
'*Ê'r

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N' Oí2l2O19.CPL
TIPO: Menor Preço por ltem

I,tslA,)o Do !t,\t{ANl r 

^( 
)

PREIII]tTT It.A \IT \ICIPAI- I)I.] I\IPT]R \I'RIZ
Co\IISSAo PER}I,\\f \ I'[- DE I,ICIT.\('AO

ÓRGÃO INTERESSADO: Secrelaria Planejamento, Fazenda e Gestão OrÇamentária
SEFAZGO
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12 OOl .2OB|2O18

DATA DE RECEBIMENTO Ê ABERTURA OOS ENVELOPES: Dra 07 de maio de 20'19, às
09:00hrs (nove horâs) - Caso ocorrâ ponto facultativo ou outro impedmento legal. a
presente licitação será realizadâ no primeiro diâ útil subseqúente

A Prefe(ura Munrcipal de lmperatriz - lVlA, através da Pregoelra Oficial e Equipê de Apoio
designados pela Podaria N" 7534. de 19 de julho de 2018. publicada no dia 25 de juiho dê
2018 torna públlco. pâra conhecinento dos lnteressados que realizará e lulgará a rcitação
acima indicada e receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÁO na Ruâ
ljrbâno Santos, no í657, Bâirro Juçara, lmperatriz - MA, regido pela Lei Fêderal no

10 520 de 17 de lulho de 2002, Decreto iruniçipal no 2212007 . Lei Complementar no 123. de
14 de dezembro dê 2002, alterada pela Lei Compiementat n'147 de A7 deagostode2014.
Decrelo Federal n" 8538, de 06 de outub.o de 2015 e por este Edital e seus anexos,
aplicando-se subsidiar amente. no que couberem, as disposiçôes da Lei no 8666/93 e
deÍ'ars norrnês regulamellares aprcávers a especre

1. DO OBJETO

1.í Aquisição dê material de consumo (MATERIAL DE ESCRITÓRIO), para atendêr as
necessidades da Secretaria de Planejamento Fazenda e Gestâo Orçamentária -
SEFAZGO vigorando por um período de 12 (doze) meses, ou até dia 31 de dezembro do
exercício financeiro em que íor formalizado a contratação.

í.2 Valor Global Estimado para a ContrataÇão R$ R$ 404.758,66 (quatrocentos e quatro
mrl setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos)

2. DOS ANEXOS

a) Anexo I - Proposta de PreÇos e Termo dê Referência

b) Anexo ll - l\rodelo de Cârta Credencial

c)Anexo lll - l\,4inuta do Contrato

d) Anexo lV - Declaração a que alude o art. 27o, V da Lei n o 8.666/93

e) Anexo V - llodelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem Plenamente os
Reqursitos de Habilitação

3, DO SUPORTE LEGAL

31 Esta licrtâÇáo reger-se-á pela Lei Federal no 10520. de'17 de julhode2002. Decreto

l\,4unicipa no A22120A7 Lei ComplementaÍ 123106 e alleraÇóes por este Edital e seus

anexos. aplicando-se, subsrdiariamente, no que couberem. as disposrÇóes da Lei no

8 666/93 e respectivas alteraÇões, além das demars disposiçóes legais aplicáveis, que ficam
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fazendo parte integrante da mesma, independente de transcrição

4. DA DOTAçÃO

4.1. A despesâ decorreÍá poÍ conta da seguinte dotação orçamentária

Unidade Orçamentária 12.O01 04.122.0021.2059

Natureza 3 3 90 30 99

Fonte do Recurso: 001 - Tesouro Í\,4unicipal

Ficha.253

5. DA PARTICIPAçÃO

5.1. Poderão participar deste pregão os interessados quê tenham ramo de atrvidade
compatível com o objeto e que atendam a todas as exigências deste EdÍal e seus anexos

inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de classificação das propostas. e se

apresentarem ao Pregoeiro(a) no dia, hora e localdeÍinido no preámbulo deste Edital.

5 2 ltens Exclusivos - os itens com valor total estimado de ate R$ 80 000.00 (oitêntâ mil

reais) serão de participação exclusiva de empresâs que se enquadrarem como
Microempresas - ME Empresas de Pêquêno Porte - EPP, ou equiparadas (sociedades

cooperativas que tenham auferido. no ano calendário anterior, receita bruta correspondente
aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar no 12312006

nela rncluidos os atos cooperados e náo cooperados) do ramo pertrnente ao objeto licitado.

conÍorme Lei Complementar na 12312006 e sua alteração dada pela Lei Complêmentar
14712014 e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentaçáo
constante deste Edital e seus Anexos.

5 3 Para os itens com valor acirna de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a partrcrpaÇão será
da seguinle íorma:

5 3 '1 Cota Reservada de 25% (inciso lll, art. 48 da Lei 14712014) para as lrcitantes que se

enquadrarem como lvlicroempresas - lVlE, Empresas de Pequeno Porte - EPP ou

equrparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido. no ano calendário anteriot
receLta bruta correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 30 da Lei
Complementar no 12312006 nela incluídos os atos cooperâdos e não cooperados) do râmo
pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complementar no 12312006 e sua alteraÇão dada
pela Lei Complementat 14712014, e que atenderem a todas as exigências inclusive quanto

à documenlaçâo constante deste Edital e seus Anexos.

5 3 2 Cota Principal de 75% (inciso lll, ad. 48 da Let 14712014) para todas as empresas
que atenderem as exigências, inciusive quanto â documentação, constante deste Edital e
seus Anexos.

5.4. Não podêrão participar desta licitação empresas:

5 4 1 Cula fatência tenha sido decretada em concurso de credores. em dissoluÇáo.
lrqurdação ê em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição
a,1dd empÍesas eslrangerÍas que nào functonem no pais

5 4 2 Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública

em

OU
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Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal,
Estedual ou Municipal, ainde que tâlfato se dê aÉs o início do certame.

5 4.3 Apresentadas na qualidade de subcontratadas.

5.4 4. Que tênhâm sócio-gerente, diÍetor ou rêsponsável que seja servidor ou drrigentê de
órgão ou entidade da Administraçâo Pública Municipal ou que possuam qualquer vínculo
com sêrvidor do município.

5 4 5 Oue se apÍesenten em foíma de consórcios

5.4.6. Pessoas Físicas.

6, DO CREDENCIAMENTO

6.1. As licrtantes deverâo se apresentar junto ao Píegoeiro(a) por meio de um representante.
portando seLr documento de idêntrdade original e devidamente muntdo de Carta Credencial
assinada pelo representante legal da empresa, podendo ser utilrzado o modelo do Anexo ll
do Edital, ou procuração que o nomeie a parlicipar deste procedimento l;citatóno em nome
da iicitantê, rêspondêndo por sua representada, comprovando os necessáríos podêres
pa.a formular verbalmente lences de preços, ÍirTnar declaraçóes, dêsistir ou
apÍesenlar razões de recurso, assinaÍ a atâ e praticar todos os demais atos
pertinentes ao prêsente certame

6 1 1 No caso de titular diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a

mesma.

61 2 As participantes deverão apresentâr também ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor. dêvldamente registrado, em se tratando de sociedades comerciars. e. no

caso de sociedades por açôes, acompanhado de documentos de eleiçôes de seus
admrnislradores. quando o licitante for representado por pessoa que estatutaÍamente tenha
poder para tal, comprovando esta capacidade juridica.

6.1.3 As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,
Declaraçáo de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser
utilrzado o modelo do Anexo V do Edilal

6.14 Fica facultado às participantes apresentar Certidáo Simplificada da Junta Comerciai
do Estado, para demonstrarem sua condiçáo de lvlE ou EPP

6.1.5 Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresêntados a(o)

Pregoeiro(a) Íora dos envelopes poderão ser apresentados êm original. os quais Íarão
parte do procêsso licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartóío
competente, ou publicaçáo em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respêclivos
prazos de validade.

6 2 Caso as licitantes não se íaçam representar durante a sessão de lances verbais. ou

sejam descredenciadas, ficarão impossibilitadas de pralicar os atos descrito no item

6.3 Para cada licitante que participar do certame será permitido somente um representanie

para se manifêstar em nome do represêntado, vedada a participaçáo de qualquer

Rua lJrbano Sanros. 1657 - Baino Juçara, lmperatrizMA
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inleressado representando mais de um licitânte

6.4. As licitantes que desejem enviar seus envelopes viâ postal (com AR - Aviso de
Recebrmento) deverão remetê-los ao êndêrêço constânte do preâmbulo desse edital, aos
cuidados do(a) Pregoeiro(a) municipal.

6.5. Sonrente seráo aceitos como válidos os envelopes enviados pelo coÍreio. que

comprovadamente forem rêcebidos antes do inicio da sessão.

6.6. Poderá haver substituição do representânte legal a quâlquer tempo, bastando, para tal,

comunicação escrita da licitante, que deverá ser apresentada pelo novo representante em
tempo hábil

7. DAS IVIICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEOUENO PORTE

7 1 Pot Íorca da Lei Complementat n" 123106 e do Decreto Federal no 8.538, dê 06 de
outubro de 2015, as ft,4icroempresas - [,4Es, as Empresâs de Pequeno Porte - EPPS ê as

Cooperâtivas a estas equiparadas - COOPS que tenham interesse em participar deste
pregão deverão observar os procedimentos a seguir dispostosl

a) as licitantes que se ênquadrem na condição de ME. EPP ou COOP e que

eventualmente possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à

regularidade fiscal e trabalhisla. deverão conslgnar tal informação expressamente na

declaraÇáo prevista no item 6.1 3.

b) no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licrtante detentora da
melhor proposta seja uma lVlE, EPP ou COOP deverá ser apresentada. no respectivo
envelope. toda a documentaÇão exigida neste Edital, ainda que os documentos pertinentes

à regularidade fiscal e kabalhista apresentem alguma restrição bem como alguma especie
de documento que venha comprovar sua condiÇáo de microempresa ou empresa de
pequeno porte.

c) como critério de dêsempate, será assegurada preferência de contratação para
N,4Es EPPs ou COOPS, entendendo-se por empate aquelas situaÇóes em que as propostas

apresentadas por l\,4Es, EPPS ou COOPS sejam guars ou até 5olo (cinco por cento)
supeflores a melhor proposta classificada.

7 2 Pae eÍetlo do disposto no rtem acima, caracterizando o empate, proceder,se,á do
seguinle rnodo:

a) a lVE, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de aprêsentar
nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramênto dos lances. sob
pena de preclusão

b) a nova proposta de preÇo mencionada na alínea anterior deverá ser lnferior
àquela considerada vencedora do certame, situação em que o obleto licitado será
adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (l\rE, EPP ou COOP). desde que seu
preço seja âceitável e a lic tante atenda às exigências habilitatórias

c) não ocorrendo a contratação da lúE, EPP ou COOP na fo.ma da alínea
anterior, serão convocada as [,,lEs. EPPS ou COOPs remanesceniês na ôrdem
classrficatór a. para o exercicio do mesmo direito;

Roa LÍbâno Santos. 1657 Bâirro Juçara. lmpemlriz MÂ
CEP:65.900-505
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d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs. EPPS e COOPS
que se encontrem enquadradas no item 7.1., alÍneâ c" será realizado sorteio entre elas para
quê se rdentifique aquela que primeiro poderá apresenlar a melhor oferta.

e) na hipótese da não-contratação nos termos previslos no iteÍÍ 7 '1 alinea c, o
obieto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame,

f) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oÍerta inicial

não tiver srdo apresentada por lvlE, EPP ou COOP

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

81. A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazêndo em sua
parte externa as seguintes informações:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura lúunicipalde lmperatriz - l\rA
Pregão Presencial n" 01212019-CPL
Rua Urbano Santos, no'1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA
CEP:65.900-505
Envelope 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
(razâo social ou nome comercial do licitante e enderêço)

(A PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)

I2 Preencher, necessariamente, os seguintes requisrtos:

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

emêndas, rasuras ou entrelinhas, devidamentê datada e assinada na última folha e
rubr cada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa

b) Conter a descrição detalhada e especiÍicaçóes necessárias à identiflcação do obleto
desta lrcitação. conforme Anexo l. O licitante deverá indicar a descriÇão detalhada e
especificações necessánas à identificação, inclusive marca e/ou modelo do produto cotado
quando for o caso. conforme Anexo l. e respeclivo preço por item. em noeda corrente
nacronal expresso em algarismos e o valor total da proposla em algarismo e por extenso

b T ) Só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na descrição dos valores
Em caso de divergência entre os valores unitários e totais serão considerados os pnmeiros,

e entre o valor expresso em algarismo e por êxtenso, será consrderado este últrmo.

b 2) PARA A FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS IMPRESSAS DEVERÁ SER
UTILIZADA A DESCRIçÃO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA,
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.

c) Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposta de Prêços e Termo de
Referência (Anexo l), correspondente aos itens a serem adquiridos. e estar datada e
assinada por pessoa juridicamente habrlitada pela empresa

d) Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas lats
coTno cLrstos diretos e indlretos tributos incidentes, taxa de administraçào servrços
encargos sociais trabalhistas seguros treinamento lucro. transporte e outros necessános
ao cumpnn ento integral do objeto desle Edital e seus Anexos.

Rua UrbaÍo Santos. 1657 BairÍo Juçara. lmperarriT N1A
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E) A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DEVERÁ SER PREENCHIDA E ENTREGUE
NA SESSÁO E[,1 PENDRIVE OU CD ESTE ANEXO NÀO SUBSTITUI A PROPOSTA DE

PREçO IMPRESSA.

9. DA ACEITAçAO TACITA

9 1. Os preços apresentados deveml

a) refletir os de mêrcado no momento, observado o prazo de prestação do serviço/entrega

do produto.

b) compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos
ncrdentes taxa de administraçáo, serviços, encargos sociais trabalhistas. seguros,
treinâmento, lucro transporte e ouiros necessários ao cumprimento integral do objeto deste

Edital e seus Anexos.

c) ser irreajustáveis durante a vigência do contrato.

9.2 Aexecução do objeto terá inicio logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento'
emitida pela Contratante de forma pârcelâda, e vigorará até dia 3'1 de Dezembro do

exercício financeiro em que for formalizado a contratação,

9.2.í O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme a
necessidade e de acordo com a conveniência da SEFAZGO. bem como da existência de

disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pêla Contratante, por

ocasião da emissáo da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o

ônus com a execução do objeto.

9.2.3 A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de 05 (cinco)

dias após a solicitaÇão formal pela Contratante.

9.2 4 Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua

conservaçáo em embalagens lacradas pelo íabricante.

9.2.5 A Contratante poderá rejeitar no todo ou em parte, os materiais em desacordo com as

especificaÇões e condições do Termo de Referência, do Edital e do Contrato

9.3. O prazo de validade da propostâ será de 60 (sessentê) dias. contados a partir da data
de entrega da mesma

94 Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificaçôes de
preÇos, alteraçôes ou alternativas nas condiçôês/especificações estipuladas Não serão

tas uê contênham entrelinhas emenda ub

I5. Quaisquer lributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorrêtamente cotados serão considerados como inclusos nos preços. não sendo
considerados pleitos de acréscimos a qualquer tÍtulo.

9 6 O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital implicará na
desclassificação do licitante

9.7. Caso os prazos de validade da Proposta e da execução do objeto sejam omitidos na
Proposta de Preços, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo iguais aos previstos no item
9.2 e 9.3. respectivamente.
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I I O (s) material (s) dêverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:

98i PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins dê posterior verificaÇão da

conformidadê das especificaçôes dos materiais com âqueles dêterminâdos nos Anexos I -
Termo de Rêfêrência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão apenas
as informações constantes da fâtLrra e das embalagens, em confronto com â respectiva notâ

de empenho

9 8.2 DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias contados do recebimento
provisório após a verificaçáo das especificaçôes qualidade e quantidades dos materiais e
consequentemente aceitação mediante termo circunstanqado a ser elaborado pelo fiscal do
contrato a ser designado pela Contratante

9 8 3 O descarregamento do produto Íic,aíá a cargo do fornecedor, devêndo sêr
providenciada a mâo de obra necessária.
I I4 O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgáo licitante náo exclui a

responsabilidade civil do fornecedor por vicios de quantidade ou quaiidade do(s) produto(s)

ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente
garanlindo-se ao município as Íaculdades previstas no art. 18 da Lei n o 8.078/90.

10. OA HAB|LTÍAçÃO

T 0 1 A documentaçáo de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado kazendo
em sua partê externa os dizeres abaixo e a seguinte documentaçáo:

A(o) Pregoeiro(a)da Prêfêitura Municipal de lmperatriz - MA
Prêgão PÍesêncial n' 01212O19-CPL
Rua Urbano Santos, no 1657. Bairro Juçara, lmperatriz /MA
CEP: 65.900-505
Envelope 2 - OOCUMENTOS DE HABILITAçÀO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

(A OOCUMENTAÇÃO APRESENTAOA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E

NUMERADA)

10.2 Os documentos necessános à habilitaçã0, abaixo relacionados. poderão ser
apresentados em or€inal, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo

de cópia autenticada por caÍlório competente ou publicação em órgão da imprensa oírcial.
observados sempre os respectivos prazos de validade:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

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

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

d) Decreto de autorização. em se katando de empresa ou socredade estrangeira em
func onarnento no PaÍs, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
oÍgáo competente. quando a attvdade asstm o exigir.

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

Ruâ Llrbano Sânros. I657 Bairro Juçara. lmpcraniz MA
CEP:65.900-505 ]>-
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consolidação respectiva.

ê) Prova de rnscrição no Cadastro Nãcional de Pessoas Juridicas do lútnistério da Fazenda
(CNPJ)

f) Prova de regulafldade pâra com a Fazenda Federal (Tributos e ContribuiÇôes Federais e
Dívida Ativa e Previdenciária)

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante
(Tributos e Contribuições Estaduais e Divida Ativâ).

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sedê do licitante.

i) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço (FGTS)

j) Certidáo Negativa de Débilos Trabalhistas

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

l) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercicio social, la exrgivers e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrâdo há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta

l1) O Balanço palrimonial e demonstrações contábeis deverão conter registro na Junta
ComeÍcial
1.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e
demonstraçôes contábeis assim apresentados:
i 2 1) sociedades regidas pela Lei no 6.404/76 (Sociedade Anônima):
- publicados em Diário OÍicial; ou
- publicados em jornal de grande circulação: ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do
Icitante
I 2 2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- por Íotocópia do Livro Diário, dêvidamentê autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalentei ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeas devidamente registrados oLr

autenticados na Junta Comercialda sede ou domicilio do licitante
I 2 3) sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura. devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercialda sede ou domicílio do licitantê.
l2 4) o balanço paÍimonial e as demonstraçóes contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissronal equivalente. devidamente registrado no Conselho
Reglonâl de Contabilidade.

m) Prova de inscriÇão no cadastro de contribuintes estadual relativo ao domicílio ou sede do
crtante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatívelcom o objeto contratual

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

Rrla Llrbíno Santux. 1657 Bairro Juçara. lnperarriz,MÂ
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câracterísticas. quantidades e prâzos com o objeto desta licttação, através da apresentação

de atestado(s) íornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado

o) DeclaraÇão, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores

de 18 anos em trabalho noturno pêrigoso ou insalubre, e de qualqueÍ trâbâlho a menores

de 16 anos. salvo na condição dê aprendiz, a partir de 14 anos, podendo ser utilizado o

modelo doAnexo lV do Edital

10.3 Para fins de habilitação. a título de qualificação técnica, a empresa licitante deverá
apresentar'

1031 Atêstado ou dêclaração de capacidade técnica, expedido têcnica, expedido por

órgão ou entidade da administraçáo pública ou por empresa privada que comprovem que a
empresa executou acontento. o obleto da licitação

1032. Não serão aceitos atestados de capacidade técnica que se refêriam a contratos
alnda ern execução

10 4.1 Se o licitante for filial todos os documentos dêverão estar com o núrnero do CNPJ
da Íilial. exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS por constar no próprio

documento que é válido para matriz ê filiais, bem assrm quanto ao Certificado de
Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centraiizado,
devendo apresentar, neste caso, o documento comprobatório de autoÍizaçào para a
centralização

10.4 Se o licitante for a matÍiz. todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
dâ mâtriz ou

1042. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da
filial aqueles documentos que, pela própria natureza, Íorem emtidos somente em nome da
matriz

10 5 As cerlidôes ê documentos emitidos elekonicamente pela lnternet, aoÍnentê produzirão
efertos com a confrrmação da aulenticidade no êndereÇo eletrônico do órgão emrssor.

106 O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste itêm irnplicará na
inabilitação do hcitante

11. DO PROCEDIMENTO

11 1 - No dla hora e local designados neste lnstrumento na presença dos tnteressados ou
seus reprêsentantes legais, o(a) pregoeiro(a) recebêrá os documentos de credenciamento e
os envelopes contendo as propostas de preços (envelope 01) e os documentos de
habilitaçâo (envelope 02),

Rua {lÍbano Sanros. 1657 I}aiío Juçara.Impcrâr.izMÂ
CEP: 651)00-505
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11.1 1 - O(A) pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até 15 (quinze)

minulos para a abertura dos trabalhos;

11 2 - lntclada a sessâo nênhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a)
pregoerro(a). pelo que se recomenda que todos os rnteressados em participar da licitaÇão

estejarn no ocal desrgnado pelo menos 15 (quinze) mrnutos antes do referido horário

'11.3 - Após a verificaçáo dos documentos de credenciamento dos represenlantes dos
licitantes e uma vez apresentado pelos últimos a declaraçâo constante do ANExO v, serão
aêcebidas as propostês comerciais, ocasião em que será procedida a verifrcação da
coníormidade das propostas coín os requasitos êstabelecidos neste edital. com exceÇão do
pÍeço desclassrfrcando.sêâs rncompativeis.

11 4 - No curso da sessâo, dentre as propostas que atenderem aos reqursitos do item

antenor. o autor da oferta de valor mais baixo por item e os das ofertas com preços até 10%
(dez por cento) superiores àquela poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores
distintos e decrescentes até a proclamaÇão do vencedor

11.4 1 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra

ao licitante, na ordem decrescente dos preçosl

1r.4.2 - PODERA O(A) PREGOETRO(A):

a) Advertir os licitantes;

b) Dêfinir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais devem ser
reduzidosi

c) Definrr tempo para os lances verbaisi

d) Permitir ou não a utilização de aparelhos celulares,

e) Suspender e recomeçar o Pregão

í) Convidar a retirar-se do local qualquer pessoa que atrapalhe ou perturbe a sessão assrm
como. qualquer um que desobedeça ou desacate o pregoeiro, se prejuízo das penas legais
aplicáveis em cada caso

11 4 3 - Dos ances ofertados não caberá retralaÇão

11 4 4 - Depois de definido o lance de menor preço, e na hipótese de restarem dois ou mais
iicitanles retoma-se o curso da sessão a íim de definir a ordem de classificaÇão dos
licrlantes remanescenlês:

11 5 - Quando não forem verificadas. no mínimo. três propostas escritas de preços nas
condrÇões definidas no iten, 11 4 o (a) Pregoeiro(a) classtficará as melhores propostas. até
o máxrmo de três. para que seus autores participem dos lances verbais. quatsquer que
selam os preços oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condição todos
pan crparáo da etapa de tances verbats):

Ruâ tlrbano Santos. ló57 Bairro Juçarâ. Imperarriz NlA
CEP:65.900-505
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11.6 -A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) pregoeiro(a)

implicará na manulenÇão do último preÇo apresentado pelo licitante. para eÍeito de

ordênação das propostas;

117 - Caso não se realize lances verbais por lodos os icitantes

conformidade entre a proposta êscrila de menor preço e o valor

contratação;

será verificada a
êstimado para a

11 I - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os

lcitantes manifestarem sêu desinteresse em apresentar novos lances;

11 8 1 - Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item quando for o caso, dar-se-á

o inícro da competrÇão relativa aos demais itens objeto desta licilação

11 9 - Declarada encerrada a etapa compêtitiva e ordenadas às ofertas de acordo com o
menor prêço ofertâdo, o(a) pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do envelope

contendo os documêntos de habilitaçáo da proponente cuja propostâ tenha sido classificada

em primeiro lugari

11 10 - Sendo inabilitada a proponentê cuja proposta tenha sido classificada em primerro

lugar, o(a) pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da

proponente classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente. até que um licitante

atenda às condiçóes fixadas nestê edital

11.11 - Nas situaçóes previstas nos subitens 117,11.8 e 11.10, o(a) pregoeiro(a) poderá

negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor

11.12 - Vetificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classlficada a

ordem dos licitantes sendo declarado(s) vencedor (es) aquele que ocupar o primeiro lugar.

seôdo-lhe adjudicado pelo(a) pregoeiro(a) o objeto do certame,

11 14 - Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada. sendo esta assinada pelo (a)
pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.

.I2. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12 1 Esta licitação é do tipo Menor Preço por ltem, ern consonância com o que estabelece
a leglslação pertinente

122 Setáa desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições
deste edital notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços.

Rua t,rrbano Santos 1657 BaiÍÍo J uçaü. I mpcrarriT,'\,{ 
^CEP:65.900-505

11 13 - 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 alé 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos
mesmosi
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12.3. Será considerada mais vantajosa pâra a Administraçâo e. conseqüentemente,

classiÍicada em primeiro lugar. a proposta que, satlsfazendo a todas as exrgénciês e

condições deste editat, apresente o MENoR PREÇO POR ITEM.

12.4 Havêndo absoluta igualdade de valores entre duas ou mâis propostas classificadas,

após os lances verbais, se for o caso o(â) Prêgoeiro(a) procederá ao desempate, na

mesma sêssão e na presença de todas as demais liqtantes presentes, através de sorteio,

na forma do disposto no § 20 do artigo 45 da Lei no I 666/93.

12.5 No caso de divergência entre o valor numérico e o por eíênso informado pelo licitante,
prevalecerá este últrmo, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor

unitário

12.6 Para fins de homologaÇão. após adjudicado o objeto, o licitantê vencedor fica obrigado

a apresêntar novâ proposta adequada ao preço ofe(ado na etapa de lances verbais, no

prazo de até 02 (dois) dias diretamente na secretaria contratante. contados da âudiência
públrca do Pregão ato através do qualflcará de logo cientê o licitante.

I3. DO DIREITO DE RECURSO

13 1 Declarado o vencedor, qualquer l,citante poderá maniÍestar imediata e motivadamente

a rntenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razóes, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (kês) dias úteis para a apresentação das razôes do recurso
podendo juntar memoriais Íicando os demais licitantes desde logo intimados para

apresentar conkarrazóes em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.

13 2. O recurso poderá ser íeito na própria sessão de recebimento, e. se oral, será rêduzida

a termo em ata Não serão consrderados os rêcursos anterpostos, enviados por fax ou

vencrdos os respectivos prazos legais.

T 3 3 O(s) recurso(s) conka a decrsáo do pregoeiÍo não terá(ão) efeito suspensivo, será(ão)

dirigido(s) à autoridade superior, por intermédio do(a) pregoeiro(a), o qual poderá

reconsiderar sua decisão ou encamrnhá-lo(s) à autoridade superior. devidamente informado,
para apreciação e decisáo, obedecidos os prazos legais.

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

13.5. Decrdidos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentâis, a

autoridade competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida notiÍica a
licitante melhor classificada para assrnatura da ata de registro de preço

'13.6 A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessáo importará a

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

Rur LrbaÍo Sant(Á- 1657 Bairro Juçara. lmpcÍarÍiz MA
CLPr65.900-505

14. oBRtGAÇôES DA coNTRATADA

No fornecimento do objeto do presen te contrato, obriga-se a contratada a envidar todo o
empenho e a dedicaÇão necessários ao fiel e adequado cumprirnento dos encargos que lhe
são confiados. obrigando-sê ainda. alem das obrigações estabelecidas neste Edital. a.
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14.1. lnici a execução do objêto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento

emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorândo até 31 de dezembro do ano em

vigor, a padir da data da assinatura.

14.2. Respeitar o prazo estipLrlado para a execuçâo do objêto, conforme estabelecido

nêste Edital e na proposta da CONTRATADA.

14.3. Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigâda a fornecer os

materiais, após cada solicitação formal, coníorme item '19 deste Edital.

14.4. Comunicâr à fiscalização da ContÍatante, por escrito, quando verificar quaisquer

condições inadequadas â exêcuçâo do contrato ou a iminência de fatos que possam

prejudicar a perfeita êxecução do objeto

í4.5. Facilitar à FISCALIZAçÃO o acesso aos procedimentos e técnicâs âdotâdos.

,4.6. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou

a terceiros. em razáo de aÇão ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita

14.7. Manter durante a execuçáo do contrato, em compatibilidade com as obrigações por

ela assumidas, todas as condições de habilitaçáo e qualificação exigrdas na licitação,

apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante. devendo
comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impedilivo da manutenção dessas
condições.

'14.8. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo

máxrmo de 05 (cinco) dias úteis após a notificaçáo da Contratante, sob pena das sanções
previstas no art. 81 na Lei 8.666/93

'í4.8.1. A recusa inJuslificadâ do homologatório em assinar o conlrato, aceitar ou rejeitar o
rnstrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas

14.9 Aceitar. nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos e supressóes do valor
inicialmente estimado para a execução do contrato. nos termos do § 1'. do art. 65 da Lei

I666/93

í4.10. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas
da Ler 8 666/93. rêspondêndo pelas consequências de sua inexecuçáo total ou parcial.

í4.'lí. lndicar em ate 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como
seu representante, conÍorme elenca (art. 68, da Lêi 8666/93), aceito pela Adminiskação, que
deverá se reportar diretamente ao Gestor do contrato, pessoalmente e/ou via
eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto

'14.12. Repa?t corrigir. remover reconstruir ou substituir, às suas expensas. no total ou em
parte. o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçôes resultantes
da execuçáo ou de maleriars empregados;

14.13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes dê sua culpa ou dolo na execução do contrato, náo exclujndo ou

Rua L.rbano Sanlos. ló57 Bairro Jucara. lnrperarri/ l\.1A
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reduzindo essa responsabildâde a Fiscaização ou o acompanhamênto pelo órgáo

inleressado

í4.í3.1 ResponsâbilizaÊsê por todo e qualquêr dano ou prejuizo causados por seus

empregados. ou repÍesentantes. direta e indiretamente. ao adquirente ou a têrceiros.

inclusive os decorrentes dê aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da

garantia. mesmo expirado o prazo

14.í3.2. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenoários fiscars e
comerciais resultantes da execução do contrato.

14,í3.3. A inadimplência da Contratada, com reÍerência aos encargos kabalhistas. fiscais e
comerciais náo transfere à Conlratante ou a terceiros a rêsponsabilidade por seu
pagamento

í4.14. Responsabllizar-se pelo cumprimento das prescriçôes referentes às leis lrabalhistas,
previdenciárias e de segurançâ do trabalho de seus funcionários

14.Í5. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execuÇáo do obleto sem a prévia e

expressa anuêncra da Contralante

14.í6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrêntes do cumprimento das

obrigações pactuadas entre as partes

í4.'Í7. Garantir que a aÇâo ou omissáo, total ou parcial, da fiscalização do selor competente,
não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigaÇóes
pactuadas enke as partes.

14.18. Relatar a Contratante toda e quaasquer rrregularidade observada em vtrtude do

íornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimenlos que forem solicitados.

14.19. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigaçôes estâbelecrdas na

legislação específica de acidentê dê trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes
do fornecimênto do objeto lais comor salários, seguro de acidentes, taxas. impostos e

contribuiçóes, indenizaÇôes, vales transportes, vales-refeiçóes e oukas que porventura

venham a ser cÍradas e exigidas por Lei

14.20. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra,

acidentes de trabalho. encargos trabalhistas, previdenciários fiscais e comerciais

transportês. fretes. equipamentos, seguros kibutos, contribuiÇões de qualquer natureza ou

espécie, salários e quaisquer outras despesas necessáflas à perferta execução dos serviços
contralados

'14.21. Responsabilizar-se por quaisquêr açôes Judiciais movdas por terceiros, que lhe
venha a ser exigidas por força de Lei. ligadas ao cumprimento do contrato

í4.22. Fornecer a seus êmpregados todos os Equipamentos de Proteção lndivrdual - EPl,
exrgrdos pela Secrêtaria de Segurança e [úedrctna do Trabalho - SSMT do iVlTE. bem como
cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.

14.23. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários

14.24. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências
da Contratante

Rua Lrrbano SaÍros. 1657 Baino Juçâra.lnrperarrizNlA
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'14.25. Responsabilizar-se pelo transporte, âcondicionamento e entrega, inclusive o

descarregamento dos materiais.

í4.26. SuieitaÊse a mâis ampla e irrestrita Fiscalização por parte da Admrnistração
l\runicipal.

14.27. Enltegat o objeto na Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçâmentária-
SEFAZGO ou outro local designado por esta.

í4.28. 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.

14.29. lvlanter inalterados os preÇos e condições da proposta,

í4.30. Lançar na nota fiscal as especificaçôes dos produtos, de modo idêntrco aqueles
constantes do anexo I - deste Edital.

14.3í. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do

contrato

14.32. Tomar todas as providências necessáÍias para o Íiel cumprimento das drsposiÇoes

contrdas no Termo de Referência. no Edital e no Contrato, inclusive quanto ao comproírisso
do fornecimento dos materiais registrados, atendendo às solicitações do governo municipal

í4.33. Atêndêr as dêmais condiçõês descritas neste Editâl;

í4.34. São expressamente vedadas à contratada:

a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização
dolvlunicípio;

b) a subcontrataçâo para a exe6ução do objeto deste contrato

c) a contratação de servidor pedencente ao quadro de pessoal do l\runicípio, durante o
período de fornecimento.

15. OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE

15.1 Efetuar o pagamento na forma do item 17 deste Edital. após o recebimento dos
materiars e veriÍicação do cumprimento de todas as obrigaçóes legais previdenciáriâs

kabalhrstas e as demais disposições destê Edital;

í5.2 Designar um profissional, para na qualidade de fiscal acompanhar e fiscalizar
execuçâo do Conlrato coníorme previsto no item 20 deste Edital.

15.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto
quantitativo e qualitativo, anotando êm registro próprio as íalhas detectadas.

15.4 Rejeitar os materiais cujas especificaçôes não atendam os rêquisitos mínimos
constantes do Anexo I - deste Edital.

15.5 lnÍormar a Contratada eventuais defeitos, identiÍicados meamo após o recebimento
dos rnateria s e exigir a sua substituição, confoÍme o caso

'15.6 Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execuÇão do
Contrato. podendo recusar o recebimento do objeto, caso não estela de acordo com

Rua tkbâno Sanros. 1657 Bairro J uçara, Imperâtriz,M A
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asespecificaçôes e condiÇôes estabêlecidas neste Edital, informando as ocoíências ao
Órgão Gerenciador

15.7 Verificar sê a execução do objeto foi realizada com observaçâo às disposiçôes
pertinentes neste Edital implicando em caso negativo no cancelamenlo do pagamento dos
bens fornecidos

'í5.8 Convocar regularmênte o interessado para assinar o termo de contrato, âceitar ou
retrrar o rnstrumênto equivâlênte, dentro do prazo e condiçóes estabelecidos, sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuÍzo das sanções previstas no art. 8'1 da Lei I666/93
e suas alterações

15.9 Venficar â regulâridâde fiscal e trabalhista do íornecedor antes dos âtos relêtivos à
formatura e gestão contratual devendo o resultado dessa consulla ser impresso. sob a
forma de extrato. e juntado aos autos, com a inskução processual necessária

'15.'10 Expedir âs Autorizaçôes de Fornecimênto.

í5.í1 Receber o objeto em dias úteis no horário de th às 14h00, no local determinado na

reqursrção/autorização de fornecrmento;

í5.12 Disponibilizar local adequado para a reafização da entrega

15.í3 Prestar as informaçôes e os esclareciínentos solicitados pela CONTRATADA para a

fiel execução do contrato:

í5.'14 Permitir o livre acesso dos emprêgados da CONTRATADA, desde que estejam
devldamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de rdentificação
para a enlrega material

í5.15 Proporcionar todas as condições para quê a Contratada possa executar o objeto de
acordo com as determinaçôes do Contrato, do Edital ê seus Anexos. especialmentê do
Termo de Referênciai

'15.í6 Exigir o cumprimento de todas as obrigaÇôes assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuars e os termos de sua proposta;

15.í7 Prestar esclarecimentos quê se fizerem necessários à Contratada,

15.18 Notiíicar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.

15.19 Aplicâr à (s) licitante (s) vencedorâ (s) as sânçÕes administrâtivas previslâs na

legislação

161 O futuro contrato que advir deste Edital e vigorará ate dia 3'1 de dezembro do
exercício Ínancetro em que for Íormalizado a contrataÇão.

16.2 O cronograma de diskibuição com os locais e os horários será definido conforme
necessrdade da SEFAZGO. A empresa que nâo cumprir o prazo sofrerá sançôes previstas
na Lei 8.666/93 e suas alterações.

16 3 A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos pedidos em peíeitas condições de
ingestâo, conforme proposta apresentada, especificações tecnicas e nívêrs de desempenho

Rua tlrbano Srntos. 1657 Bairro J uçara. Impemrriz/M 
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minimos exrgrdos denko dos horários estabelecidos.

'164 O recebimento dos materiais não implica na sua aceitação definitiva

dependerá da veaificaçâo do resultado, por membro da unidade a que se

mesmos. da satisfação de todas as especificaÇôes do Termo de Referência.

porquanto

destina os

17. Do pREÇo E DAS coNDrçôES Do PAGAMENTo

17.1 O vâior estimado para esta contratação e de R§ 404.758,66 (quatrocentos ê quatro mil

setecenlos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos). conforme pesquisa

efeluada no mercado.

17 2 Os preços incluem todas as despesas com impostos. seguros, fretes. taxas ou oukos
encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reaiuste

dequalquer natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item 18 deste Edital;

17.3 Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida
indenização a Contratada, observadas as prêscriçôes da Lei no 8.666/93.

17.4. A CONTRATADA devêrá apresentar pré-faturamento com detalhes dos fornecimentos,
para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento

175 Depois de realizada conÍerência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA
deve emitir a nola fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser
entregues na Secretaria lvlunicipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária -

SEFAZGO. situada na Rua Godofredo Viana 7221738, Cenlrc - lmperakiz/lvlA, para fins de

lrquidação e pagamenlo

17 6 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Planejâmento,
Fazenda ê Gestáo Orçamentária - SEFAZGO, por meio de transferência eletrônica ou ordêm
bancária. em até 30 (kinla) dias após a aceitação delinitiva dos materiais. com apresentação

das notas fiscais dêvidamente certificadas pelo Agente público competente

177 O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS I\,IEDIANTE

FORNECII\,IENÍO DOS l\rATERlAlS, à medida que forem entregues os mesmos não

devendo estar vinculado â liquidação total do empenho

17.8. A Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas fiscais comprovação de

sua adlmplência com as Fazendas Nacional, Estadual e municipal regularidade relativa à

Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGIS, com a JustiÇa do

Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT). bem como a qúitação de
impostos e taxas que porventura incidam sobre os servrços contratados rnclusive quanto o
imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - lClvlS

17 I Pa'a fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos
fo.necimentos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato. mediante
contabilizaÇão e apresentação, ao final de cada entrega ou periodo náo inferior a um més.
pela Contratada. dos Íormulálos de controle dos Íornecimentos.

1710. A atestaçáo da Íatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse fim.

:À--<--J
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17 11. Hâvendo erro na notâ fiscâl/Íetura ou circunstância quê impêçâ â liquadação dâ

despesa, o pagamenlo ficará pendente, até que a CONTRATADA providêncie as medidas

saneadoras

17 11 1 A contagem do ptazo paa pagamento será reiniciada e contada da reapresentação
ê protocolizaçâo junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correçôês,
fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à coNTRATANTE, nem deverá
haver prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA

17 12. Nenhum pagamento será eíetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer

obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a rearustamento de preços ou
âtualização monetária.

17 13. A CONTRATANTE reservâ-se, âinda, o dirêito de somentê êfetuar o pagâmento âpós
a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do
contrato

17 14 A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade do valor e
das quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o
fornec menlo efetivamente efetuado

'17.15 O preço unrtário considerado para o fornecimento dos materiais será o preço

registrado en'r Ata oÍertado na proposta vencedora deste Pregão

17 16. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos taxas, fretes e
demais despesas que, direta ou ,ndiretamente tenham reação com o objeto deste contrato,
rsentando a Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.

18 CRIÍERIO OE REAJUSTE

18 1 PaG restabelecer a relação quê as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a

manutençáo do equilibrio econômicojinanceiro inicial do contrato, na forma da alínea 'd" do
An 65 da Ler n." I666/93 e suas a'terações

'r9. Do pRAzo E coNDrÇoES DE ExEcuÇÃo

19'1 A execução do objêto terá início logo após o recebimento da "Ordem de
Fornecimento" emitida pela Contratante, de forma parcelada, e vigorará até dia 31 de
dezembro do exercício financeiro em que for formalazado a contratação;

19.2 O fornecimento dos bens será eÍetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme
a necessidade e de acordo com a conventência da SEFAZGO. bem como da existência de
disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela Contratanle, por
ocasrão da êmissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o
ônus com a execução do oblêto

193 A Conkatada fica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de 05 (cinco)
dias após a solicitação Íormal pela Contratante.

'19.4 Os materiais entregues deverão estar acondiclonados de Forma compativel com sua
conservaçáo, em embalagens lacradas pelo fabricante.

3
Rua tlrbano Sanlos. 1657 Aairro.luçaÍa Inrpcrarriz,MA
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19 5 A Contratante poderá rejêitâr. no todo ou em parte, os materiais em desacordo com

as especiíicações e condiÇôês deste Ed{al. Termo de Referênc a ê do Contrato

20. oA FrscalrzaçÃo Do coNTRATo

20-í - A fiscalização e acompanhamento da execução do conlrato. na forma integral. serão

feitos pelo servidora Eliana Rosendo Colavite, Matrícula 23.6í'l-0 - Dlretora Executiva de

AdministraÇão. e servidora Meria Luzia Lima Alves Bandeira matrícula 35596-8

Coordenadora de Conkatos e Licitação, especiâlmente designados, que anotaráo em

regislro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário regularizaÇáo das

faltas oLr defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8 666/93

20.2. As dêcisôes e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão
de recebimênto deverão ser âdoiadas por seus supêriores em tempo hábil para a adoção
das medioas colvenrentes a Admrnistração

20.3. A fiscalização de que trata esta cláusula nâo exclui nem reduz a responsabrlrdade da

CONIRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros. resullantes de ação
ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

20.4. A atestação de conformrdade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor
responsável pela fiscâlizaçáo do contrato ou a outro servidor designado para esse lim.

21. DO ATENDIMENÍO

21.1 Proceder à entrêga dos maieriais em confoÍmidade com o quantitativo solrcitado pela

secretaria, para cada pedido (ou de uma única vez);

2í.2 l\ranter inalterados os preços e condições propostosi

21.3 Lançar na nota fiscal as especiÍicaçóes dos materiais de modo idêntico àqueles

constanles do objeto do edital;

2í.4 Não transferir a teÍceiros, total ou parcial o fornecimento dos materiais sem a pÍévia

êexpressa ânuêncrâ da contratânte.

22. DO CR|TÉR|O DE ACETTAÇÃO DO OBJETO

22.1- O (s) material (s) deverá (áo) ser aceito (s), da seguinte íorma:

22.1-1. PROVISORIAMENTE: no ato da entrega. para fins de posterior verificação da

conformidade das especificaçôes dos mâteriais com âqueles determinados nos Anexos -

Termo de Referência e da proposta vencedora oportunidade em que se observaráo apenas
as rnformações constantes da íatura e das êmbalagens. em confronto com a respectiva nota
de empenho

22.í-2. DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias contados do recebimento
provisório após a verificaÇão das especiÍrcaÇôes, qualidade e quantrdades dos materiais e
consequentemenle aceitaÇâo, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo íiscal do
contrato a ser designado pela Contrâtânte

22.2. O descarregamênto do produto ficará a cargo do Íornecedor devendo ser

Q)c

Rua tlrbano Santos. 1657 Bairro Juçara. lnrperatÍiz MA
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providenclada

a mão de obra necessária

22.3. O aceite/âprovâção do(s) produto(s) pelo órgão licitante não excJui a responsabilidade

civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades

com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-sê ao
municípro as faculdades previstas no art. 18 da Lei I 028/90.

23 DAs MULTAS, sANÇÕEs ADM|N|STRAT|VAS E RESctsÃo CoNTRATUAL

231 Pela inexecuÇão total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a
previa defesa. aplicar à CONTRATADA as seguintês sançôes segundo a gravidade da falta
cometida

23 1 1 Advertência escrita quando se tratar de infração leve, a luizo da Frscalização, no

caso de descumprimento das obrigaçôes e responsabilidades assumidas no contrato ou,
ainda. no caso de oukas ocorrênqas que possam acarretar prêjuizos à CONTRATANTE.
desde qLe nào carba a aplrcação de sanção mais gÍave.

23 1 2 0,03o/a (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos materiars entregues com

atraso. Decorridos 30 (kinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela

contrnuidade dâ aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da rnexecuçào

tolal

231 3 0,060/o (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para

ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento. não abrangido
pelas demais alineas.

231 4 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do ato ocorrido, pelo não
cumprimento de quâisquêr condiçóes de garantia estabelecido no contrato

231 5 sa/o (çinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não
manutenÇáo das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento
convocatório.

23.1 6 1Ao/ô (dez por cento, sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por
inexecuçáo parcial do contrato).

23.1.7 20 % (vinte por cênto) sobre o valor do contrâto, nas hipóteses de recusa na
assrnatura do conkato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se
quando houver rêiterado descumprimento de obrigações contratuats - atraso superior ao
prezo limite de trinta dias. estabelecido na alínea "a".

23.1.8 Rescisão contratual unilateral, nos casos enumeíados nos incisos I a Xll e XVll do
artigo 78 da Lei no 8.666/93.

23 1.9 Rescisão amigável. por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitaçâo desde que haja conveniência para a Administração Pública

23 1 10 Resosáo Judicial. nos termos da legislaçâo;

23.1 11 Suspensáo temporária de participarem licitaÇão e impedimento de contratar com
Administração pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

Rua trrbano Sanros. 1657 Bairro iuçara. tmperâtriz,MÂ
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231 12 Decla,açáo de rnidoneidadê pâra licitar ou contratar com a Administração Pública.

enquanto perdurarem os motivos que dêterminaram sua punição ou até que sêja promovida

a sua reabilitaÇão perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedidâ

sempre que o contratâdo ressarcir a Adminrstração pelos prejuízos resultantes e depois de

decorrido o prazo da sânÇão aplicada com base no rncrso anterior

24- DA IMPUGNAçAO E DO PEDIDO OE ESCLARECIMENTO

24 1. Os interêssados poderâo solicitar até o 2o (sêgundo) dia anterior à data de entrega dos
envelopes, quaisquer esclarecimentos e informaÇões, alravés de comunicação a

coNflssÃo PER|\,IANENTE DE LtctTAÇÂo - cPL, através do setor de protocolo ou via
postal com Aviso de Recebimento (AR) no endereço da Comissão Permanente de

LicúaÇão - CPL

24 2 Ern qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a CPL poderá,
por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em conseqLrência de respostas fornecidas a

solicitaçôes de esclarecimentos, modificarem os refendos documentos mediante a emissão
de uma errata, que será publicada no Diário Oficial da União (quando for o caso) e no Drário

Oíicial do Estado

24.3. Visando pêrmitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a errata na

preparaÇâo da DocumentaÇão e Proposta (s) de Preços, a CPL poderá prorrogar a entrega
das mesmas, pelo prazo que na forma da Lei, exceto quando inquestionavelmente, a

alteração não afetar a formulação das propostas (Documentação e Preço)

24 4 A impugnaçâo dos termos do edital se efetivará ern conformidade com o Art. 41 da

Lei 8 666/93 Deverá sêr protocolizada, no horário comercial, de segunda a sexta-feira das

08:00 as 1800 horas no Prolocolo Geral da Comissáo Permanente dê LicitaÇão, Rua

Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara, Imperatriz-MA e seráo diretamente recebidas neste
setor, ou via postalcom Aviso de Recebimento (AR), nos seguintes prazos:

24.5. Por qualquer cidadâo, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura
dos envelopes de habilitação

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

24 7 A Comissão Permanente de Licitaçâo, na qualidade de órgâo julgador do certame
licrtatório e no exercicio de suâ função decisória, deliberará a respeito

24 I A impugnação ferta tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta
licrtação até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

2s. DAS DrsPosrÇôES GERA|S

25 1 Após a declaraçáo do vencedor da licitaÇão, não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenÇão de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) lawatá a aÍa da sessáo e
submeterá o processo à homologaÇâo da autoridade competente

25 1 1. No caso de inlerposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a

autordade incumbida da decisáo fará a homologaçá0.

)
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25.2. O vencedor obrigâ-se â aceitar, nâs mesmâs condiçôes da propostâ, os acréscimos ou

supressões do valor inicial atualizâdo do objeto da presente licitação, nos termos do art. 65,

§ 1o, da Lei n' 8 666/93

25 3 A Prefeitura l\runicipâl de lmperatriz/MA poderá revogar a licitâção por razões de

interesse público decorrente de fato supeNeniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justifrcar tal conduta, devendo ânulá-la por ilegalidade, de oficio ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamêntê fundamentado

25.4. DecaÍá do dirêito de impugnar os termos deste êdital o interessado que tendo

aceitado sem objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou

irregúlaridades que o viciêm.

25.5 A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigênclas e condrçôes.

25.6. O(A) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitaÇâo, poderá
promover ddrgências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo,

vedada a inclusão posterior de documento ou inÍormação que deveíia constar no ato da

sessão pública

25.6 1 Poderá ser solicitado ao fornecedor, pelo pregoeiro ou pela comissão de licitaçâo
informaçôes adrcionais nêcessárias, laudos técnicos de análises dos produtos, amostras e
outras, a qualquer tempo e/ou fases do procedimenlo licitatôrio, com a Íinalidade de dirimir
dúvidas e instruir as decisôes relativas ao julgamento.

25.7. Não serão considerados motivos para desclassificaÇão simples omissoes ou erros
formais da proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem

o procêssamento da licitação e o entendimento da proposta, ê que não firam os direitos dos
demais licitantes.

25.8. As normas disciplinadorês desta licitação serão sempre intêrpretadas êm favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desdê que nâo comprometam o interessê da
Adrninistração a finalidade e a segurança da contratação/fornecimento.

25.9. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redaçáo deste
lnstrumento convocatório.

25.10. Caso a licitante vencedoía ainda não esteja cadastrada junto a Administração Pública
Munjcipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o prêsente certame

25.11. Os autos do respêctivo processo administrativo que originou este edital estão com
vista franqueada aos intêressados na licitação.

25.12 As decisóes do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licltantes,
serão publicados nâ lmprensa Oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus
representantes

25 13. Na hipótese de o processo licitatório viÍ a ser interrompido, o prazo de validade das
propostas fica automaticamênte prorrogado por igual número de dias em que o feito estiver
suspenso.

25.14 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação
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25 15. A homologação do resultado desta licitaçáo não implacará direito à contratação.

25 16. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantês da lêgislação

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

251A. O Senhor Secretário de Planejamento Fazenda e Gestão Orçamentária-
SEFAZGO/lmperatriz - lVlA, poderá revogar a licitação por razôes de interesse público

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do
qLre dará ciência aos licitantes mediante publicação na lmprensa Ofioal (arts 49 e 59 da Lei
n" I 666/93).

25.19 Quaisquer êsclarecimentos que se íaçam necessário, poderão ser prestados pela
Comissâo Permanênte de Licitação - CPL, no endereço: Rua Urbano Santos, no 1657,
BaiÍro Juçarâ, lmperatriz.

2520. O Edital e seus anexos estarão disponiveis no srte www.imperatriz rna govbr, ou
obtidos mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de
Documento de Arrecadação lvlunicipal - DAM emitido pela Sêcretaria de PlanejarÍlento,
Fazenda e Gestão Orçamentáriâ. podendo ainda, ser consultado gratuitamente na sede da
CPL, na Rua Uíbano Santos, no í657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, estando disponivel
para alendimento em dias úteis, das 08h às 18h.

lmperatriz (N.44), 15 de abril de 2019

F ra ncisc osta Silva

Rua tirbano Sanros. 1657 BaiÍro Juçara. lnrpcÍalrizM^
CEPi ó5.90(l505
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abarxo assinado, propôe a Secretaria de Planelamento. Fazênda e
Gestão OrÇarnentária - SEFAZGO os preÇos rnfra discriminados para Aquisição de
material de consumo (MATERIAL DE ESCRITóRIO), para atendeÍ as necess dades da

Secretara de Planelamento. Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO. vigorando por

urn periodo de 12 (doze) meses. ou até dia 31 de dezembro do exercício financêiro êm que

for formalizado a contrataÇão. objeto do PREGÀO PRESENCIAL n'OlZ2O'19-CPL:

a) PGzo de valldade da proposta, que não poderá ser rnferior a 60 (sessenta) dias,

contados a padir da data de sua abertura

b) Entregar o(s) produto(s) no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após a solicitaÇáo Íormal
pela Contratante

PREGÃo PRESENCIAL N.012/20í9. CPL

ANEXO I

(Proposta de Preços ê Termo de Referência)

de de 2019

na

Rua nscrita no CNPJ/[,4F sob o número
nesteatorepreSentadapor-,poÍ1adordoCPFnoe
RG n"

c) Preço Total por extenso R$ (

Nome Assinatura do Responsável da Empresa

Ruir I rbano Srrro\. 1657 Bairro Juçara. Imp.r ri,, \1,\
( l:l):6a 900,505

/''lrô
\ v8-
'',.'Ft ,.>./

Prezados Senhores,

(empresa), com sede na cidade de

)

Br-



ôa
ESTADO DO MARANHÃO

PRTFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DÉ PI.ANUAMENÍO, FAZENDA E GESTÃO ORçAMENTÁRIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OUETO
1.1. Constitui objeto deste Termo de Referência a aquisiÇão de material de consumo
(IVATERIAL DE ESCRITÓRlO), para atender as necessidades da Secretaria de
Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO, vigorando por um periodo
de 12 (doze) meses, ou até dia 31 de dezembro do exercício financeiro em que for
formalizado a contratação.
1.2. O valor estimado paÍa esta contratação é de RS a04.758,66 (quatrocentos e quatro
mil setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), conforme pesquisa

efetuada no mercado.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A presente aquisição de materiais de consumo faz-se necessáíia parâ atender a

d€manda da Secretaria de Plânejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO,

conforme seSue:

2.2 LOTE I - OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCR|TóRIO, se justifica pelo alto índice de
procedimento administrativos, íealizado pela sec.etaria de Planejamento, Fazenda e

Gestão OrçamentáÍia - SEFAZGO, o qual, a demanda no consumo desses matérias é

bastante elevado.
2,3. Os materiais previstos neste Termo de Referência se enquadram na classificação de

bens comuns, nos termos da Lei n" 10.520, de 2002, que .egulamenta a modalidade do
PÍegão, por possuir características gerais e especificas usualmente encontradas no
mercado, podendo, portanto, seí licitado por meio da modalidade Pregão Presencial

com vistas a obter a melhor proposta para a AdministÍação Pública.

2.4. Para tanto, o presente Termo de Referência explicitâ os elementos básicos e

essenciais determinados pela legislação, descritos de forma a subsidiar aos interessados

e participarem do ceÍtame licitatório na preparação da documentação e na elaboração

da proposta.

2.5. Optou-s€ pela organização deste certame por item, sempre em respeito a mais
ampla competição e conforme previsto no aI.t. 23 §§ 12 e 22 dâ tei n. 8.666/93 e Súmula
247 do Plenário do ÍCU.

3. SUPORTE LEGAL

3.1. A eventual e futura contratação de pessoa jurídica, para a aquisição dos materiais,

objeto deste Termo de Referênciar se enquadra na classificação de bens comuns, e
encontra amparo legal na Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada no
lúunicípio pelo Decreto Municipal ne.22/2007; na Portaria n9.448, de 13 de setembro
de 2002, do Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nôcional e nas demais
legislações correlatas, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n" 8.665, de
21 de junho de 1993, com suas alteíaçôes subsequentes

aw

N,Rua Godofrêdo viâna 7221738, Centrô - CEP - 65.900{00
www.impeÍaúiz.ma.gov.bí
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EsrADo Do MARANHÃo
PREFEITURÂ MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

sEcREÍARta DE PLANEJAMET{Ío, FAZENDA E GEsrÃo oRçaMENÍÁRra

ANEXO I

5. OA MODAUDADE E TtPO DE UCTTAçÃO

5,1 Modalldade de Licitâção
5.1,1. O certame licitatório será realizado na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, em
confoÍmidade com a Lei Federal ne 10.520, de 17 de julho de 2002, re8ulamentada no
Município pelo DecÍeto Municipal ne 2212007, e Lei ns 8.666, de 21 de junho 1993 e

suas alterações.
5,2. Tipo de Licitação

5.2.1. Seíá âdotado na licitação o critério de julgamento com base no TIPO MENOR

PREçO POR lTtM, na forma pÍevista no âi. 45, § 1e, l, da Lei n'8.666/93.

6. DA PARTICIPAçÃO DE MICROEMPRESA E ÊMPRESA DE PEqUENO PORTE

6,1, O li.itante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Poíte (EPP), consoante art.3e da Lei Complementar ne.

123/2005, e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4e deste artigo,

caso tenha interessê em usufruir do tratamento previsto n05 arts.42 a 49 da lei citada

deverá comprovar tal atributo mediante apresentação de documentação
comprobatória.
6.2. A comprovaçâo de regularidade fiscal das microempresas e empresa de pequeno

pone somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para

participaçâo na licitação. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regulâridade

fiscal, será asse8urado prazo de 05 (cinco)dias úteis, prorrogável por igual período, para

â Íegularização da documentação.
6.3. Na licitação, será assegurado, como critério de desempate, preferência de

contratação paía as microempresas e empresas de pequeno porte.

5.4. Para o processo em questão deverá ser respeitado o art.47, inciso l, da Lei ns

f2312006, que estabelece exclusiva panicipação das microempresas e empresas de

pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja até RS 80.000,00 (oitenta mil

reais).

6.5. será concedrda prioridaüe ri. LU,,i,ài.ãção dc ;iilaíc3ípr3:3s e enpre<â( de
pequêno porte sediadas no ÂMBITO LOCA[, nos termos do art. 99 do Decreto ns

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

7. OA HASTLITAçÃO

7,1. 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 ne.

8.666/93.
7.2. Para fins de habilitação, a título de qualiÍicêção técnica, a empresa licitante deverá
apresentar:
7.2.1. Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por órgão ou entidade
da adminiíração pública ou por empresas privadas que comprovem que a empresa
executou, a contento, objeto compatívelcom o objeto da licitação.

a

\
Rua Godoírcdo viana n2n 38, Cêntro ' CtP - 55.90G000

www.imperatriz.ma{ov.bÍ

4. ESPECTFTCAçÔES/CARACTERTSTCAS
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EsÍADo Do MARANHÃo
PREFEITURA MUNICIPAI. DE TMPERATRIZ

SECRETARTa DE pr"aNUAMENTo, FAZENoA E GEsTÃo oRçaMENTÁRta

7.2.2. 5erá admitida, para atinBimento dos quantitativos fixados, a soma de atestados.
7,2,3. Não serão aceitos atestados de capacidade técnica que se refiram a contratos
ainda em execução.

8. DO ATINDIMET{TO

8,1. Proceder à entrega dos materiais em conformidade com o quantitativo solicitado
pela secretaria, para cada pedido (ou de uma única vez);

8.2, Manter inalterados os preços e condições propostas;

8.3. Lançar na nota fiscal as especificaçôes dos materiais, de modo idêntico aqueles
constantes do objeto do edital;
8.4. Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento dos materiais sem a
prévia e expressa anuência da contratante.

9. DAS OERIGAçÔES DA CONTRATADA

No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a contratada a envidar todo
o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos
que lhe são conÍiados, obrigando-se ainda, além das obrigações estâbelecidas deste
Termo de Referência, ai
9.1. lniciar a execucão do obieto logo após o recebimento da "Ordem de tornecimento
emitida pela contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de dezembro do ano

em vigor, a partir da data da assinatura.
9.2. Respeitar o pÍazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecido
neste Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA.

9.3. Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a fornecer os

materiais, após cada solicitação formal, conforme item 15 deste Termo de Referência.

9.4. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer

condições inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam

pÍejudicar a perfeita execução do objeto.
9.5. Facilitar à FlscAtlzAÇÃo o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
9,6. 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 prepostos,
in.lanêô.|êntêrnêôtê Ílê ôr,trâs.ominâcões contratuais ou leqais a que estiver sujeita.

9.7. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obri8açôes por

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,

apresêntando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo

comunicar à coNTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas

condições.
9.8. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo

máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratante, sob pena das sanções

previstas no art. 81 nã Lei 8.656/93.
9.8.1. A rêcusâ injustificedâ do homolo8atório em assinar o contrato, aceitar ou reieilar
o instrumento equlvalente, dentÍo do prazo estabelecido pela Administração,
caracteriza o descumprimênto total da obrigação assumjda, sujeitando-o às penalidades

legalmente estabelecidas.

\) z
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ESÍADO DO MARANHÃO

PREFEIÍURA MUNICIPAI. DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE PLANSAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORçAMENÍÁRIA

9.9. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e 5upressôes do valor
inicialmente estimado parâ a êxecução do contrato, nos termos do § 19; do art. 65 da
1ei8.666/93.
9.10, Executar fielmente o contrâto, de acordo com as cláusulas avençadas e as noÍmas
da lei8.666/93, respondendo pelâs consequências de sua inexecução total ou parcial.

9,11. indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 {um) preposto
como seu representânte, conforme elenca (art.68, da Lei 8666/93), aceito pela

Administração, que deverá se reportar diretamente ao Gestor do contrato,
pessoalmente e/ou via eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela

execução do objeto.
9.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no totãl ou

em paíte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incoíreçôes
re5ultantes da execução ou de materiais empregados,
9.13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a

terceiros, decoríentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a Fiscalização ou o acompanhamento pelo ór8ão
interessado.

9,13.1. Rêsponsabilizar-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.

9.13,2. Responsabilizâr-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais resultantes da execuçâo do contrato.
9,13.3, A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais

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

9.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis

trabalhistâs, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
9.15. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prêviâ e
expressa anuênciã da contratante.
9.16, Arcaí com todas as despesas, diretas ou indíretas, decorrentes do cumprimento
d:s cbrigações 1a,:trradâs entre as oanes.
9.17. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor
competente, não eximirá a Contratada de total responsabilidade qúanto ao

cumprimento das obrigações pactuadas entre ãs partes.

9,18. Relatar a Contratante toda e quaisquer iíreSulaÍidade observada em virtude do

fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

9.19. Responsabilizar-se poí todas as providências e obÍigações estabelecidas na

legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas

decorrentes do foÍnecimento do objeto tais como: salários, se8uro de acidentes, taxas,

impostos e contribuições, indenizaçôes, vales transportes, vâles-reÍeições, e outras que

poryentura venham â ser criadas e exigidas por Lei.

9,20, Responsâbilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-dê-obra,

acidentes de trabalho. encargos trabalhistas, pÍevidenciários, Íiscais e comerciais,

transpones, fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuiçôes de qualquer

NRra Godohedo \tiana 1221738, Cêntro CEP-65.900{00
www.impêratria.ma.gov.bí
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natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita

execução dos seÍviços cont.atados.
9.21. Responsabilizar-se por quaisquer açôes Judiciais movldas por terceiros, que Ihe

venha a seÍ exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.
9.22. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção individual - EPl,

exigidos pela secretaria de Segurançã e Medicina do Írabalho - SSMÍ do ÍVlÍE, bem

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

9.24. Respeitar a5 normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências

da Contratante.
9.25, Responsabalizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o

descarregamento dos materiais.
9.26. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita Fiscalização por parte dâ Administração

lMunicipal.

9.27. Entregar o objeto na Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária-

SEFAZGO ou outro locai desi8nado por esta.

9.28. Apresentar no ato dâ assinâturã do contrato a planilha de preços da proposta Íinal

ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da

assinatura do contrato.
9.29. Manter inalterados os preços e condiçôe5 da pÍoposta

9.30. Lançar na nota fiscal as especificaçôes dos produtos, de modo idêntico aqueles

constantes do anexo I - deste Termo de Refeíência.

9.31. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do

contrato.
9.32. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposiçôes

contidas no Termo de Referência, no Edital e no Contrato, inclusive quanto ao

compÍomisso do fornecimento dos materiais registrados, atendendo às solicitações do

governo municipal.

9.33. Atender as demâis condições descritas neste Termo de Referência

9.34. São expressamente vedadas à contratada:
a) a veiculaÇão de publicidâde acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização

d.. M'tnicípio'

b) a subcontratação para a execução do objeto deste contrato,
c) a contratação de servidor penencente ao quadro de pessoaldo Município, durante o
perÍodo de fornecimento.

10. DÂS OBRIGAçÔES DA CONÍRATANTE

10.1. Efetuar o pagamento na forma do item 13 deste Termo, apó5 o recebimento dos

materiais e verificação do cumprimento de todas as obriEações le8ãis píevidenciárias,

trabalhistas e as demais disposições deste Termo de Referência,

10.2. Designar um profissional, para na qualidade de fiscal, acompanhar e físcâlizar

execução do Contrato, conforme previsto no ltem 17 deste Termo de Referência.

10.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto

quantitôtivo e

quâlitativo, ânotando em registro pÍóprlo as falhas detectâdas

Ruâ Godofredô viana 7221738, CenÍo CEP-65.900-000
www.imperatriz.ma.gov.bí
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ESÍADO OO MÂRANHÃO

PREFEIÍURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECR€TARIA DE PI.ANEJAMENTO, FAZENDA É GESÍÃO ORçAMENTÁRIA

10.4. Rejeitar os materiais cujas especificaçôes não atendam os requisitos minimos
constantes do Anexo I - deste Termo de Referência.
10.5. lnÍormar a Contratada eventuais defeitos, identificâdos mesmo após o

recebimento dos materiais e exigir a sua substituiçâo, conforme o ca5o.

10.6. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do
Contrato, podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com as

especificações e condiçôes estabelecidas neste Termo de Refêrência, informando as

ocorrências ao Órgão Gerenciador.
10,7. VeriÍlcar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposiçôes
pertinentes neste Termo de Referência, implicando em câso ne8ativo no cancelamento
do pagamento dos bens fornecidos.

10.8. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena

de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei

8.666/93 e suas alterações.
10.9. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor ante5 dos atos íelativos
à formatura e Bestão contíatual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob

a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.

10.10. Expedir as Autorizaçôes de tornecimento.
10.11. RecebeÍ o objeto em dias úteis, no horário de 8h às 14h00, no local deteíminado
nã requisição/autorização de fornecimento;
10.12. Disponibilizar localadequado paía a realização da entrega.

10.13. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONÍRAÍADA paÍa

a fielexecução do contrato;
10.14. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam

devidamente trajados com uniÍormes em nome da empresa e/ou crachá de

identificação, para a entrega material.
10.L5. Proporcionar todas as condiçôes paía que a Contratada possa executar o objeto
de acordo com as determinaçóes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente

do Termo de Referência,

10.16. Exi8ir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
r^^..1^ .Oú â< .lárr§ulâs contrãtUaiS e OS termos de SUa propoía;
10.17. Prestar esclarecimentos que se fizeíem necessários à contratada
10.18, Notiflcar previamente à contratada, quando da aplicação de penalidades

10.19. Aplicar à (s) licitante (s) vencedora (s) as sançôes administrativas previstas na

legislação.
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11. DAS DESPÊSAS

11.1, As despesas decorrentes da aquisição de material de consumo do presente Termo

de Referência, ficará a conta da seguinte dotação.
Unidadê Orçamêntária. 12.001.04.122.0021.2059.
Natureza; 3390.30.99 - Material de Consumo
Fl.ha:253 Fontê: 001- Tesouro Municipal.
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12. Do pRAzo DA vtcÊHcrn, rxecu$o oo coNTRATo E tocar DE ENÍREca.
12.1. O futuro contrato que advií deste Termo de Referência, e vigorará até dia 31 de
dezembro do exercicio financeiro em que for formalizado a contratação.
12.2. O cronograma de distribuição com os locais e os horários será definido conforme
necessidade da SEFAZ6O. A empresa que não cumprir o prazo sofÍerá sanções previstas

na Lei 8.656/93 e suâ5 alterações.
12.3. A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos pedidos em perfeitas condições
de ingestão, conforme proposta apresentada, especificações técnicas e nívêis de
desempenho mínimos exieidos, dentro dos horários estabelecidos.
12.4. O recebimento dos materiais não implica na sua aceitação definitiva, poÍquanto
dependerá da veíificação do resultado, por membro da unidade a que 5e destina os

mesmos, da satisfâção de todas as especificações do Termo de Referência.

13. DO PREçO E OAS COND|çõES DO PAGAMENTO

13.r.. O valor estimado paÍâ esta contratãção é de RS /f04.758,66 (quatrocentos e quatro
mii setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), conforme pesquisà

efetuada no mercado.
13,2. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou

outros encaÍgos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofÍer
reajuste de qualquer natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item 14 deste Termo

de Referência;
13,3. Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida
indenização a Contratada, observadas as prescÍições da tei no 8.666/93.
13,4. A CONTRATADA deverá apresentar pré-faturamento com detalhes dos

ÍoÍnecimentos, para conferência por parte da CoNTRATANTE e posterior aprovação
para faturamento.
13.5. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-Íaturamento, a CONÍRAÍADA

deve emitir a nota fiscalÍatura relativa ao fornecamento em 02 (duas) vias, que deverão

ser entregues na Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária
- SEFAZGO, situada na Rua Godofredo Viana ,722/738, Cenúo - lmperatriz/MA, para fins

de liquidação e paBâmento.

13.6. O pâÊánicito à Centr3tsCa se.á efetuado pela Secretaria Municipal de

Planejamento, tazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO, por meio de transferência
eletrônica ou ordem bancáíia, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dot
materiais, com aprêsêntâção das notas fiscais devidâmente certificadas pelo Agente
público competente.
13,7. O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, à medida que forem entregues os mesmos, não

devendo estar vinculado a liquidação total do empenho
13.8. A Contratada homolo8atória deverá apresentar junto às notas fiscais,

comprovaÇão de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e municipal,

re8ularidade relativa à Sêguridade Social e ao tundo de Garantia poí Tempo de Serviço

- FGTS, com a Justiça do Ííabalho (certidão NeSativa de Débitos Trabalhistas - cNDT),

bem como â quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços

e>
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contratados, inclusive quanto o imposto sobre Circulação de Mercadorias e 5eíviços -

tcMs.
13,9. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos

fornecimentos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato,
mediante contabilização e apresentação, ao final de cada entrega ou período não

inferior a um mês, pela Contratada, dos formuláÍios de controle dos fornecamentos.
13.10, A atestaçâo da fatura correspondente à prestaçâo do serviço caberá ao fiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse fim.
13.11. Havendo erro na nota Íiscalfatura ou circunstância que impeça â liquidação da

despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas
Saneadorâs.

13.11.1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contâda da

Íeapresentação e protocolização junto ao Fiscâl do contrâto do documento fiscal com
as devidas correções, fato esse que nâo poderá acaíretar qualquer ônus adicional à

CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela CONÍRATADA.

13.12. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou Ílnanceira, sem que isso gere direito a reajustamento de
preços ou atualização monetária.
13.13. A CONIRATANÍE reserva-se, ainda, o direlto de somente efetuar o paBamento

apó5 a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificaçôes
do contrato.
13.14. A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade do valor
e das quantidades estimadas para a contÍatação, realizando o pagamento de acordo
com o fornecimento efetivamente efetuado.
13.15. O preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais será o preço

registrado em Ata, ofertado nâ proposta vencedora deste Pregão.

13.16. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, taxas,

fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham reação com o objeto
deste contrato, isentando â Contratãnte de quaisquer ônus por despesas decorrentes.

14. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE

:.4,r.. Pirc re:t3belercr , .o12.ãô ílllê âç oartes pactuaram inicialmente entre os

encargos da contratada e a retribuição da Administração para aiusta remunêração, 5erá

efetuâda a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro ihicial do contrâto, na formâ
da alínea "d" do Art. 65 da Lei n 8.666/93 e suas alterações

1s. DO PRAZO E COND|çóES DÉ EXECUçÃO

15.1. A execução do objeto terá início logo apó5 o recebimento da "Ordem de

Fornecimento" emitida pela Contratante, de forma parcelada, e viSorará até dia 31 de

dezembro do exercício financeiÍo em que for formalizado a contratação

15.2. o fornecimento dos bens será efetuado de formã pârcelada, sob demanda,

coníorme a nêcessidade e de acordo com a conveniêncaa da SÊFAZGO, bem como da

existência de disponibilidade orçamentáíia, nas quantidades e locais determinados pela

contratante, por ocasião da emissão dâ §olicitação formal, sendo de inteira

,
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15.3. A Contratada fica obrigada a entÍegar os materiais no prazo máximo de 05 (cinco)

diâs, após a solicitação formal pela Contratante.
15.4. Os materiais entregues deverão estar acondicionados de Forma compatível com
sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.
15.5. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os mateíiais em desacordo
com as especificações e condiçôes deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

16. DO CRITÉR|O OE ACETTAçÃO DO OBJETO

16.1'O (s) mateÍial (s) deverá (ão) seÍ aceito {s), da seguinte Íorma
15.1-1. PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da

conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados nos Anexos
Termo de RefeÍência e da proposta vencedoÍa, oportunidade em que se observarão

apenas as informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a

respectiva nota de empenho.
16.1-2, DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recêbimento
provisório, após a verificação das especificaçôes, qualidade e quantidades dos materiais
e consequentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a 5er elaborado pelo

fiscal do contrato, a ser desi8nado pela Contratante.
16.2. O descarre8amento do produto ficará a côrgo do fornecedoí, devendo ser
providenciada

a mão d€ obra necessária.

16.3. O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a

responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s)
produto(s) ou disparidades com as especificações estâbelecidas, verificadas,
posteriormente, garantindo-se ao município as faculdades previstas no art. 18 da Lei

8.028/90.

17. DA HSCALTZAçÃO OO CONTRATO

17.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral,
serão feitos pelo servidora Eliana Rosendo Colavite, MatÍícula 23.511-0 - Diretora

Executiva de Administração, e servidora Maria Luzia Lima Alves Bandeira, matrícula

35596-8 Coordenadora de Contratos e Licitação, espêcialmente designados, que

anotarão em registÍo próprio todas âs ocorrências, determinando o que foÍ neces5áriu

regularizaÇão das faltas ou defeitos observados na forma do ArtiSo 67, da Lei no

8.666/93.
17.2. As decisões e píovidências que ultrapassarem a competêncaa do servidor ou

comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus 5uperiores em tempo hábil

para a adoção das medidas convenientes a Administração.

17,3, A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade

da CONTRAÍADA pelos danos causâdos a CONTRATANÍE ou a terceiros, resultantes de

ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seu5 empregados ou prepostos-

17.4. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor
responsável pela fiscalização do contrâto ou a outro servidor desiSnado parâ esse fim.

§Ruã Godofredo viãna 7221738, c€nÍo - cEP 65.900{00
www impeíatriz,ma.8ov.br
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18. DAS MULTAS, SANçÕE5 ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO CONÍRATUAI
18.1. Pela inerecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantada a
previa defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da faita
cometidai
18.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a júizo dâ Fiscalização, no

caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato ou,

ainda, no caso de outras ocorrênciã5 que possam acarÍetar prejuizos à CONÍRATANÍE,

desde que não caiba a aplicaçào de sanção mais grave.

78.7.2.1. 0,03% (três centésímos por cento) por dia sobre o valor dos materiais
entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONÍRAÍANTE poderá

decidir pela continuidade da aplicação da multa ou pelâ Íescisão contratual, em razão

da inexecução total.
18.1.2.2.0,06% (seis centésimos porcento)pordia sobre o valor Blobal do fato ocorrido,
para ocorrênaiâs de atrasos ou qualquer outro prâzo previsto neste instrumento, não

abrangido pelas demais alíneas.

18.1.2.3.5 % (cinco por cento) por dia sobre o valor global do ato ocorrido, pelo não

cumprimento de quaisquer condições de garantia estabêlecido no contrâto.
18.1.2.4. 5 % (cinco por cento) sobre o vâlor global atualizado do contrato, pelá não

manutenção das condições de habilitação e qualificação exi8idas no instrumento
convocatóÍio.
f8.1.2.5. 10 oÁ ldez por cento, sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisào

contratuâl por inexecução parcial do contrato.
78.7.2.6.20 % lvinle por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na

assinatuía do contrato, rescisão contratuâl poÍ inexecuÇão do contrato - caracterizando-
se quando houver reiterado descumprimento de obriBações contratuâis - atrâso

superior ao prezo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a".

18.1.3. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos inciso5 I a xll e xvll do

artigo 78 da Lei no 8.656/93.
18.1,4. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da

licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.

18.1.5. Rêscrsâo Juorciai, nos reírus üi, iEgiridçã.j
18.1.6.5uspensâo temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.
18.1.7. Declaração de inidonêidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que

selâ promovida a sua reabilitação peÍante a própria autoíidade que aplicou a sançâo,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sânção aplicada com base no incrso

19. DAS OTSPOSTçóES COMPTEMENTARES

19.1. As condições de reajuste, repactuações, êquilíbrio econômico-financeiro, rescisão,

sanções e as demais normas deste Termo de Referência, deverão constar em cláusulas

da minuta do contÍato
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19,2. O contÍato poderá ser alterado nos casos previstos no art.65 da tei 8.666/93,
desde que hãjã interesse da CONÍRAÍANTE, com a apresentação das devidôs
justificativas.

20. DAs DtsPostçÕEs cERAts

20.1. O Senhor SecÍetário lMunicipal de Planejamento, Fazenda e Gestâo Orçamentária,

lmperatriz/MA, poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente
de fato superveniente devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do que

dará ciência aos licitantes mediante publicação na impÍensa Oficial (arts.49 e 59 da Lei

no 8.666/93).
20.2. Quaisquer esclarecimentos que 5e façam necessário, poderão ser prestados pela

Comissão Permanente de Licitação - CPI- no endereço: Rua Urbano Santos, 1657, -

Juçara - lmperatriz - MA.
lmperatriz/MA, 25 de março de 2019.

Atenciosamente
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ANEXO I

MATERIAL DE ESCR|ÍÓRIO

IÍEM oEscRrçÃo UNIDADE
vAt-ux

MÉDIO VAI-OR TOÍAL

1

AGENOATELEFÔNICAEXECUTIVÀ, MÉDIÁ, EM ESPIRAL:ÍELEFONE,

PBOIEÍOs, ENDEREçOs, (EXCLUSIVO PARA IVE E EPP - LC 123106 . UND 30 R5 23,00

UND Rs s,7s 115,002
ALM OFAOA PARA CAR]MBO N9 03 CORES VAR ADAS, (EXCLUSIVO

PARA ME E EPP LC 123/06 art.48, jncÉo r)

IJNI) 10 R5 6,13 61,303

ÁPAGADOR PARAQUADRO BRANCO, CORPO DE PúSNCO,13X6X4

CM, BASE OE FELÍRO, (EXCLUSIVO PABA ME E ÊPP LC 123106 A.t
48, inciso l)

200 Rs0,4s
APONTADORAP 1O21FI-]RO RETANGUIAR 5 MPLEs,IIPO ESCOLAR,

PúÍICO RESISÍENTE, (EXCLUSIVO PARA IVE E EPP LC123/06.ATt,
48, inciso l)

UND 20 R$ s0,80 1 016,00
ARQUIVO DE IVESA PARA PAPELA4 COM 2 ANDARES, (€XCLUSIVO

PÁRA ME E EPP - LC 123106 -art-48, ncisol)

UND 10 120,046
ARQUIVO DEMESAPARÁ PAPELA4COM 3 ANOARES (EXCLUSIVO

PARA I\rE E EPP -LC 123/06 -Árt.48,lncjso l)

llN0 5 000 Rs 6,80 34 000,00
ARQUIVO MOR'IO POLIONDA (PúsTICO), {EXCLUSIVO PARA ME É

EPP -LC 123/06 -art.48, inciso l)

90,008
BASTÃO DECOLA QUENTE FINA, (EXCLUSIVO PARA À,lE E EPP LC

123106 - Ad.48, inciso l)
UNO 100 R§0,90

9
BOElNAS TÉRMICAÍERMOSCR]PI KPH DIMENSÀO: 80M1\4 DE

LARGIJRA E4OM DÊ COÀ,IPR MENTO, CAIXÁ COM 30 UNIOADEs
cx 10 R5 r40,00 1400,00

Às 1,32 26,4010
BORRACHA BICOLOR, CAIXA32X1, {EXCLUS|VO PARAME E EPP. LC

123106 - Art- 48, irciso l)

20 R5 28,34 566,8011
BORRACBA OUADRADA NS 40, COR BRANCA, CAIXA4OXl.
(EXCLUSIVO PARA ME E EPP LC 123106 aít.48, inciso l)

t2
BORRACHATIPO PONÍE]RA PARA úPIS EMBALAGEM COM 5OX1

UNIDAD€s, COR BRÁNCA, (EXCLUSIVO PARAME E EPP IC123106

An.48, in.iso l)

POTE 10 R$ 13,s0 r35,00

13

CALCUIADORÁ 12 DíG|TOSCOM V]SOR DE CRISTAL LIQUIDO

ALIMENÍAçÃO SOLAR OU BATERIA, 120W, TAM:MÉD O, {EXCLUSIVO

PARA ME E EPP - LC 123/06 - Art,48, nciso l)

!ND 50 R5 27,71 1.088,50

20 774,04Às 38,65

l-ar.- a at. a*"aa.',a. oo!'ô 
' 

Àr Á^ r a\i istFRA ÉM

lru*ur',*,o r'ro rr. *',o -rNA ro.TMMr(op azu. carxÁroM qo

lui\rDADEs. 
{EXC_I/5,VO PARA rúE E tPP L(l/j/ob aí.48.i"rto )

14

15 2A Ês 38,6s 173.40

CANíA ESTEROGRÁFICA PONÍA LÁTÃO COM ESFERA EÍ\I

TUNGSTENIOTIPO ESCRIÍA FINA (0,7MM) COR: PREIA, CAIX"A COM

50 UNIDADES, (EXCLUSIVO PARÁ ME E EPP LC 113/A6 AN.4A,

16

CANETA ESFESOGRÁFICA PONTA LATÃO CON4 EsFE8A EM

TUNGSÍENIOÍlPO ESCRITA FINA {0,7M M) COR: VERMELHA, CAIXA

COM 50 UNIDADES, {EXCLUSIVO PÀRAME E EPP IC1?3/06 AN-

48, inciso l)

20 R5 38,65 n3,04

t7
CANEIA PONÍA POROSA, ÊSCRIÍA MACIA, COÂESVARIADÀS, CX 12 X

1. {ÉXCLU5|VO PARAME E ÉPP 1C123/06 Art.48, inciso r)
766,6020 8$ 38,33

18
cÁR BONO AZUI ÍAMAN HO OFtCtO, PACOÍE COM 100 FOLHAS.

{ÉxCLUSIvo PARAME E EPP - 1C 123106 -AÍ1.48, inciso l)
PACOIE 10 R5 28,27 282,70

's

hl,N

/'@t +b,\/v
\8F?__

QTD

690,00

2A

UND 90,00

R5 72,00

2A

I
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19

21

17

28

UND 10 R5 2s,33 2s3\.lo
CARTMBO DE MAOEIRÂ, DIMENSÔEs:5,Ocm x T,OcmART!:

RPOTOCOLO/DÂTÁy'A§5INAÍURA- EXCLUSIVO PARA ME E EPP - LC

123/06 - Alt.48, inciso l)

10 8$ 2s,33 253,302A

caRIMBo DE I\,1ADE|RA, Dltú ENSÕE5: 5,0 cm x7,0 cm ÁRÍE: SERvlços

PRESTADOS/DATÁ/ASSINAIURÁ EXCLUSIVO PARA ME E EPP. LC

123106 - art. 48, inciro l)

2l
C RtMBoÂUToMÁnco, DTMENSÔES:2,s cm x6,0cm. ÁRTEÁ

OEfINIR POÍERIORMÉNTE, {EXCLUSIVO PARAME E EPP ' LC 123/06' UND 100 Rs 41,33 4.133,00

22
CD-R MíDIA GâÂvÁvEL TOOMG/8oM IN. {EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Lc 123/05 - art.,t8. inciso r)
UND 200 RS 1,32 264,44

)3
CUPSNIQUELADOS l/O CAIXA COM lOO UNIOADES. (EXCIUSTVO PÁRÁ

ME E EPP'lc 123106 -Ân.48. incÉor)
(-A XA 100 R5 2,26 228,00

100 R5 2,28 228,0024
cu P5 N|oUELAOOS 2/0 CAjXA COM 1@ UNrDÂDEs. {EXCLUSTVO PARA

MEE EPP - LC 123106 -A.t.48, rnciso l)

r00 R§ 2,28 228,4425
cLtPS N|QUELAoOS 3/0 CATXA COtú 100 UN|DADES. (EXCLUSTVOPARA

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

CLIPS NIOUELADOS 4/O CAIXA COM 1OO UNIOADEs, (EXCLUSIVOPARA

ME EEPP- LC 123/06 - Art.48, inciso l)
50 Rs 2,42 12L,AA

CLIPS NIQUELADOSS/O CÀIXACOM TOO UNIDAOES (EXCLUSIVO PÂRA

MÉ E EPP - Lc 123/06 -Art.48. inciso )
1C Rs 2,58 129,00

CUPS NTQUELAOOS 8/0 CÀrXÁ COM 100 UNIDADES.IEXCLUSTVO PAiA

ME EEPP- LC 123/06 -A.t.4a, inciso l)
CI]XA 5! R5 2,58 129,00

UND 10 Rs 11,67 116,1029
COLA ERANCA sOOML . (EXCLUsIVO PÁRÁ ME ! EPP LC 123106 -ATt

4a, inciso l)

30
COLA ERANCA ESCOLAR 9OG, (EXCLUSIVO PARAME E EPP LC

123/06 - ÀÍt. 48. incko l)
UND 50 Rs 2,3s 177,50

31 t0 R5 16,60 166,00

COLA BRANCA, APLICÁçÃO PAPTE, ATOXIC}, T!PO SASÍÃO DE NO

MiNTMO 10G, CX COM 12. (EXCLUSTVO PARÂ ME E EPP - LC 123/06 -

Art. 48, in€i§o l)

3)
COLCHETE PAÀÀPÁPETNO 10, CÂIXÂ COM 72, (EXCLUSIVO PARÀ ME

E EPP - LC 123106 -Art.48, inciso l)
10 Rs 6,00 60,00

20 Rs 21,07 42t,4033
CORRíIVO A BA'E DÁGUA I6ML CAIXÂ COM 12, (EXCLUSIVO PARA

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

l4 OVD'R4,7 GB, TUBO COM 1OO UNIDAD€s, (EXCLUSIVO PARA ME E

ÉPP-LC 123/06 -An.48. inciso l)
Íu80 2 Rs 118,03 236,06

l5 ELASIICOAMARELO N918, PACOÍE COM 5OOGB. (EXCLUSIVO PARA

ME E EPP-LC 123106 -Art.48, inciso l)
PACOTE 50 RS 11,37 568,50

OVD.RW, REGRAVÁVEL, 4.7 G8, TUBOCOM 1OO UNIOADEs

{EXCLUSIVO PARAME E EPP ' LC 123/06 Ârt.48, inciro }
ÍUBO R5 241,90 2.419,00

ÉNVEIOPE PARA 16X23 CM, VERDE, PCT COM 1OO UNIDAOES,

(EXCLUSIVO PARÁ ME E EPP - LC 123/06 'an.4a, inciso l)
PACOÍE 20 85 56,75 1.135,00

2.100,00UND 5000 R5 0,4238

39

ENVELOPE 24X3,OURO (ÊXCLUSIVO PARA ME E EPP, LC 123/06

ENVELOPE 22X32, BRANCO {EXCLUSTVO paf(À MÉ Ê Ela -La i:3/Cõ -
UND 5000 ns 0,35 1,750,00

1.750,00
ÊNVELOPE22X32, OURO (EXCLUSIVO PARA ME E EPP. LC 123105

UND 5000 R9 0,35

41
ENVELOPÉ 31X41, OU&O (EXCLUSIVO PARA ME E EPP. LC 123106 -

3000 Rs 0,4s 1.350,00

47 UND 1000 R5 0,40 1.200,00
ENVELOPEGRANDE CÂÂFT NAÍURAL,24X34, {EXCLUSIVO PARÁ ME E

EPP ' LC 123/06 ' Art. 1{}, inciso r)

43
ENVELOPE, ÍAMANHO OfICIO, SRÂNCO, (EXCLUSIVO PARA ME T ÉPP

Ic 123106 - Art.4a. in(i§or)
UND 3000 Rs 0,2s 750,00

$ÍILEÍE, CORPO PLASÍICO TFANSPARÉNTE, LAMINACOM PONTÂs

RENOVAVEIS EM AçO CÁR8ONO, COM TRÁÍAMENTO ANTI

FEFnUGEM, TRAVA OE sÊGURANçA ÍAMAN HO: 13CM DlÍV ENSÃo,

LArvllNA:9CM XgMM, ESTRÊlÍo. IEXCLUSIVO PARAME E EPP- LC

123/06 art. 48, inciso r)

UND 100 R5 2,23 223,04

a

,{M\q

I

UNO

UND



ív
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45

ESTILETE, CORPO PLASÍICO ÍRANSPARENTE, LAMINA COM PONIAS

RENOVAVEIS EM AçOCÂRBONO, COMTRATAMENÍO ANTI

FERRUGLM, TqAVA DL 5ÉGUnANçÁ lÂMAI\r'iO l5íM O,MENSÃO

LAMINA: 11CM x 18 MM, ESTRETTO. (EXCLUSIVO PÂRA ME E EPP -

LC 123/06 - A.t- 48, incis i)

UNO 100 RS 3,92 392,00

\ET

46
EXIENSÃOFIocoM 1oM coM 3 ToMADA5, {ExcLUsIvO PARAMÉ E

EPP- LC 123/06 -Árt. il3, inciro l)
10 RS 29,66 296,60

MRÁÍOR DEGRAMPO MEIAL. (EXCLUSIVO PARAME E EPP. LC

123/06 . Art. 48, inciso I)
UNO 200 R51,38 276,0A

48

FrraaDEsrva oupLA FACE- ori/tÉ 5Ão:25MM LÂRGURAE 3oM

coMPRlMENIo. (ExcLuslvo PARA lúE E EPP ' Lc 123106 . art.48, 50 R5 9,62 481,00

49

F|TA aDEstva TRANSPaRENTE. otMErsÃo:12rúrú DE !ÁRGURA E

,IOM DE COMPRIMENTO, (EXCLUSIVO PÁRÁ ME É SPP. LC 123/06 . L]ND 100 Â5 2,23 669,00

50

FITA aDEstva TRANSpaRENTE LARGA. otMENsÃo: 4BMr!{ oE

LÁRGURA T 3OM OECOMPRIMENIO, {EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Lc 123/tl6 - aít. ir8. inciso r)

UND 500 R5 3,77 1.885.00

51

FriÀ crEpE uME srio25Mú oE LARGURApoR 30M oÉ

COMPRIMEMTO, {EXCLUSIVO PARÂ ME E EPP. LC 123106 .ATt.4A, UNO 200 Rs 4,33 866,00

52
GRÂMPEADOR DE MEsÂ, GRAMPO 2616, CAPACIDAD€ 4OFL.

{e(CtUSIVO PARÂMEE EPP LC 123/06 arl.43,incisol)
UND 200 âs 19,63 3 926,00

53
GRAMPEADOR DE ME5Â, GRAMPO4Xl/2, CÂPACIDAOE PARA IOOFL.

(EXCLUSIVOPARAMEEEPP-1C123/05'art.48,incieoD
150 RS 79,57 11.935,50

781,0054
GRÁMPO.IIItxO (FERRO),50X1, (EXCLUsIVO PARÀ ME E EPP, !C

123106 'A.t. 4a, inciro l)
R5 15,62

r00 RS 5,78 578,0055
GRÁMPO 23l13O( COM 1OOO, (EXCLUSIVO PARA ME E EPP. LC

123105 ' Art. 48, inciso r)

56
GRAMPO26/6O( COM 5000. {EXCLUsTVO PÂRA ME E €PP - LC 123/06

500 R54,68 2 34A,OA

57
úMtNApaRA EsrLFrE, aM aço caRBoNo, MÉD!o co^,1cotí 10

UNIOAOES. (EXCLUíVO PABAME E EPP LC 123/06 -Àt.48,incrsol) 10 Âs 2,73 21,34

58

úprs pREro, Ne 2, coipo sExÍavaDo DE MAoETRÀ, ENvERNlzaDo

EAPONTADO, DUREZA CARGAHB, MAÍERIAL. CAIXA COIú 144 UNDS

(EXCLUSIVO PARA ME EEPP LC123/06 -A^,4a,incÉor)
50 Rs 34,00 1.700,00

60

LIVRO ATA, COM 2OO FOLNAS, NUMERADAS D[ 1A 2OO, COM CAPA E

coNTRA-cÁpaEM cÁRrÃo RtGlDo REvEsrDo EM PERCÂLUX PÂEÍo,

FORMATO APROXIMADO OE 22X32,5CM (EXCLUsIVO PARA ME E EPP.

!C 123/06 'Ar.48, incbo l)

UND 10 R9 2s,9s

LIVRO AÍ4, COM lOO FOLHAS, NUM€RADAs DI 1A 1OO, COM C-ÂPÀ E

COi.TRA.CAPA EM CÂRTÃO BIGIDO REV€sÍIDO EM PERCALUX PRETO,

FORMATO APROXIMADO D[22X32,5CM, (EXCLUsIVO PABA ME E EPP

.I4173/n6 - Art.48 in.iro t)

30 Rs 16,17 485,10

259,50

UNO

61
LIVRO PROTOCOLOCOM lO4FOLHAs (EXCLUsIVO PARA ÍVE E EPP

LC 123/06 - Art.48, inciso l)
UNI) 50 R5 12,00 600,00

50 Rs 16,70 835,0062
MARCA ÍEXrO CORES VAR|AoAS, CATXA COM 12 UNI0S (EXCLIJS1VO

PARAME E EPP - LC 123106 - An.48, inciso l)

MARCADOR ESPECIAL PARA QUADRO BRANCO, PONÍA MÂCIA,

ÀPAGA FACII,MENTE, PONTA DE ACR ILICO 4,OM M, ESPESSIJRA OA

ESCRITA; 2,0 MM, NÃO REC,ARRÊGÁVEL CORÊS VARIADÁS

(EXCLUSTVO PARÁ ME É EPP LC 123106 Art.48, incisol)

Rs 32,13 323,30

64

MARcaooR PERMANENÍÊ (prNCEL arôM rco , coREs VABIEDAS),

CAIXA COM 12 UNDS (EXCLUSIVO PARA MÉ É EPP . LC 123106 . Aft
48, inciso l)

30 Rs 27,63 828,90

59

63



73

82

83

UNI) 50 Rs 3,50 175,0w365
MOLHA DEOOCOIV GUCERINA,12 G (EXCLUSIVO PARA ME Ê EPP

123106 - Art. 48, inciso l)

PACOTE 20 Rs 6,40 128,0056
PAP€LA4 COLORIDO PACOTE COM 1OO FOLHAS (EXCLUSIVO PARA

ME EÉPP- Lc 123/06 - 4d.48, inciso l)

PACOÍE61
PAPEI EIIQUETÂ ÀDEsIVÀ, PCT C/25 UNIO, A4 (EXCLUSIVO PARAME

Ê ÊPP - LC - 123/05-Ad.48, inciso r)
20 Rs 26,47 i29,40

68
PAPÊL A4 (297X270MM}, MATERIAL CELULOSE VEGETAL,

GRAIúAÍURA75, CAIXA COM 10 BESIVAS OE 5OOFOLHAS, COR ,50 R5 230,00 172.504,40

69

PApÊl A4 (29À270MM), MATTRIÁt CtLLll OSE vtGEIAL,

GRAMATURAT5, CAIXA COM 1O RE5[/A5 DT 5OO FOI,I]A5S, COR

BRANCA. {ExCLUslVo PARÂ lúE E EPP - LC 123106 -Art.48, incieo l)

250 Rs 230,00 s7.500,00

10
PAsTÁ ÂRQUIVO POLIONDA COM EúSTICO,5,5CM {EXCLUSIVO PARA

MEEÉPP- LC 123/06 - 48, irciso l)
UN I) 500 Â94,00 2 000,00

RS 11,57 40.710,0071
PAsTÁ Â2, LOMSO LARGO, ÍIG RADA (EXCLUSIVO PARA ME E EPP LC

123/06 - Art.48, inciro r)
300c

12
PASÍA PLAsTICA TRANSPARENÍE C/ GRÁMPO (EXCLUSIVO PARA ME E

EPP - LC 123/06-ARÍ48, ircÉo ti
UNO 300 RS 2,68 804,00

UND 1000 Rs 2,10 2100,00
PÁSÍA SUSPENSA MARMORIZADA 361X24OMM 350 CRAMA5

{EICLUSIVO PARA ME É EPP. LC 123/06 -Art.48, inciso l)

PAsTA, TAMANHO OíCIO, COM ABA, ELASTICO, TRANSPARENTE

(EXCLUSIVO PARA lvE E EPP ' LC 123105Art.48, inciso )
UND s000 Rs 4,92 24.600,00

5ô 8S 5,18 259,0075
PERCEVUO IATONADO CX C/ lOO (EXCLUS VO PARA ME E EPP LC

123106'Âd.48, inciso l)

4.161,0A76
PERFURADOR DE PAPELGRANDÊ, CÂPACIDADE ]O FOLHÁ5

(ExcLusrvo PÁRA M E E EPP - Lc 123106 art. il8, inciso l)
UNO r00 Rt 41,67

77
PESFURADOR OE PAPEL CAPACIOADE 12 FOLHAS (EXCIUSIVO PARA

M€ E EPP - Lc 123106 -Art.4a, inciso r)
UND 40 Rs 26,00 1.040,00

18
PITHÂ G8ÂNDE ALCALINA, CÂRTELA 2X1(EXCLUSIVO PARA ME E EPP.

LC 123106 Art.48. incito l)
CARÍEL 5C Rs 27,80 1 390,00

79
PILHA MÉOIA ALCÂLINA, CÁRTELA 2X1IÊXCLUSIVO PARA ME E EPP.

LC 123/06 -A.t.48, inciro l)
CÂRÍEL 50 RS2s,77 1.288,50

PILHA PAIITO AICALINA AAÂ, CARTEú 4X1(EXCLUSIVO PARÂ ME E

aPP ' LC 123106-an.48. incito l)
CARIEL 50 RS 9,80 490,00

8L
PIÍOLA OE COLA QUENTE, EÀsTÃO FINO (EXCLUSIVO PARA ME E EPP

- LC 123/06 - Art.4a, incitor)
UN') 10 ns 15,83 158,30

PRANCHEIA DEACRILICO C/ PRENDEOOR DE FERRO (EXCLU5IVO

PARA rVE E EPP - LC 123/06 - Art.4, incito l)
UND

50
R5 17,83 891,50

POST . IT - BLOCO DÊ PÀPEL COM ADEsIVO, 50 FOLHÀs, MEOIDAS:

76X102MM (EXCLUSIVO PARAME E EPP.LC 123/06 -Art.4, iôciro l)
BLO'O 30 Rs 4,50 135,00

lquÀoRo DE Àvtso FELTÂo MADETRÁ, ÍÂMANHo: 1,50x t,2o M,

lrsrlssuna rorl 17MMM, IEVFí.DA Dt FErrno arFrL,co r{a coR

lvERoE. 
corv MoLouRA (rxc.usrvo DARA ME E EPP . LC 123/06 -

lArt.48. inciro l)

84 UNO l Rs 206,00 206,00

85
RÉGUA IRANSPARENTE 30 cM, FlExÍvEL {ExcLUsIvo PASAME E EPP

tC 123/06 - Art 48, inciro r)
3t RS 2,25 61,10

86
RÉcuaTR N5PARENÍÊ 50 cM, FLEXÍVEL {ExcLustvo paRÀ ME E Epp

LC 123/06 - An 48, hciso l)
LJND :0 Rs 2,73 54,60

87
TESOURA GRANDE N OE (EXCLUSIVO PARA ME Ê EPP, LC 123106.AN
48, incho l)

20 R511,67 213,40

88
ÍINÍA PARA CARIMSO, COR A SER DEFNIDA POsÍÉRIORMENÍE

(ETCLUSIVO PARAME E EPP - LC 123/06 Àn4a, inciso l)
UND 4A RS 3,73 749,24

TOTAT 404.758,66

.t
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PRÉcÃo PRESENcIAL N' o1z2o19-cPL

ANEXO II

(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrenle)

lmperatriz (MA), de de 2019

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa

inscrita no CNPJ/I\,íF sob o no

vem pela presente informar a Vs
portador do RG n' e do

com sede na rua _
Sas que o Sr
CPF n' , é designado para representar nossa empresa na Licitação
acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, !nterpor recursos e
impugnaçôes, receber notificaçáo, tomar ciência dê decisôes, assinar propostas e rubricaÍ
documentos das demais licitantes. recorrer, desistir da interposrção de recursos, acordaÍ,
íormular lânces verbais, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame.

Atenciosamente.

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal

Rui t rbaro sunlü. 1657 Bairro Juç..a_ tmper:itri/ V^
al,l':65 900'50i

i

CARTA CREDENCIAL

A(O)
PREGOEIRO(A) MUNICIPAL
REF. pREcÃo pRESENctAL N' 012/2019-cPL.

ê=-
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PREGÃO PRESÉNCIAL N" 012120í9. CPL

Sr

aNEXO t

(MtNUTA DO CONTRATO)

CONTRATANTE e do outro lado, a empresa

. estabelecida na . neste ato. representada pêlo

coNTRATO DE AQUTSTÇÃO OE ltrlATERlAL

DE CONSUMO (MATERIAL DE

ESCRITÓRIO), PARA ATENDER AS

NECESSIDADES DA SECRETARIA OE

PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÀO
ORÇAMENTÁRIA _ SEFAZGO,

VIGORANDO POR UM PERíODO DE 12
(DOZE) MESES, OU ATE DIA 31 DE

DEZEMBRO DO EXERCíCIO FINANCEIRO

EM QUE FOR FORMALIZADO A
CONTRATAÇÃO, QUE ENTRE SI

CELEBRAM O MUNIC|PIO DE IMPERATRIZ

E A EMPRESA ,NA
FORMA ABAIXO

Ao(s) _ dias do mês de _ do ano de 2019, de um lado, o MUNICIPIO DE

IMPERATRIZ. CNPJ/IrF no 06.158.455/0001-16. localizado na Rua Rui Barbosa n'201,
Centro. através do(a) Secretário(a) l\,Iunicipal

brasileiro(a). agente politlco. portador do RG n" _
SSP/[/A e do CPF/[.4F n " doravante denominado simplesmente de

CNPJ/NIF n "

doravante denominada s mplesmente de CONTRATADA tendo em vista o que consta no

PÍocesso n.o _ e proposta apresenlada, que passam a

integrar este inskumento, independentemente de transcrição na parte em que com este não

conflitar. resolvem. de comum acordo. celebrar o presente Contrato. regido pela Lei no
8 666 de 21 de junho dê '1993. mediante as cláusulas e condiçôes seguintesl

CLAUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO
I Conslitui obleto deste contrato a Aquisição de material de consumo (MATERIAL DE
ESCRITÓRIO), para alender as necessidades da Secretaria de Planejamento Fazenda e
Gestão Orçamentária * SEFAZGO, vigorando por um período de 12 (doze) meses. ou até
dra 31 de dezembro do exercício financeiro em que for formalizado a contratação, com
rnot vaçáo no processo adminrstralivo n' 12.OO1.20812018-SEFAZGO, e em conformidade
com o Pregão Presencial n" 0í220í9-CPL e seus anexos. que independente de
lranscrição rntegram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente

RL[ L.rbano SàDr(\. ló57 Bâirro Juçara. InrpeÍálrr/ N1.\
CIP:65 !00-505

I J,.n
\\--,\D

CoNTRATO N' _t2019 - _

portador do RG n.o _ e do CPF/IIF n o _

,r:t-
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t
contaato está consubstanciado no procedimento licitatório rêâlizado na forma da Lei no

B 666, de 21 de junho dê 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNOA . DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA
l. lnrciar a execução do objeto logo após o recebimento da'Ordem de Fornecimento

emitida pelâ Contratante, de íorma parcelada, vigorando até 31 de dezembro do ano êm

vigor, a partir da data da âssinatura

ll. Respeitar o prazo estipulado para a erecução do objeto, conlorme estabelecido neste

Edital ê na proposta da CONTRAIADA

lll. Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a fornêcer os materiais,

após cada solicitação formal, conforme item 19 deste Edital.

lV Comunicar à fiscalizaÇão da Contratante, por escrito. quando verificar quarsquer

condições inadequadas a execução do contÍato ou a iminêncra de fatos que possâm

pÍeludrcaÍ a perfe4a execução do objeto

V. Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.

Vl. Rêsponder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a

lercerros, em rczâo de açào ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,

independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver suleita.

Vll. lvlanter durante a execuÇão do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumrdas todas as condições de habjlitaçáo e qualifrcaçáo exigidas na licitaçâo,

apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo
comunrcar â CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutençâo dessas
condiÇóes

Vlll. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo

máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notjficação da Contratante, sob pena das sançôes
prevrstas no art 81 na Lei 8.666/93.

lX. A recusa rnjustiÍicada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou reJeitâr o
rnslrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administraçâo carccÍetiza o

descumprimento total da obrigação assumida, suleitando-o às penalidades legalmente

estabelecidas

X. Aceitar, nas mesmas condiçóes contratuais, os acréscimos e supressões do valor
inrcialmente estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1' do art. 65 da Ler

8 666/93

Xl. Exêcutar Íielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei 8 666/93, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou paroal

Xll. lndicar em ate 05 (cinco) dias após a assinatuÍa do conirato, 01 (um) preposto como
seu representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela AdministraÇã0, que
deverá se reportar diretamente ao Gestor do contrato pessoalmente e/ou via
elêtrônica/telefonê, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto

Xlll. Reparat corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas. no total ou em
parte, o obleto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçôes resultantes

Rua tlrbano Sânt1rs. 1657 tsaiÍro Juçarâ. Imperrrriz,lUA
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da execuÇão ou de materiais empregados;

XtV. Responsabilizar-se pêlos danos causados dirêtamente à Administração ou a terceiros,

decorrentes dê sua culpa ou dolo na execução do contrato, nâo exclutndo ou reduzindo essa

responsabilidade a Frscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

XV Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou preiuizo causados por seus

empregados, ou represêntantês, direta e indiretamente, ao adquirente ou a lerceiros,

inclusive os dêcorrentes de aquisições com vícios ou defeitos constatáveis nos prazos da
garantia, mesmo exptado o ptazo.

XVl. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comêrciais

resultanies da execução do contrato.

XVll. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabildade por seu
pâgamento

XVlll. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários

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

expre§sa anuência da Contratante.

XX. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas. decorrentes do cumprimento das

obrigaçóes pactuadas entre as partes.

XXl. Garantir quê a açâo ou omissão, total ou parcial, da fiscalizaçâo do setor competente,
náo eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigaÇões
pactuadas entre as partes

XXll. Relatar a Contratante toda e quaisquer irregularidade observada em virtude do
fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados

XXlll. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabeiecrdas na

legislação especifica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas dêcorrentes
do iornecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e

contribuiçoes, indenizaçôes, vales transportes, vales-refeições, e outras que porventura

venham a seÍ cnadas e exrgrdas por Ler.

XXIV Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra,
acidentes de trabalho. encargos trabalhistas. previdenciários. fiscais e comerciais.
transportes, fretes, equipamentos seguros, tributos contribuiçôes de qualquer natureza ou
espécie, salários e quaisquer oukas despesas necessárias à perfeita execuÇão dos serviços
contratados

XXV RêsponsabilizaÊse por quaisquer açôes Judlciais movidas por terceiros, que lhe
venha a ser exigidas por foíça de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato

XXVI. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de ProteÇáo lndividual - EPl,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do iVlTE, bem como
cumprjr todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho

XXVIl. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários

L
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XXVlll. Respêitar as normas de controle de bens e dê flLrxo de pessoas nas dêpendências

da Conkalante.

XXIX. ResponsabilizaÊse pelo kanspoÍte, acondicionamento e entrega, inclusive o

descarregamento dos materiais.

XXX. Sujeitar-sê a mais ampla e irrestrita Fiscalizâção por parte da Administração

l\,4 u n rcipal

XXXI, Entregar o obJeto na Secretaria de Planeiamento, Fazenda e Gestão Orçamentária-

SEFAZGO ou outro local designado por esta.

XXXll. ApÍesentar no alo da assinatu.a do contrato a plânilha de preços da proposta final

ajustada ao úitimo lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura
do contrato

XXXlll. Manter inalterados os preços e condições da proposta,

XXxlV. Lançar na nota fiscal as especificaçôes dos produtos de modo idêntico aquêles
constantes do anexo I - deste Edital.

XXXV Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do

contrato.

XXXVI. Tomar todas as providências necessárias pa.a o Íiei cumprimento das disposições
contidas no Íermo de Referência, no Edital e no Contrato, inclusive quanto ao compÍomisso
do fornecimento dos materiais registrados, atendendo às solicitações do governo municipal

XXXV|l. Atender as demais condiçôes descritas neste Edital;

XXXVIll, São expressamente vedadas à contratada:

a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização
do[/unicípio]

b) a subcontratação para a execuÇáo do objeto deste contrato.

c) a contratâçáo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do l\runicípio. durante o
período de fornecimento

CLÀUSULA ÍERCEIRA - oBRIGAçÔES DA coNTRATANTE
L Efetuar o pagamento na forma do item '17 deste Edital, após o recebimento dos
materiais e verificação do cumprimênto de todas as obrigações legais previdenciárias,
trabalhlstas e as demais disposiÇóes deste Edital;

ll. Designar um profissional. parâ na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar
execução do Contrâlo, conforme previsto no item 20 deste Edital.

lll. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Conlrato, sob o aspecto
quantitativo e qualitatrvo anotando em regislro próprio as falhas detectadas

lV. Releltar os materials cujas especificações não atendam os requisitos mínimos
constantes do Anexo I - deste Edilal.

V. lnformar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento
dos materiais e exigir a sua substituiÇão conforme o caso.

Rur I rhuno Sannx. 1ó57 Balrro Juçara. lmp.rârri/ \Í^
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vl. Comunicar prontamêntê à Contratada, qualquer anormalidade na execuçâo do

Contrato, podendo Íecusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com

asespecificêÇôes e condiÇôês estabelecidâs neste Edital. informando as ocorrências ao

Órgão Gerenciado.

Vll. Verificar se a execução do objeto Íoi realizada com observação às dlsposições
pertinentes neste Edital, implicando em caso negativo no cancelamênto do pagamento dos

bens lornecidos

Vlll. Convocar regularmente o interessado pâra assinar o termo de contrato, âcêitar ou

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de

decarr o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art 81 da Lei 8.666/93

e sLlas altêraçôes.

lx. Venficar ê regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos à
íormatLrra e gêstáo contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso. sob a

forma de extrato. e juntado aos autos, com a instruçáo processual necessária

X. Expedir as AutorizaÇôes de Fornecimento.

xl. Receber o objeto em dias úteis. no horário de th às 14h00, no local determinado na

requisição/autorização de fornecimento;

Xll. Disponibilizaí local adequado para a realização da entrega.

Xlll. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a

fiel execução do contrato;

XlV. Permitir o livre acesso dos empÍegados da CONTRATADA, desde quê estejam

devidamente tralados com uniÍormes em nome da empresa e/ou crachá de identificação.
para a entrega material;

XV. Proporcionar todas as condiçoes para que a ContÍatada possa executar o objeto de

acordo com as determinaÇôes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do

Termo de Referência.

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

com as cláusulas contratuais e os termos de sua propostai

XVll. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários â Contratada,

XVlll. Notificar prêviamente à Contratada, quando da aplicaçáo de penalidades;

XlX. Aplicar à (s) licitante (s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na
legislaÇâo

CLÁUSULA oUARÍA . PRAzo E coNDIÇÔES DE ExEcUçÂo
L A execução do objeto terá inicio logo após o recebimento da "Ordem de
Fornecimento" emitida pelâ Contratante, de forma parcelada, e vigorará ate dia 31 de
dezembro do exercício financeiro em que for formalizado a contratação,

ll. O fornecimento dos bens se.á efetuado de forma parcelada. sob demanda, conforme
a necessidade e de acordo com a conveniência da SEFAZGO, bem 6omo da existência de
drsponibilidade orÇamentária, nas quantidades e locais determinados pela Contratante, por

*r
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ocasiâo da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o

ônus com a êxecução do objeto

lll. A Contratada fica obrigada a entregar os mateÍiais no prazo máximo de 05 (cinco)

dias.após a solicitação formal pela Contratante.

lV. Os materiais entregues deverão estar acondacionados de Forma compativel com sua

conservação em embalagens lacradas pelo fabricante

V. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em pârte os materiais êm desacordo com

âs êspecrficações e condiçôes desle Edatal, Termo dê Relerência e do Contrato.

CLAUSULA QUINTA _ PAGAMENTO
l. O valor eslimado para esta contrataçáo e de R$ 404.758,66 (quatrocentos e quatro

mil setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos), conforme pesquisa

efetuada no mercado.

ll. Os preÇos incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes taxas ou otltros

êncargos eventualmente incidentes sobre os serviços. não podendo sofrer reaJuste

dequalquer natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item 18 deste Edital:

lll. Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, náo será devida

indenização a Contratadâ. observadas as prescriçôes da Lei no 8.666/93

lV. A CONTRATADA deverá apresentar préJaturamento com detalhes dos

fornêcimêntos, para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para

faturamento.

V. Depors de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA
deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornectmento em 02 (duas) vias, que deverão ser
enkegues na Sêcretaria lvlunicipal de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária -

SEFAZGO situada na Rua Godofredo Viat'a,7221738. Centro - lmperatriz/MA. para fins de

liquidaçâo e pagamento.

Vl. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria l\,4unicipal de
Planelamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO, por meio de transÍerência
elekônrca ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos
materials com apresentaçáo das notas Íiscais devrdamente certificadas pelo Agente público

competente

Vll. O pâgamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS ITEDIANTE
FORNECII\,IENTO DOS À/lATERlAlS. à medida que forem entregues os mesmos, não

devendo estar vinculado a liquidaçáo total do empenho

VIll. 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 (Certidâo Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT). bem como a quitaÇão de
impostos e taxas que porventurâ incidam sobre os serviços contratados, inclusive quanto o
imposto sobre Circulação de lvlercadorias e Serviços - ICMS.
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lx. Para fins de pagamento, a Conkatânte responsabilizâr_se-á apenas pelos

fornecimentos devidâmente autorizados e ceíificados pelos gestores do contrâto, mediante

contabilização e apresentâção. ao Íinal dê cada entrega ou período não inferior a um més

pê a Contratada. dos formulários de conkole dos fornecimentos

X, A atêstação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do

contrato ou outro servidor designado para esse fim.

xl. Havendo eÍro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da

despesa. o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as mêdidas

saneadoras.

Xll. A contagem do prazo para pagâmento será reiniciada e contada da reapresentação e
protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correçôes,

fato esse que náo poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá
haver prejuizo da prestação de serviços pêla CONTRATADA.

Xlll. Nenhum pagamento será efetuado à CONIRATADA enquanto pendente qualquer

obrigação documental ou íinanceira, sem que isso gere direito a reajustamento de preÇos ou

atualizaçáo monetária

XlV. 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 especiíicaçôes do

conkato.

xV. A CONTRATANÍE náo fica obrigada a adquirir os mateíiais na totalrdade do valor e

das quantidades estimadas para a contratação realizando o pagamento de acordo com o
fornecimento efetivamênte efetuado

XVl. O preço unitário considerado pâra o fornecimento dos materiais será o preço

registrado em Ata, ofertado na proposta vencedora deste Pregão.

XVll. No preÇo contratado já se encontram computados todos os impostos. taxas, fretes e
demais despesas que. direta ou indiretamente tenham reaçâo com o objeto deste contrato.
isentando a Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes

cLÁusuLA sExÍA - Do cRtrÉRto DE AcEtrAÇÃo Do oBJETo

l. O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma

ll. PROVISORIAMENTE: no ato da entrega para fins de posterior verificaçáo da

conformidade das especificações dos matêriais com aqueles determinados nos Anêxos -

Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observaÍáo apenas
as informações constantes da fatura e das embalagens. em confronto com a respectiva nota
de empenho.

lll. DEFINITIVAMENTE: no prazo de ate 05 (cinco) dias. contados do recebimento
provisório, após a veriíicação das especificações, quâlidade e quantidades dos materiais e
consequentemente aceitação. mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do
contralo, a ser desrgnado pela Contratante.

lV. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor. devendo ser providenciada

Rua l,rbano Santos. 1657 Bairro Juçara. lmperâtÍiz\44
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a mão de obra necessária

V O aceite/aprovaçáo do(s) produto(s) pelo órgáo licitante não êxclui a responsabilidade

crvrl do fornecedor por vÍcios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades

com âs especificaÇõês êstabelecidas, vêrificadas, posteriormente. garantindo_se ao

município as faculdades previstas no art. 18 da Lei I028/90.

cLÁUSULA SÉTlMA. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

L A despesa decorrerá por conta da seguinte dotaçâo orçamentária:

Unidade OrÇamentária 1 2.001.04.122.0021.2059

Natureza: 3 3 90 30 99

Fonte do Recurso: 001 - Tesouro Municipal

Ficha: 253

CLÁUSULA OITAVA. CRITÉRIO DE REAJUSTE
l. Para restabelecer a relaÇão que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos

da contratada e â retribuição da Administração para ajusta remuneraçáo, será efetuada a

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alinea "d" do

Art 65 da Ler n I666/93 e suas alterações

CLÁUSULA NONA . DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSÔES
l. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condiçôes contratuars, os

acréscimos ou supressôes que se fizerem necessários do objeto até 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inrcial do conkato. observadas as condições definidas no parágrafo 1o do

art 65 da Lel n' 8.666 de 21i06/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÂO DO CONTRATO

l. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.' 8 666/93,

desde que hala interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas

lustificativas.

CLÁUSULA oÉcIMA PRIMEIRA _ DO PRAZO DA VIGÊNCIA, EXECUçÁO DO

CONTRATO E LOCAL DE ENTREGA
l. O futuro contrato que advlr deste Edital, e vigorará ate dia 31 de dezembro do
êxercioo frnanceiro em que for Íormalizado a contratação

ll. O cronograma dê distribuiÇáo com os locais e os horários será deÍinido conforme
necessidade da SEFAZGO. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções previstas

na Lei 8 666/93 e suas alterações

lll. A empresa vencedora deve eÍetuar a entrega dos pedidos em peíeitas condições de
ingestão conforme proposta apíesentada, especificaÇões técnicas e níveis de dêsempenho
minimos exigidos. dentro dos horários estabelecidos

lV. O recebimento dos materiais não impllca na sua aceitaçâo definitiva porquanto

dependerá da verificaÇão do resullado, por membÍo da unidade a que se destina os

<
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mesmos da sat sfaÇão de todâs as especiíicaçôes do Termo de Referência

cLÁusuLA DÉctMA SEGUNDA - FtscALtzAçÃo Do coNTRATo
l. A frscalização e acompanhamenlo da execução do conkato, na forma integral serão
fêitos pelo servidora Eliâna Rosendo Colavile. Ivlatrícula 23.6í'l-0- Diretora Executiva de
Admrnistração, e servidora Mãria Luziâ Lima Alves Bandeira, matricula 35596-8
Coordenadora de Contratos e Licitação, especialmente designados. que anotarão em

registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário regularização das
faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67. da Lei no 8 666/93

ll. As decisóes e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou
comissão dê rêcebimento devêrão ser adotâdas por seus superiores êm tempo hábil para a

adoção dâs medidas conveniêntes a Administração.

lll. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabiiidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a lerceiros, resultantes de aÇão

ou omrssão culposâ ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

lV. A atestação de conformidadê do fornecrmento do objêto cabê ao titular do setor
responsáveJ pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ATENDIMENTO

l. Proceder à entrega dos materiais em conformidade com o quantitatrvo solicitado pela

secretaria, para cada pedido (ou de uma única vez);

ll. Manter rnalterados os preços e condiçôes propostas;

lll. Lançar na nota fiscal as especificações dos materiâis, de modo idêntico aqueles
constantes do objeto do edital

lV. Não transÍerir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento dos materiars sem a pÍevra

expressa anuência da contratanle

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS MULTAS, SANçÕES ADMINISTRATIVAS E

RESCISÃO CONTRATUAL
Pela inexecução total ou parcrâl do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a

previa defesa. aplcar à CONTRATADA as seguintes sanÇóes, segundo a gravidade da falta
cometida

ll. Advertência escritar quando se tratar de infração leve, a juízo da Fiscalização. no
caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contralo ou,
ainda, no caso de outras ocorrêncras que possam acarretar preluízos à CONIRAIANIE.
desde qLre não carba a ap|cação de sanÇáo mats grâve

lll. 0,03% (três centêsimos por cento) por dia sobre o valor dos materiais enkegues com
atraso Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRAÍANÍE poderá decidir pela
continuidade da aplicaÇão da multa ou pela rescisão contratual. em razáo da inexecução
total

lV. 0.06% (seis centesimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para
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ocorrências de atrasos ou quelquêr ouko prazo previsto nestê instrumento, não ebrangido
pelas demais alineas.

V. 5ol" Ícinco por cento) por dia sobre o valor global do ato ocorrido, pelo não

cumpnmento de quaisquer condições de garantra estâbelecido no contrato

Vl. 5% (onco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não

manutenção das condiçôes de habilitação e qualiíicação exigidas no instrumento

convocatório

Vll. 10% (dez por cento. sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por

inexecução parcial do contrato).

Vlll. 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na

assinatLrra do conkato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caractêrizando-se
quando houver rêiterado descumprimento de obrigações contratuais - atÍaso supeíior ao
prezo limite de trinta dias, estabelecido na alinea "a"

lX. Rescisáo contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do

artigo 78 da Lei no 8.666/93.

X. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da

licitação. desde que haja conveniência para a Administração Pública

Xl. Rescisão Judicial, nos termos da legislaçâo;

Xll. Suspensão temporária de participarem licitâÇáo e impedimento de contratar com

Adminiskação, pelo prazo náo superior a 02 (dois) anos.

Xlll. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que sela promovida

a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Adminiskação pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anlerior.

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA . DO FORO
I Fica eleito o foro da Comarca de lmperatriz/MA, com renúncia expressa de qualquer

outro por mars privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da

exêcuçáo deste Conlrato
ll E. pa? lirmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e conlratado, é

lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado
conÍorme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

lmperakiz (N.44). _ de de 2019

Rur L.rhano Santos. I657 Bairro.lLrçara. lmprratriz \Í/\
CLP:65.900-505
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Representante Legal
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PREGÀo PRESENcIAL N. O,t 2/20í 9-CPL

ANEXO IV

MoDELo DE oÉcLARAÇÃo DE cuMpRtMENTo Do tNc.v Do aRT. 27 DA LEI 8.666/93

DECLARAÇAO

(Nome da Empresa . inscrito no CNPJ/l\ilF sob n"
por intermédio do se! representante legal o(a) S(a)

portador da Carteira de ldentidadê no edo
CPFno-'DECLARA,parafinsdodiSpostonoinc,Vdoad,27daLei
no 8.666 de 21 dê lunho 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 rnenor de dezesseis anos.

(dâta)

(representante legal)

(Observaçâo: em caso aÍirmativo, assinalar a ressalva acima)

Rua l,rblno sanros. 1657 llaino Juçarn tmp.ülri,. Nt,{
(ll I,:4r5.900-a0-<

Ressalva. emprega rÍenor, a partir de quatoze anos, na condição de aprêndiz ( )
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ANEXO V

MoDELo DE DEcLARAçÃo DE ctÊNctA E cuMpRrMENTo Dos REeursrros DE

HABTLTTAçÀo

Declaramos, para eferlo de participação no processo licitatório Pregão Presencial n'
O12I2O'19-CPL realizado peia Preíeitura l\runicipai de lmperatriz. e conforme exrgéncras

legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

A presente declaração é ferla sob as penas da Ler

lmperatriz(MA) _ dê de 2019

Representante Legal da Emprêsa

Rua L rbrfo Sanros 1657 Brino JLrç,rrr. Imper rri,. V \
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