdade no edo

CPFno-,DEcLARA,parafinsdodiSpoStonoinc,Vdoart,27daLei
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
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condiÇáo de aprendiz ( )

(d ata )

(representante legal)

(Observação: em caso afirmâtivo, assinalar a ressalva acima)
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PREGAO PRESENCIAL NO 027120í9-CPL

ANEXO V

MODELO DE DECLARAçÃO OC CIÊruCIE E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregáo Presencial n"
O2712019-CPL, realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz, e conforme exigências
legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

A presente declaração é feita sob as penas da Lei.

lmperatriz(MA), _ de de 2019

Representante Legal da Empresa
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