
.I'\i E,STADO DO MARANHÃO
PREFEITTlRA MTINICIPAL DE IMPER ATIRIZ
CONIISSAO PERI\{An- E NTE DE LICITAÇAO

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N' Oí6/2019-CPL
TIPO: Ivlenor Preço por ltem
ORGÃO INTERESSADO: Secrêtaria Municipal de Administração e lvlodernização
PROCESSO ADMINISTRATIY O: 1 4.0O1.0057 12019
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 27 de merço de 2019, às
Ogh min (nove horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente
licitaÇão será realizada no primeiro dia útil subseqUente

A Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria No 7534, de 19 de julho de 20í8, publicada no dia 25 de julho de
2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará e julgará_a licitação
acima indicada e receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇAO na Rua
Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatriz/MA, CEP 65.916-193, regido pela Lei
Federal no 10 520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipaln" 2212007, Decreto Municipal
no '13 de 31 de março de 2015 e por este Edital e seus anexos, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n " I666/93 e demais normas
regulamentares aplicávers à espécie.

1. DO OBJETO

11 AquisiÇão de material de consumo (material de limpeza e produçâo de higienizaÇão,
material de copa e cozinha, gêneros de alimentação perecível e não perecível e material de
expediente - Escritório), para atender as necessidade da Admtnistração Íttlunrcrpal
(AdministraÇão Geral), conforme descrição do Termo de Referência e Especificações Técnicas
do anexo l.
1 2 Yalor Global Estimado para a Contratação: R$ 962.514,64 (novecentos e sessenta e dois
mil, quinhentos e quatoÍze reais e sessenta e quatro centavos)

2. DA JUSTIFICATIVA
21 A presente aquisição dos produtos faz-se necessária para atender a demanda da
Administração Municipal (Administração Geral), conforme segue:
2.2 Lote I - Os Materiais de Limpeza e ProduÇão de Higienização são de suma importância,
haja vista serem indispensáveis para manutenção de ambientes limpos e higienizados,
evilando a proliferação de vírus e bactérias dentro do espaço de funcionamento das Unidades
da Administração ÍVlunicrpal (Administração Geral)
2.3 Lote ll, lll e lV - Os Materiais de Copa e Cozinha e Gêneros de AlimentaÇão PerecÍveis e
Não Perecíveis são essenciais para dar continuidade e manutenÇão dos serviços de Copa e
Cozinha e destinados a sanar as necessidades para execuçáo dos serviços de copeiragem das
Unidades da AdministraÇão Municipal (Administração Geral) Em relação água mineral o
objetivo é garantir o íornecimento adequado para consumo dos servidores, colaboradores e
visitantes A aquisição do produto se justifica ainda pelo alto índice das condiçôes climáticas da
cidade, elevando-se o consumo do mesmo
2 4 Lote V - Os IVlateriais de Expediente - Escritório pela Administração t\/unicipal
(Administraçâo Geral) íaz-se necessária para o cumprimento eficrente dos serviços públicos.
2 5 A divisão dos materiais foi feita em 05 (cinco) lotes de forma a se agrupar os itens com
características semelhantes, visando dotar de maior celeridade e eficiêncra as várias etapas
procedimentais relativas à licitação, formalização e gerenciamento das atas de registro de
preços, aquisiçáo e recebimento dos materiais e controles dos atos processuais, com reÍlexos
na economia processual e financeira, além de proporcionar uma maior atratividade para as
empresas participantes da licrtação
2.6 Os materiars previstos neste Termo de Referência se enquadram na classificação de
bens comuns, nos termos da Ler n' 10 520, de 2OO2, qúe regulamenta a modalidade do
Pregão, por possuir caracterÍsticas gerais e específicas usualmente encontradas no mercado,

hRua Urbano Sanbs. I657 -.lLrçara, lnrperatriz'N4A



'§t"

E,STADO UO ntnn.,r,r gÃO
PREFEITU RA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERN{ANENTE I)E LICITACAO

-í
$

podendo, portanto, ser licitado por meio da modaldade Pregão Presencial com vistas a obter a
melhor proposta para a Administração Pública
2.7 Para tanto, o presente TR exphcita os elementos básicos e essenciais determinados
pela legislaçáo, descritos de forma a subsidiar aos interessados em participarem do certame
licitatório na preparação da documentação e na elaboração da proposta
2.8 Optou-se pela organização deste certame por item, sempre em respeito a mais ampla
competiÇão e conforme previsto no art 23 §§ 1o e 20 da Lei n. 8666/93 e Súmula 247 do
Plenáno do TCU

3. DOS ANEXOS
a) Anexo I - Proposta de Preços e Termo de Referência
b) Anexo ll - Modelo de Carta Credencial
c) Anexo lll - Mlinuta do Contrato
d) Anexo lV - Declaração a que alude o ar1.27o, V da Lei n o 8 666/93
e) Anexo V - Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem Plenamente os
Requisitos de Habilitação

4. DO SUPORTE LEGAL
A eventual e futura contratação de pessoa 7urídica, paê a aquisição dos materiais. objeto deste
Termo de Reíerência, se enquadra na classiíicação de bens comuns, e encontra amparo legal
na Lei no 10 520, de 17 de julho de 2002, regulamentada no Municipio pelo Decreto Municipal
n.o 2212007 , na Portaria no 448, de 13 de setembro de 2002. do tvlinistério da F azenda -
Secretaria do Tesouro Nacional e nas demais legislaçóes correlatas, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couber, a Lei n ' I 666, de 21 de junho de 1993, com suas altereções
subseqüentes.

5. DA DOTAçÃO ORÇAMENTÁR|A

14.001 - Secretaria Munici I de Adminis ão e Moderniza ão - SEAMO
14.001.04 122.0029
Natureza: 339030.

2.077 - ManutenÇão das Atividades e Projetos da Secretaria
99 - Material de Consumo

Ficha: 430 Fonte: 001

6. DA PARTICIPAçAO
6 1 Poderão participar deste pregão os interessados que tenham ramo de atividade compatível
com o objeto e que atendam a todas as exigências deste Edital e seus anexos, inclusive quanto
à documentação e requisitos mínimos de crassificação das propostas, e se apresentarem ao
Pregoeiro(a) no dia, hora e local definido no preâmbúlo deste Edital.
6.2 ltens Exclusivos - os itens com valor total esttmado de até R$ g0.OOO,0O (oitenta mil reais)

ue se enquadrarem como Microempresas _ ME,
aradas (sociedades cooperativas que tenham

bruta correspondente aos limites definidos no
lementar no 12312006, nela incluídos os atos
pertinente ao objeto ltcitado, conforme Lei

a pela Lei Complementar 14712014, e que
o à documentação constante deste Edital e

6 3. Para os ilens com valor acima de R$ gO 000,00 (oitenta mjl reats), a participação será daseguinte forma:

6.3.1. Cota Reservada de 25% (inciso l, art. 48 da Lei 147t2O14) para as licitantes que seenquadrarem como Microempresas _ ME, Empresas de Éequeno pórie - Epp, àr-"àriprr"orc(sociedades cooperativas que tenham auÍe;ido, ;;;;à carendário anterior, receita bruta
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correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar no

123t2006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao obleto
licitado, conforme Lei Complementar no 12312006 e sua alteração dada pela Lei Complementar
14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante
deste Edital e seus Anexos.
6.3.2. Cota Principal de 75% (inciso lll, art 48 da Lei 14712014) para todas as empresas que

atenderem aS exigências, inclusive quanto à documentação, constante deste Edital e seus
Anexos
6.4. Não poderão participar desta licitação empresas:
6.4 1. Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissolução, em

liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que se;a sua forma de constituição, ou

ainda empresas estrangeiras que não funcionem no país.
6.4.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de hcitar com a Administração Pública
tVlunicipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela AdministraÇão Pública Federai, Estadual
ou tttlunicrpal, ainda que tal fato se dê após o início do certame.
6 4.3 Apresentadas na qualidade de subcontratadas.
6 4.4. Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servrdor ou dirigente de

órgão ou entidade da Administração Pública l\Iunicipal ou que possuam qualquer vínculo com

servidor do municipio.
6.4.5. Que se apresentem em forma de consórclos.
6 4.6 Pessoas Físicas

7. DO CREDENCIAMENTO
7 1. As licitantes deverão se apresentar junto ao Pregoeiro(a) por meio de um representante
portando seu documento de identidade original e devrdamente munido de Carta Credencial
assinada pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida em cartório, podendo
ser utilizado o modelo do Anexo ll do Edital, ou procuração que o nomeie a participar deste
procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada,
comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances de preços,
firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurso, assinar a eta e praticar
todos os demais atos pertinentes ao presênte certame
7.1 í 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.
7 1.2 As participantes deveráo apresentar também alo constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores,
quando o licitante for representado por pessoa que estetutariamente tenha poder para tal,
comprovando esta capacidade jurídica.
7.1 3. As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,
Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser
utilizado o modelo do Anexo V do Edital.
7 1 4. Frca facultado às participantes apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial do
Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP
7.1 5. Os documentos necessários ao credencramento deveÍão seí apresentados a(o)
Pregoeiro(a) Íora dos envelopes, poderão ser apresentados em original. os quais farão parte
do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autentlcada por cartório competente,
ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de
validade.
7 2. Caso as licitantes nâo se Íaçam representar durante a sessão de lances verbais, ou
sejam descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item 6 1

7.3 Para cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante
para se maniÍestar em nome do representado, vedada a participação de qualquer interessado
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representando meis de um licitante
7 4 As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postel (com AR - Aviso de
Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital, aos
cuidados do(a) Pregoeiro(a) municipal.
7.5 Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio, que
comprovadamente forem recebidos antes do inicio da sessão.
7.6. Poderá haver substituição do representante legal a qualquer tempo, bastando, para tal,
comunicação escrita da Iicitante, que deverá ser apresentada pelo novo representante em
tempo hábil.

8. DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
81 O licitante que cumprir os requisitos legais pere qualificação como Microempresa (ME) ou
Empresa de Pequeno Porte (EPP), consoante art. 30 da Lei Complementar n'. 12312006, e que
não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 40 deste artigo, caso tenha interesse em
usufruir do tratamento previsto nos aÍ1s 42 a 49 da lei citada, deverá comprovar tal atributo
mediante apresentação de documentação comprobatória.
8.2 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresa de pequeno porte
somente será exigida para efeito de contratação, e não como condiÇão para participação na
licitação Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal, será assegurado
pazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação
8.3 Na licitação, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contrataçáo para
as microempresas e empresas de pequeno porte.
8.4 Para o processo em questão deverá ser respeitado o at1. 47 , inciso l, da Lei no 12312006,
que estabelece exclusiva participação das microempresas e empresas de pequeno porte nos
itens de contrataÇão cujo valor se1a até R$ 80 000,00 (oitenta mil reais).
8.5 Será concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas no Att/lBlTO LOCAL, nos termos do art. 90 do Decreto no 8 538/2015 para promover o
desenvolvimento econômico e social no âmbito local.

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS

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

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n' 0í 6/2019-CPL
Rua Urbano Santos, í657, Barrro Juçara, lmperakiz (MA)
cEP 65 900-505
Envelope I - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A PROPOSTA APRESENTADA PODERA ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)

9 2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:

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

b) Os preços ofertados deverão ser líquidos, devendo estar nele incluídas todas as
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos, de qualquer natureza,
que se íaÇam indispensáveis à perfeita execuÇão do objeto dessa licitação, já deduzidos
os abatimentos eventualmente concedidos, contemplando item a item.

c) Apresenlar indicação detalhada das especiíicações dos materiais cotados, citando marca
tipo, fabricante, país de procedência e outras características que permitam identificá-los,
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com juntada, inclusive, de prospectos na língua portuguesa, sem referência às
expressões "similar" ou "compatível", de acordo com os requisitos indicados neste Termo
de Reíerêncra.

d) Prazo de validade da PROPOSTA, não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data da
sua apresentaÇão, ou seja, da data da Sessão Pública a ser designada pela Comissão
Permanente de Licitação

e) VeriÍicando-se discordância entre os preços unitário e total da PROPOSTA, prevalecerá
o primerro, sendo corrigido o preço total; ocorrêndo divergência entre valores numéricos e
os por extenso, prevalecerão os últimos. Se o licitante não aceitar a correção de tais
erros, sua PROPOSTA será rejeitada.

f) Todos os custos decorrentes da elaboraÇão e apresentaÇão da PROPOSTA serão de
responsabilidade exclusiva da licitante

S) A planilha contendo o orçamento estimado para a contratação, a qual deverá ser
adotada para a formulação da proposta de preços, apresenta-se no Anexo ll - deste
Termo de Referência.

9 3) Só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na descriÇão dos valores
Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e
entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será considerado este último

9.4) PARA A FORMULA-çÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS IMPRESSAS DEVERÁ SER
uTrLrzADA A DESCRTÇÃO DOS |TENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCrA, SOB
PENA DE DESCLASSTFTCAÇÃO DA pROPOSTÂ.

a) Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços, Termo de
Referencia (Anexo l) e Específicações Técnicas - Anexo I, correspondente aos itens a
seÍem adquiridos, e estar datada e assinada por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

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

C) A PROPOSTA DE PREÇO DIGIÍALIZADA DEVERÁ SER PREENCHIDA E ENTREGUE NA
SESSAO EM PEN DR|VE OU CD ESTE ANEXO NAO SUBST|TU| A PROPOSTA DE PREÇO
IMPRESSA.

í0. DAACETTAÇÃO rÁCtm
10.1 Os preços apresentados devem.

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

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

c) ser ineajustáveis durante a vigência do contrato.

d) a execuÇão do objeto terá inÍcio logo após o recebimento da "Ordem de
Fornecimento" emitida pela Contratante, de íorma parcelada, vrgorando até 31 de dezembro
do exercicio financeiro em que for formahzado o contrato

#,

f,- _,
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e) O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda
conforme a necessidade e de acordo com a conveniêncra da Administração, bem como da
existência de disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela
Contratante, por ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade
da Contratada o ônus com a execução do obleto.
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0 O prazo de valrdade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de entrega da mesma.

10.5 Uma vez ebertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retif icaÇões de
preços, alteraçóes ou alternativas nas condições/especificeções estipuladas. Não serão

10 6 Quaisquer tributos. custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preÇos, não sendo
considerados pleitos de acréscimos a qualquer título

10.7 O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital, observadas as
condiÇões previstas nos subitens 27.5 e 27.6, implicará na desclassificação do licitante;

10.8. Caso os prazos de validade da Proposta e da execução do objeto seyam omitrdos na
Proposta de Preços, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo iguais aos previstos no item 9.2
e 9,3, respectivamente.

í1. DA HAB|L|TAÇAO

1í.í A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo
em sua parte externa os dizeres abaixo e a seguinte documentação:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefertura Ítlunrcipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n' 0í6/2019-CPL
Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara. lmperatriz (MA)
cEP 65 900-505
Envelope 2 - OOCUMENTOS DE HABILITAçÃO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereÇo)
(A DOCUMENTAÇÃO APRESENTAOA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)

1í .2. Os documentos necessários à habilitação, abaixo relacionados, poderão ser
apresentados em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial,
observados sempre os respectivos prazos de validade.

a) Registro comercial, no caso de empresa individual,

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devrdamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, documento de identidade e comprovante de inscrição no Cadastro
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) dos sócios e dos administradores não
sócios e, no caso de sociedades por aÇões, acompanhado de documentos de elêiçôes de seus
administradores

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

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exrgrr.

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

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

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

aRua Urbano Santos. 1657 - Juçara. lmperatrizi MA
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g) Prova de regularidade para com a Fazende Estadual do domicílio ou sede do licitante
(Tributos e Contribuições Estaduais pe Dívida Ativa).

h) Prova de regularidade pera com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante

i) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS).

j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

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

l) Balanço Petrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da ler, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanÇos provisórios, podendo ser atualizados por índrces
oficiars quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta

l1) O Balanço patrimonial e demonstraçóes contábeis deverão conter registro na Junta
Comercial.
1.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonral e demonstraÇôes
contábeis assim apresentados.
1.2.1) sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (Sociedade Anônima):
- publicados em Diário OÍicial, ou
- publicados em jornal de grande ctrculaÇão, ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante
1.2 2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licrtante ou em outro órgão equivalente; ou
- por fotocópia do Balanço e das Demonstraçôes Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
1.2.3) sociedade criada no exercício em curso.
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicílio do licitante
l2 4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional
de Conlabilidade

m) Prova de inscriçâo no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicÍlio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual

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

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

11 3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da
matriz, ou

1'í.3 1 Se o licitante for Íilial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da
filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio
documento que é válido para malriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade
do FGTS, quando o |icitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo
apresêntar, neste caso, o documento comprobatório de autorização para a centralização.

lir
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'11 3.2. Serão dispensados da apresentaÇão de documentos com o número do CNPJ da filial
aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz

11.4. As certidóes e documêntos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente produzirão
efeitos com e confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgão emissor.

11.5. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital, observadas as
condiÇões previstas nos subitens 27.5 e 27 .6, implicará na desclassificação do licitante;

í2. DO PROCEDIMENTO

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

12.1 1 O(A') Pregoeiro(a) poderá estabelecer ptezo de tolerância de até 15 (quinze) minutos
para a abertura dos trabalhos

122 lniciada a sessáo, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a)
Pregoeiro(a), pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitaÇão
estejam no local designado pelo menos í5 (quinze) minutos antes do referrdo horário

'12 3 Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes
e uma vez apresentado pelos últimos a declaraÇão constante do Anexo V, serão recebidas as
propostas comerciais, ocasião em que será procedida a verificação da conformidade das
propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço,
desclassificando-se as incompatíveis

'12.4. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o
autor da oferta de Menor Preço e os das ofertas com preços ate 10o/o (dez por cento)
superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos e
decrescentes, até a proclamação do vencedor.

12.4.1. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao
licitante, na ordem crescente do desconto.

12.4.2 Podeá o(a) Pregoeiro(a) negociar com as licitantes visando estabelecer um intervalo
razoável entre tempo, valores e os lances ofertados.

12.4.3 Dos lances ofertados não caberá retratação.

12 4.4. Depois de definido o lance de menor valor. e na hipótese de restarem dois ou mais
licitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classríicação dos licitantes
remanescentes

12.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condiçóes definidas no item 11 .4, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o
máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas escritas (Havendo empate nesta condiçáo todos participarão
da etapa de lances verbais)

12.6 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a),
implicará na manutenção do último preço apresentado pelo kcitante, para efeito de ordenação
das propostas.

127. Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será veriíicada a conformidade
entre a proposta escrita de menor preÇo e o valor estimado para a contratação

12 8 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a) Pregoeiro(a),
os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

0
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128.1 A apresentação de novas propostas na forma do item 118.1 náo prêjudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem clessificado.

12.8.2. Encerrada a etapa competitrva relativa ao primerro item, quando for o ceso, der-se-á o
início da competição relativa aos demais itens objeto desta licitação.

129. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o menor
preÇo ofertado, o(a) Pregoeiro(a) imediatamente dará inÍcio à abertura do envelope contendo
os documentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar.

12.10 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classrficada em primeiro luga(
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
condiÇões fixadas neste edital.

12.11. Nas situaÇões previstas nos subitens 11.7, 11.8 e 11 10, o(a) Pregoeiro(a) poderá
negociar diretemente com o proponente para que seja obtido desconto melhor.

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

12.13 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 até 30 (trinta) dias, sob pene de inutilização dos mesmos

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

í3. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13 1. Esta licitaÇão é do tipo Menor Prêço por ltem, em consonância com o que estabelece a
legislação pertinente.

13.2. Serão desclassificadas as propostas que náo atendam as exigências e condições deste
edital, notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços

13.3. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqúentemente,
classiÍicada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigêncras e condições
deste edital, apresente o MENOR PREÇO POR ITEM.

13 4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após
os lances verbais se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na mesma sessão
e na presença de todas as demais licitantes presentes, através de sorteio, na forma do disposto
no § 2o do artigo 45 da Ler no 8 666/93.

13.5. No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor
unitário.

13 6. Para fins de homologaçáo, após adjudicado o objeto, o licitante vencedor fica obrigado a
apresentar nova proposta adequada ao preço ofertado na etapa de lances verbais, no prazo de
até 02 (dois) dias, diretamente na secretaria contratante, contados da audiência pública do
Pregão, ato através do qual ficará de logo ciente o licitante.

14. DO DIREITO DE RECURSO

14 1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
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intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razôes do recurso, podendo juntar
memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos
'Í4 2. O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a
termo em ata Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax ou vencidos
os respectivos prazos legais.

14.3 O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à autoridade superior,
por intermédio do(a) pregoeiro(a), o qual poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo(s)
à autoridade superior, devidamente informado, para apreciação e decisão, obedecidos os
prazos legais.

14 4. O acolhimento de recurso rmporterá a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

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

14 6 A íalta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão impodará a
decadência do direito de recurso e a ad;udicação do objeto da |icitaÇão pelo(a) Pregoeiro(a) ao
vencedor

í5. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Os rnteressados poderão solicitar até o 20 (segundo) dia anterior à data de entrega dos
envelopes, quaisquer esclarecimentos e informações, através de comunicaÇão a CO[/|SSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, através do setor de protocolo, no endereço da
Comissão Permanente de Licitação - CPL.

í5.2. Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a CPL poderá, por
qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas íornecidas a solicitações
de esclarecimentos, modificarem os referidos documentos mediante a emissão de uma errata,
que será publicada no Diário Oficial da União (quando for o caso) e no Diário OÍicial do Estado.

í5.3. Visando permitir aos licitantes pÍazos Íazoáveis para levarem em conta a errata na
preparação da Documentação e Proposta (s) de Preços, a CPL poderá prorrogar a entrega das
mesmas, pelo prazo que, na Íorma da Lei, exceto quando inq uestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas (Documentação e Preço)

15.4. A impugnação dos termos do edital se efetivará em conÍormidade com o Art 41 da Lei
8.666/93 Deverá ser protocolizada, no horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08:00
as 18:00 horas no Protocolo Geral da Comissão Permanente de Licitação, Rua Urbano Santos,
no 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz-ÀtlA, nos seguintes prazos:

15.5. Por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abêrtura dos
envelopes de habrlrtação;

í5.6 Pela |crtante, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes
de habilitação.

15.7. A Comissão Permanente de LicitaÇão, na qualidade de órgão julgador do certame
licitatório e no exercício de sua funÇão decisória, delibêrará a respeito.

15.8. A impugnaÇão fêita tempestivamente pêla licitante não a impedirá de participar desta

licitação até o trânsito em julgado da decrsáo a ela pertinente

/
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16. OBRIGAçOES DA CONTRATADA

1 6.1 . No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o
empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumpnmento dos encargos que lhe
são confiados, obrigando-se ainda, além das obrrgações descritas nas especificações técnrcas
no Anexo I do Termo de Referência, a:
16.2. lniciar a execução do ob;eto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento",
emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando por 12 (doze) meses a partir da data
em que for formalizado o contrato
163. Respeitar o pÍazo estipulado para o fornecimento parcelado do objeto conforme
estabelecido neste Termo de Referência e na proposta da CONÍRATADA.
16.4. Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a executar o objeto, após
cada solicitação formal, conforme item 14 do Termo de Referência.
16 5 Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condiÇões inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam preludicar
a perfeita execução do objeto.
16.6 Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados
16 7 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, em razào de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemenle de outras cominaçóes contratuais ou legais a que estiver sujeita.
'16.8 lVlanter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaÇões por ela
assumidas, todas as condiçóes de habilitaçáo e qualificaçáo exigidas na licitação,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicrtados pela Contratante, devendo comunrcar
a CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenÇáo dessas condiçôes
169. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções
previstas no art " 8l na Lei 8 666/93.
'16. 

1 0. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela AdministraÇáo, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas
16.1í Aceitar, nas mesmas condiÇões contratuais, os acréscimos e supressóes do valor
inicialmente estimado para a execuÇão do contrato, nos termos do § 'ío; do art. 65 da Lei
8.666i93.
16.í2. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avenÇadas e as normas da
Lei I666/93. respondendo pelas conseqüências de sua inexecuçáo total ou parcial.
16.1 3 lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como seu
representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela Administração, que
deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via
eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do obleto
16 14. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçôes resultantes da
execuÇão ou de materlais empregados;
16.15. Reparar, corrigiÍ, remover, reconstruir, substituir, desfazer e retazet, prioritária e
exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis.
contados da solicitação da Contratante, quaisquer vÍcios, defeitos, incorreções, erros, falhas e
imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execuÇão do objeto.
1 6. 16. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão rnteressado
í6.17. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive
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os decorrentes de aquisiÇões com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia,
mesmo expirado o pÍazo.
16 1 8. Responsabilizar-se pelos encergos trabalhistas, previdenciáÍios, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
16 19. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento
16 20. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescriçôes referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de seguranÇa do trabalho de seus funcionários.
16.21. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e expressa
anuência da Contratante.
16.22 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumpflmento das
obrigações pactuadas entre as partes
16.23. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-
obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
16.24 Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,
não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigaçôes
pactuadas entre as partes.
16 25. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do
fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados
16.26 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigaÇões estabelecidas na legislação
específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do
fornecimento do obleto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, rmpostos e
contribuiÇões. indenizações, vales{ransportes, vales-refeiçôes, e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas por Lei.
16.27. 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, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e
quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.
'16.28. ResponsabilizaÊse por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham
a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.
16 29. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção lndividual - EPl,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Ít/edicina do Trabalho - SSIVIT do MTE, bem como
cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho
16.30 Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
16.31. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
Contratante;
16.32. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o
descarregamento dos materiais.
16.33. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizaÇão por perte da AdministraÇão Municipal.
16 34. Entregar o objeto na Secretaria Municipal de AdministraÇâo e Modernização ou outro
local designado por esta.
1635 Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final
ajustada ao último lance ofertado pelo lcitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do
contrato
16.36 Manter inalterados os preços e condiçóes da proposta
16.37. Lançar na nota fiscal as especificaçôes dos produtos, de modo idêntico àqueles
constantes do anexo ll - deste Termo de Referência.
16.38 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.
16 39. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das dispostções
contidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive quanto
ao compromisso do fornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às solicitações de
compras do governo municipal.
í6.40. Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência
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16.41 . São expressamente vedadas à contratada:
a) a veiculaÇão de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do
Ít/unicÍpio,
b) A subcontrataÇão paê a execuçáo do objeto deste contrato;
c) A contrataçáo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Írilunicípio, durante o
período de fornecimento.

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

17.1 Efetuar o pagamento na forma do item í't do Termo, após o recebrmento definitivo dos
materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, prevrdenciárias,
trabalhistas e as demais disposiÇões deste Termo de Referência.
17.2. Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução
do Contrato, conforme previsto no item 16 do Termo de Referência
'17.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
17.4. Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisrtos mínimos constantes
desse Termo de Referência - Anexos I e Planilhas de ComposiÇão de Preços - Anexo ll
17.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeiçóes, falhas ou irregularidades constantes
da execução do objeto deste Termo de Referência, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárias.
17 6 lnformar a Contratada eventuais defertos, rdentificados mesmo após o recebimento dos
materiais e exigir a sua substituiÇâo ou reparaçáo, conforme o caso
í7.7. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do objeto,
podendo recusar o recebimento do material, caso não esteja de acordo com as especificaÇões
e condições estabelecidas neste Termo de Referência, rnformando as ocorrências ao Orgão
Gerenciador
17 8 Verificar se a execuçâo do objeto Íoi rcalizada com observação às disposições pertinentes
neste Termo de Referência, implicando em caso negatlvo no cancelamento do pagamento dos
materiais fornecidos.
17.9. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecrdos, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas
alteraÇóes.
17.10. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à
firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma
de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária
'17.1 1 . Expedir as Autorizações de Fornecimento
17.í2. Receber o objeto em dias úteis, no horário de th às 17h30, no local determinado na

requisição/autorizaçáo de íornecimento;
17.3. Disponibilizar local adequado peÍa a Íealizaçáo da entrega.
17 4 Preslar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato;
17.5. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificaÇão, para a
entrega material.
17.6. Proporcionar todas as condições pare que a Contratada possa executar o objeto de
acordo com as determinaÇôes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo
de ReÍerência;
17 7. Extgt o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
í 7.8. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada
17.9. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicaçáo de penalidades
17. í 0. Aplicar à(s) licitante(s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na legislação
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18. PRAZO E COND|ÇÕES DE EXECUÇÃO

181 A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de FoÍnecimento"
emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando eté 31 de dezembro do exercício
írnanceiro em que for form alizado o contrato.
18 2. O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme a
necessidade e de acordo com a conveniência da Administração, bem como da existência de
disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela Contratante, por
ocasião da emissão da solicitaçáo formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o
ônus com a execuÇão do objeto.
18 3 O fornecimento será executado observado o disposto no Anexo I e demais dl'sposições
do Termo de Referência
18.4 A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no pÍazo máximo de 05 (cinco) dias,
após a solicitaçáo formal pela Contratante
18 5 Os metenais entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua
conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.
'18 6. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiars em desacordo com as
especificaÇóes e condições do Termo de Reíerência, do Edital e do Contrato.

í9.OO RECEBIMENTO
19 1 O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma.
19.í.í. PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da
conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados nos Anexos I e ll -
Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observaráo apenas as
informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva nota de
empenho.
19.1.2. DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento
provisório, após a verifrcação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais e
conseqüentemente aceitaçáo, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do
contrato, a ser designado pela Contratante.
19 2 O descarregamento do produto íicará a cargo do íornecedor, devendo ser providencrada
a mão de obra necessária.
19.3 O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade
civil do íornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparrdades com
as especificaÇôes estabelecidas, verrficadas, posteriormente, garantindo-se ao município as
faculdades previstas no art. 18 da Lei n.o 8.078/90.

20. DO PREÇO E DAS CONDrçOeS Oe PAGAMENTO

20 1 O valor global estrmado do contrato será de R$ 962.5í4,64 (Novecentos e sessenta e
dois mil quinhentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos) conforme prevrsto nas
Planilhas de Composição de Preços - Anexo ll do Termo de Referência
20 2 Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros. fretes, taxas ou outros
encargos eventualmente incidentes sobre os servrços, não podendo sofrer reajuste de qualquer
natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item í3 do Termo de Referência;
20.3 Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida
rndenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei no 8.666/93
20 4. A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos fornecimentos,
para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento
20 5 Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA deve
emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deveráo ser
entregues na Secretaria de Administração e Modernização, situada na Rua Urbano Santos, no

1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA, para fins de liquidação e pagamento
20 6 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestáo
Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias
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após a aceitação deíinitiva dos materiats, com apresentação das notas fiscais devidament
certiÍicadas pelo Agente Público competentes
2O.7 O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo
estar vinculado a liquidaÇão total do empenho.
20.8. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às
notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, com a Justrça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura rncidam sobre os serviços
contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - lCMlS.
20.9 Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos fornecrmentos
devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização e
apresentação, ao final de ceda entrega ou período não inferior a um mês, pela Contratade, dos
formulários de controle dos fornecimentos.
2010 A atestaÇáo da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse fim.
20 1í. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
20.12. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentaÇão e
protocolizaÇão junto ao Frscal do contrato do documento fiscal com as devidas correçóes, fato
esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver
prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.
20.13. Nenhum pagamenlo será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
atualização monetária
20.14. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a
atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especiÍicações do contrato
20.15. 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
fornecimento efetivamente efetuado.
20 16. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzrr, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizaçóes devidas pela CONTRATADA, nos
termos do contrato.
20.'17. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorndo de
alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa nominal
de 60/o a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples
20.18. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde. EM =
Encargos moratórios devrdos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a
do eÍetivo pagamento; I = indice de compensação financerra = 0,00016438; e VP = Valor da
prestação em atraso.

21. CRITERIO DE REAJUSTE

21.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão flxos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situaçôes previstas na alínea "d" do
inciso ll do art. 65 da Lei no 8 666/1993 ou no artigo 17 do Decreto It/unicipal n o 13/20í5, de 31
de março de 201 5.
21.2 Paru restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
Contratada e a retribuição da AdministraÇão para a justa remuneraÇão, será eíetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do
Art 65 da Lei n o I666/93.

e

úRua Urbano Santos. I657 - Juçara. InlperatrizlMA

(



tl'
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAo

1r.,,)

22. VEDAçÃO À COrurnArnOa

22 1 .Sáo expressamente vedadas à contratada:
a) a veiculaÇão de pubhcrdade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorizaÇâo do
IVlunicípio;
b) a subcontrataÇão para a execução do objeto deste contrato,
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o
período de fornecimento.

23. VIGÊNCIA DO CONTRATO

23.1 - O O futuro contrato que advir deste Termo de Referência, vigorará por '12 (doze) meses,
a contar da data de sua assinatura

25. DAS PENALIDADES

25 1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:
25.2 Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juizo da fiscalizaçâo, no caso
dedescumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no
caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não
caiba a aplicaçâo de sanção mais grave.
a) Multas:
b) 0,03% (ttês centésimos por cento) por dia sobre o valor dos materiais entregues com
atraso Decorridos 30 (trinta) dias de aÍaso a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade
da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em Gzáo da inexecução total.
c) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido
pelas demais alíneas.
d) 5 %. (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não cumprimento
de quaisquer condiçóes de garantia estabelecido no contrato.
e) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenÇão das
condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatórro
f) 10 % (dez por cenÍo, sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por
inexecução parcial do contrato.
g) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do
contrato, rescisáo contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigaçóes contratuais - atraso superior ao prazo limite de 30
(trinta) dias, estabelecido na alínea "a".

h
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24. F|SCALTZAçÃO DO CONTRATO

24.1 A Íiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão feitos
pela servidora Antônia Osanira Vitaliano dos Santos Lopes, Diretora Executiva, Chefe do Setor
de Compras, matrícula no 50 540-4, ou outros representantes, especialmente designados, que
anotaráo em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de
21.06.93
24.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de
recebimento deverâo ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes a Administraçào
24.3 A fiscalização de que trata esta cláusula nâo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de eção ou
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos
24.4 A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor
responsável pela Íiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse íim
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h) Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do artigo v
da Lei no 8.666/93.
i) Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que hala conveniência para a Administração Pública.
j) Rescisão Judicial, nos termos da legislaÇão.
k) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 02 (dors) anos
l) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua
reabilitação peranle a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

26. DA RESCISAO DO CONTRATO

26'l A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no 8.666/93, de 21106/93.

26 1 í. Constituem motivo para rescisão do Contrato:

a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçóes e prazos

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaÇões e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.

c) A paralisação da execuÇão do serviÇo, sem justa causa e prévia comunicação á
Administração.

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus supenores.

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993

0 A decretação da falência ou instauraÇão da insolvência civil.

g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

h) A alteraÇão social ou a modrficação da finalidede ou da estrutura da empresa que prejudique
a execução do contrato

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.

j) A supressão, por parte da Administração, dos serviÇos, acarretando modificações do valor
inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei no 8 666, de
21 de junho de 1993.

k) A suspensão de sua execuçáo por ordêm escrita da Administração, poÍ ptazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizaÇôes e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situaÇão.

l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o
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direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigaÇões até que seja normahzad P t

a

a situaÇão

m) A não-liberaçáo, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de
serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de matêriais naturais especificadas nos
projetos.

n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.

o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sançóes penais
cabíveis

p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial da posiÇão contratual, bem como a fusão execução do
contrato.

27. DAS DTSPOSTÇOES GERATS

27 1 Apos a declaraÇão do vencedor da licitação, não havendo manifestaÇão dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) lavraÍá a ata da sessão e
submeterá o processo à homologação da autoridade competente

27.'l 1 No caso de interposiÇão de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a
autoridade incumbida da decisão fará a homologaÇão.

27.2 O vencedor obriga-se a aceitar, nas mesmas condiçóes da proposta, os acréscimos ou
supressôes do valor inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do art 65, §
ío, da Lei n'8.666/93.

27 3. A Prefeitura [\/unicipal de lmperatri/MA poderá revogar a licitaÇão por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devrdamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocaÇão de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente íundamentado.

27.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que tendo aceitado
sem objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o
vrcrem

27.5. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições.

27.6 O(A) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitaÇão, poderá
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada
a rnclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão
pública

27.6.1 Poderá ser solicitado ao fornecedor, pelo pregoeiro ou pela comissão de licitação
informaçôes adicionais necessárias, laudos técnicos de análises dos produtos, amostras e
outras, a qualquer tempo e/ou fases do procedimento licitatório, com a finalidade de dirimir
dúvidas e instruir as decisões relativas ao lulgamento

27.7 Nào serão considerados motivos para desclassificaçâo simples omissóes ou erros
formais da proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o
processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que nâo fiÍam os dirertos dos
demais licitantes.

27.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a seguranÇa da contratação/fornecimento.

27.9 Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
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27.10. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração Pública
Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja ad.iudicado o presente certame.

27.11 Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista
franqueada aos interessados na licitação

27 12 As decrsóes do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes,
serão publicados na lmprensa Oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus
representantes.

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

27.14 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitaÇão

27 .15. A homologação do resulledo desta licitação não implicará direito à contratação.

27.'16. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposiçóes constantes da legislação
vigente

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

27 18 O Edital e seus anexos estaráo disponiveis no site w\ivw imperatriz ma.gov br, ou obtidos
mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento
de Arrecadação l\/unicipal - DA[/, emitido pela Secretaria de Planejamento, F azenda e Gestão
OrÇamentária, podendo, ainda, ser consultado gratuitamente na sede da CPL, na Rua Urbano
Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz,/MA, estando disponível para atendimento em dias
úteis, das 08h às í th.

lmperatriz (l\nA), 08 de março de 2019

sh;] rà Gômes de bousa Leal
Pregoeira

,tlq3
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PREGAO PRESENCIAL NO 016/20í9 - CPL

ANEXO I

(Proposta de Preços e Termo de Referência)

Prezados Senhores,

na
Rua , no _, inscrita no CNPJ/IMF sob o número
neste ato representada por _, portador do CPF n"

(empresa), com sede na cidade de

e
RG no , abaixo assinado. propõe a Secretaria Municipal de Saúde, os preÇos
infra discriminados, para Aquisição de material de consumo (material de limpeza e produÇão de
higienização, material de copa e cozinha, gêneros de alimentação perecível e não perecível e
material de expediente - Escritório), para atender as necessidade da Administração Municipal
(Administração Geral), conforme descriÇão do Termo de Referência e Especrficações Técnicas
do anexo l, objeto do PREGÀO PRESENCIAL no 016/2019-CPL:

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

b) A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento"
emitida pela contratante, de forme parcelada, vigorando por 12 (doze) meses, a contar da data
em que for formalizado o contrato.

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

(
Rua []rbano Santos. 1657 - JuçaÍa, Imperatriz/MA

de _de 201 I

c) Preço Total por extênso R$ ..... ( )
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1 DO OBJETO E FORMA DE FORNECIMENTO

1.1 Dêscrição
l-.1.1 Constitui objeto deste Termo de Referência a aquisição eventual e futura de

Material de Consumo (Material de Limpeza e Produção de Higienização, Material de
Copa e Cozinha, Gêneros de Alimentação Perecível e Não Perecível e Material de
Expediente - Escritório), para atender as necessidades da Administração Municipal
(Administração Geral), de forma parcelad a, pot 72 (doze) meses, conforme as

especificações constantes neste Termo de Referência, nas Especificações Técnicas -
Anexos I e nas Planilhas de Composição de Preços - Anexo ll.

DA JUSTIFICATIVA

2.1 A presente aquisição dos produtos faz-se necessária para atender a demanda da
Administração Municipal (Administração Geral), conforme segue:

2.2 Lote l- Os Materiais de Limpeza e Produção de Higienização são de suma iniportância,
haja vista serem indispensáveis para manutenção de ambientes limpos e higienizados,
evitando a proliferação de vírus e bactérias dentro do espaço de funcionamento das

Unidades da Administração Municipal (Administração Geral).

2.3 Lote ll, lll e lV - Os Materiais de Copa e Cozinha e Gêneros de Alimentação Perecíveis e

Não Perecíveis são essenciais para dar continuidade e manutenção dos serviços de

Copa e Cozinha e destinados a sanar as necessidades para execução dos serviços de

copeiragem das Unidades da Administração Municipal (Administração Geral). Em

relação água mineral o objetivo é garantir o fornecimento adequado para consumo dos

servidores, colaboradores e visitantes. A aquisição do produto se justifica ainda pelo

alto índice das condições climáticas da cidade, elevando-se o consumo do mesmo.

2.4 Lote V - Os Materiais de Expediente - Escritório pela Administração Municipal
(Administração Geral) faz-se necessária para o cumprimento eficiente dos serviços
públicos.

2.5 A divisão dos materiais foi feita em 05 (cinco) lotes de Íorma a se agrupar os itens com

características semelhantes, visando dotar de maior celeridade e eficiência as várias

etapas procedimentais relativas à licitação, formalização e gerenciamento das atas de

registro de preços, aquisição e recebimento dos materiais e controles dos atos
processuais, com reflexos na economia processual e financeira, além de proporcionar

uma maior atratividade para âs empresas participantes da licitação.
2.6 Os materiais previstos neste Termo de Referêncía se enquadram na classificação de

bens comuns, nos termos da Lei n" 10.520, de 2002, que regulamenta a modalidade do

Pregão, por possuir caracterÍsticas gerais e específicas usualmente encontradas no

mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão Presencial

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

a

2

3

í
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2.7 Para tanto, o presente TR explicitâ os elementos básicos e essenciats dete
legislação, descritos de forma a subsidiar aos interessados em participare
licitatório na preparação da documentação e na elaboração da proposta.

2.8 Optou-se pela organização deste certame por item, sempre em respeito
competição e conforme previsto no art.23 §§ ls e 2s da Lei n.8666/93
do Plenário do TCU.

DO FUNDAMENTO TEGAT

3.1 A eventual e futura contratação de pessoa jurídico, para a aquisição dos materiais,
objeto deste Termo de Referência, se enquadra na classificação de bens comuns, e

encontra amparo legal na Lei ne 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada no

Município pelo Decreto Municipal n.s 22/2OO7; na Portaria ne 448, de 13 de setembro
de 2OO2, do Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional e nas demais
legislações coÍrelatas, aplicando-se, su bsid iariamente, no que couber, a Lei n." 8.666,

de 21 de junho de 1993, com suas alterações subseqüentes.

DA MODAUDADE E T|PO DE LTC|TAçÃO

4.1 Modalidadê de licitação
4.7.7 O certame licitatório será realizado na modalidade de PREGÃO, em sua íorma

PRESENCIAL, em conformidade com a Lei Federal n.e 10.520, de 17 de julho de

2002, regulamentada no Município pelo Decreto Municipal ne 22l2OO'7 e Lei ne

8.666, de 21 de junho 1993 e suas alterações.

4.2 Tipo de Licitação

4.2.1 Será adotado na licitação o critério de julgamento com base no TIPO MENOR PREçO

POR ITEM.

DA HABILITAçÃO

5.1 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

8.666193.
5.2 Para fins de habilitação, a título de qualificação técnica, a empresa licitante deverá

apresentar:
5.2.L Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por órgão ou entidade da

administração pública ou por empresas privadas que comprovem que a empresa

executou, a contento, objeto compatível com o objeto da licitação.

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

5.2.3 Não serão aceitos atestados de capacidade técnica que se refiram a contratos ainda

em execução.

DA PARTICIPAçÂO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEqUENO PORTE

6.1 O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME)

ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), consoante art. 3s da Lei Complementar n0.

L23/2006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 49 deste artigo,
caso tenha interesse em usufruir do tratâmento previsto nos arts. 42 a 49 da lei citada,

rminados pela

m do certame

a mars

e Súm la 241
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deverá comprovar tal atributo mediante apresentação de documentação
comprobatória.

6.2 A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresa de pequeno porte
somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para
participação na licitação. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal, será assegurado prazo de 05 lcincol dias úteis, prorrogável por igual período,
para a regularização da documentação.

6.3 Na licitação, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação
para as microempresas e empresas de pequeno porte.

6.4 Para o processo em questão deverá ser respeitado o aÍt. 47, inciso l, da Lei ne

123/2006, que estabelece exclusiva participação das microempresas e empresas de
pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja até RS 80.000,00 (oitenta mil
reais).

6.5 Será concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno
porte sediadas no ÂVBttO LOCA! nos termos do art. 9s do Decreto ne 8.538/2015 para

promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local.

DA PROPOSTA DE PREçOS

7-1 A proposta de preços deverá ser digitada e impressa em ume vie ou mâis, redigida com

clareza em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente
datada e assinada na última folha e rubricada nas demais por pessoa juridicamente

h a bilitada pela empresa.
7.2 Os preços ofertados deverão ser líquidos, devendo estar nele incluídas todas as

despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e demais encargos, de qualquer

natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto dessa licitação, já

deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos, contemplando item a item.
7.3 Apresentar indicação detalhada das especificações dos materiais cotados, citando

marca tipo, fabricante, país de procedênciâ e outras características que permitam

identificá-los, com juntada, inclusive, de prospectos na língua portuguesa, sem

referência às expressões "similar" ou "compatível", de acordo com os requisitos

indicados neste Termo de Referência.

7.4 Prazo de validade da PROPOSTA, não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da date da

sua apresentação, ou seja, da data da Sessão Pública a ser designada pela Comissão

Permanente de Licitação.

7.5 Verificando-se discordância entre os preços unitário e total da PROPOSTA, prevalecerá

o primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre valores

numéricos e os por extenso, prevalecerão os últimos. Se o licitante não aceitar a

correção de tais erros, sua PROPOSTA será rejeitada.

7.6 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação da PROPOSTA serão de

responsabilidade exclusiva da licitante.
7.7 A planilha contendo o orçamento estimado para a contratação, a qual deverá ser

adotada para a formulação da proposta de preços, apresenta-se no Anexo ll - deste

Termo de Referência.

8. DASOBRTGAçõES DACONTRATADA 
4
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No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o
empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são
confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações descritas nas especificações técnicas no
Anexo I deste Termo de Referência, a:

8.1 lniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento",
emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando por 12 (doze) meses a partir
da data em que for formalizado o contrato.

8.2 Respeitar o prazo estipulado para o fornecimento parcelado do objeto conforme
estabelecido neste Termo de Referência e na proposta dâ CONTRATADA.

8.3 Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a executar o obleto,
após cada solicitação formal, conforme item 14 deste Termo de Referência.

8.4 Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita execução do objeto.

8.5 Facilitar à FISCALIZAçÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
8.6 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONÍRATANTE ou a

terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,

independentemente de outras cominações contrâtuais ou legais a que estiver sujeita.
8.7 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela

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

apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo
comunicar a CoNTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas

condições.
8.8 A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em uÍn prazo

máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções
previstas no art." 81 na Lei 8.666/93.

8.8.1 A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às

penalidades legalmente estabelecidas.
8.9 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor

inicialmente estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1e; do art. 65 da

Lei 8.666/93.
8.10 Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da

Lei 8.666193, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

8.11 lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (uÍn) preposto como
seu representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/931, aceito pela

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

execução do objeto.
8.12 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados;

8.12.1 Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e refazer, prioritária e

exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias

Rua Uíbano Santos, 1657 - Bairro JuÉra
CEP 65 90G505 - lmperatriz - MA
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úteis, contados da solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos,
incorreções, erros, falhas e imperfeições, decoÍrente de culpa da Contrateda no ato
da execução do objeto.

8.13 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

8.13.1 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a

terceiros, inclusive os decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis
nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo.

8.14 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.

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

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

pagamento.

8.15 Responsabiliza r-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.

8.16 Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e

expressa an uência da Contratante.
8.I7 Arc com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das

obrigações pactuadas entre as partes.

8.18 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-

obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

8.19 Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setoÍ competente,
não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das

obrigações pactuadas entre as partes.

8.20 Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do

fornecimento e prestar prontâmente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

8.21 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do

fornecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e

contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura

venham a ser criadas e exigidas por Lei.

8.22 Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes

de trabalho, encargos trabalhistas, prevídenciários, fiscais e comerciais, transportes,
fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou

espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos

serviços contratados.

8.23 Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe

venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

8.24 Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção lndividual - EPl,

exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem

como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.

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

Ruâ Urbano Santos, 1657 - BaiÍo Juçara
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8.26 Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
Contratante;

8.27 Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o
descarregamento dos materiais.

8.28 SujeitaÊse a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal.
8.29 Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Administração e Modernização ou outro

local designado por esta.

8.30 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.
8.31 Manter inalterados os preços e condições da proposta.

8.32 Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico àqueles
constantes do anexo ll- deste Termo de Referência.

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

8.34 Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições
contidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive
quanto ao compromisso do fornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às

solicitações de compras do governo municipal.

8.35 Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência.

8.36 São expressamente vedadas à contratada:
a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do

Município;
b) A subcontratação para a execução do objeto deste contrato;
c) A contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o

período de fornecimento,

DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATANTE

9.1 Efetuar o pagamento na forma do item 11 deste Termo, após o recebimento definitivo
dos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais,

previdenciá rias, trabalhistas e as demais disposições deste Termo de Referência.

9.2 Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a

execução do Contrato, conforme previsto no item 16 deste Termo de Referência.

9.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo

e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

9.4 Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos

constantes desse Termo de Referência - Anexos le Planilhas de Composição de Preços

- Anexo ll.
9.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

constantes da execução do objeto deste Termo de Referência, para que sejam adotadas

as medidas corretivas necessárias.

9.6 lnformar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos

materiais e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.

9.7 Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do objeto,

podendo recusar o recebimento do material, caso não esteja de acordo com as

Rua Urbano Santos, '1657 - BatÍo Juça.a
CEP: 65 900-505 - lmperatriz - MA
www imperakiz ma-gov br

8

I

4
),

c4
- í]t( PREFEIÍuR oE

â IMDERÂTRIZ

§

( üvv"
1



t

ESTADO DO MARÀM{ÃO
PREFEITI]RA MI]I\ICIPAL Df, IMPERÂ

&
L

Sf,CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODE
DEPARTAMENTO ÀDMINISTRATTVO

Ç

especlficações e condições estabelecidas neste Termo de Referência, informando as

ocorrências ao Orgão Gerenciador.
9.8 Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições

pertinentes neste Termo de Referência, implicando em caso negativo no cance[amento
do pagamento dos materiais fornecidos.

9.9 Convocar regularmente o interessado parâ assinar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instÍumento 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

8.666193 e suas alterações.
9.10 Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à

firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a

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

9.11 Expedir as Autorizações de Fornecimento.
9.12 Receber o objeto em dias úteis, no horário de th às 17h30, no local determinado na

requisição/autorização de fornecimento;
9.13 Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.
9.14 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel

execução do contrato;
9.15 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam

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

identificação, para a entrega material.
9.1.6 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de

acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do

Termo de Referência;

9.17 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.18 Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.

9.19 Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.

9.20 Aplicar à(s) licitante(s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na legislação.

10. DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUçÃO OO CONTRATO

10.1 O futuro contrato que advir deste Termo de Referência, vigorará por 12 (doze) meses,

a contar da data de sua assinatura.

11. DO PREçO E DAS CONDIçõES DE PAGAMENTO

11.1 O valor global estimado do contrato será de R$ 962.5L4,64 (Novecentos e sessenta e

dois mil quinhentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavosl conforme previsto

nas Planilhas de Composição de Preços - Anexo ll a este Termo de Referência.

11.2 Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros

encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de

qualquer natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item 13 deste Termo de

Referência;

11.3 Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida

indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei ne 8.666/93.

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

11.5 Depois de realizada conÍerência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA
deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duos) vias, que
deverão ser entregues nâ Secretaria de Administrâção e Modernização, situada na Rua

Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz/MA, para fins de liquidação e
pagamento.

11.6 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão
Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em ate 30
(trinta) dias após a aceitação definitiva dos materiais, com apresentação das notas
fiscais devidamente certificadas pelo Agente Público competentes.

11.7 O pagamento deverá ser efetuado em PARCEIÂS PROPORCIONAIS MEDIANTE O
TORNECIMENTO DOS MATERIAIS, à medida que forem entregues os mesmos, não
devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.

11.8 Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às

notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e

Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

- CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventurâ incidam sobre os

serviços contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Circulação de Me-rcadorias e

Serviços - ICMS.

11.9 Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos

fornecimentos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato,
mediante contabilização e apresentação, ao final de cada entrega ou período não
inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos fornecimentos.

11.10 A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao flscal do
contrato ou outro servidor designado para esse fim.

11.11 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da

despesa, o pagamento ficará pendente, ate que a CONTRATADA providencie as

medidas saneadoras.

11.11.1 A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e

protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento flscal com as devidas

correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à

CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela

CONTRATADA.

11.12 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer

obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de

preços ou atualização monetária.
11.13 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a

atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do
contrato.

11.14 A CONTRATANÍE 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
fornecimento efetivamente efetuado.
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11.15 A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA,

nos termos do contrato.
11.16 No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de

alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa
nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de
juros simples.

ll.lTOvalordosencargosserácalculadopelafórmula:EM=lxNxVP,onde:EM=Encargos
moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista pâra o pagamento e a do

efetivo pagamento; l= índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da
prestação em atrâso.

12. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

14.001.04.122.0029.2.077 - Manutenção das Atividades e Projetos da Secretaria
Natureza: 3.3.90.30.99 - Material de Consumo
Ficha:430 Fonte: 001

13. DO CR|TÉRIO DE REAJUSTE

13.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas

hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alÍnea

"d" do inciso ll do art. 65 da Lei ne 8.666/1993 ou no artigo 17 do Decreto Municipal n.e

13/2075, de 31 de março de 2015.

13.2 Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da

Contratada e a retribuição da Administração para â justa remuneração, será efetuada a

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea
"d" do Art. 65 da Lei n.s 8.666/93.

t4. DO PRAZO E COND|çÕES DE EXECUçÃO

14.1 A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de

tornecimento" emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando por 12 (doze)

meses, a contar da data em que for formalizado o contrato.
14.2 O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme a

necessidade e de acordo com a conveniência da Administração, bem como da

existência de disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela

Contratante, por ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira

responsabilidade da Contratada o ônus com a execução do objeto.

14.3 O fornecimento será executado observado o disposto no Anexo I e demois disposições

deste Termo de Referência.

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

após â solicitação formal pela Contratante.

14.5 Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma compatÍvel com sua

conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.
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14.6 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com as

especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

15. DO RECEBIMENTO

15.1 O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:
15.1.1 PROVISORIAMENTE: no ato dâ entrega, para fins de posterior verificação da

conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados nos
Anexos I e ll - Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade em que

se observarão apenas as informações constantes da fatura e das embalagens, em
confronto com a respectiva nota de empenho.

15.1.2 DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos

materiais e conseqüentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser

elaborado pelo fiscal do contrato, a ser designado pela Contratante.
15.2 O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser

providenciada a mão de obra necessária.

15.3 O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade

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

disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente,
garantindo-se ao município as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.s 8.078/90.

16. DA FTSCAUZAçÃO E CONTROTE

16.1 Â fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão

feitos pela servidora Antônia Osanira Vitaliano dos Santos Lopes, Diretora Executiva,

Chefe do Setor de Compras, matrícula ne 50.540-4, ou outros representantes,

especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências,

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na

forma do Artigo 67, da Lei nq 8.665, de 21.06.93.

16.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão

de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a

adoção das medidas convenientes a Administração.

16.3 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilid ade da

CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de

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

16.4 A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor

responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

I7. DAS PENALIDADES

17.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, a GoNTRATANTE poderá garantide a

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da

falta cometida:
17.1.1 Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no

caso dedescumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste

contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à

CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave'
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17.1.2 Multas:
77.7.2.7 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos materiais entregues

com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso â CONTRATANTE poderá decidir
pela continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão
da inexecução total.

17.t.2.2 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido,
para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento,
não abrangido pelas demais alíneas.

11.7.2.3 5 % (cinco pot cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não
cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.

77.1.2.4 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não
manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento
convocatório.

77.7.2.5 70 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão

contratual por inexecução parclal do contrato.
17.L.2.6 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na

assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato -
caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações
contratuais - atraso superior ao prazo limite de 30 (trinta) dias, estabelecido na

alínea "a".
17.1.3 Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do

artigo 78 da Lei nP 8.666/93.
17.1.4 Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da

licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.

17.1.5 Rescisão iudicial, nos termos da legislação.

17.1.6 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.

17.1.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,

enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja
promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção,
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no

inciso anterior.

r8. DASDTSPOSTçÕESCOMPLEMENTARES

18.1 As condições de reajuste, repactuaçôes, equilíbrio econômico-financeiro, rescisão,

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

da minuta do contrato.
18.2 O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.s 8.666193,

desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas.

19. DAS DISPOSTçÕES GERATS
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19.1 Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário, poderão ser prestados pela

Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço: Rua Urbano Santos, n-o 1657 -
Bairro Juçara - lmperatriz - MA.

lmperatriz (MA), 08 de janeiro de 2019.
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ANExo r - esnectrrclçÕes rÉcxrcls

Este documento estabelece as normas específicas para o fornecimento dos produtos, a fim de
atender as necessidades da Administração Municipal (Administração Geral), no Município de
lmperatriz - MA.

DO OUETO
L.L Contratação de aquisição de Material de Consumo (Material de Limpeza e Produção de

Higienização, Material de Copa e Cozinha, Gêneros de Alimentação Perecíveis e não
Perecíveis e Material de Expediente - Escritório), de forma parcelada, a fim de atender
as necessidades da Administração Municipal (Administração Geral), no MunicÍpio de
lmperatriz - Maranhão.

2 DO ORçAMENTO ESTIMATIVO - CONSUMO E CUSTO ESTIMADO ANUAT
2.1 O valor estimado para o consumo anual de materiais, bem como o valor total estimado

para o fornecimento dos produtos apresenta-se previsto conforme Planilha de

Composição de Preços - Anexo ll a este Termo de Referência.

2.2 O quantitativo definido para esta licitação baseou-se no consumo do ano de 2018
visando suprir as necessidades para o exercício eficiente dos serviços públicos

municipais durante o exercício de 2019.

2.3 O orçamento para essa despesa foi obtido a partir de pesquisa de preços no mercado.

2.4 A LICITANTE deverá apresentar o menor preço para cada item, para o período do

contrato.
2.5 No Anexo ll são demonstrados os quantitativos estimados, com base nas demandas

conhecidas, e os valores unitários e globais para a mensuração do valor do contrato. Os

trabalhos constantes do Anexo ll são meramente estimativos e exemplificativos,
servindo apenas para a orientação dos licitantes e para a quantificação do valor
estimado da contratação, não obrigando a Contratada a demandar os serviços tais conro

constam nesta planilha.

2.6 Por se tratar de estimativas, as quantidades e valores não constituem, em hipótese

alguma, compromissos futuros para a Administração, razão pela qual não poderão ser

exigidos nem considerados como quantidades e valores para pagamento mínimo,

podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades da Administração, sem que

isso justifique qualquer indenização à CONTRATADA.

DO PREPOSTO

3.1 A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela Contratante, durante o período de

vigência do contrato, para representá-la administrativamente, sempre que for
necessário.

3.2 O preposto deverá ser indicado mediante declaração em que deverá constar o seu

nome completo, ne CPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados à

sua qualificação profissional.

3.3 O preposto, uma vez indicado pela CONTRATADA e aceito pela Administração, deverá

apresentar-se à unidade fiscalizadora, tão logo seja firmado o contrato para assinar com

15
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o servidor designado para esse fim o Termo de Abertura do Livro de Ocorrências e tratar
dos demais assuntos pertinentes à execução do contrato, relativos à sua competência.

3.4O preposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas às faturas do
serviços prestados.

4. DAS ESPECTFTCAçÕES DOS PRODUTOS

4.1 Os materiais a serem licitados, conforme descrição constante da Planilha de

Composição de Preços - Anexo ll a este Termo de Referência deverá ser de
primeira/melhor qualidade.

4.2 Com relação especificamente ao roduto uo minerol sem a ser licitado,
conforme descrição constante da Planilha de Composição de Preços - Anexo ll a este
Termo de Referência deverá ser de primeira/melhor qualidade, com as seguintes
característicâs:
4.2.1 SeÍ classificada como água mineral tradicional ou água potável de mesa, como

FLUORETADA, segundo código de águas minerais dentro dos padrões

estabelecidos pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, conforme Resolução da

Diretoria Colegiada - RDC ne 173, de 13 de setembro de 2006.
4.2.2 As características microbiológicas da água mineral natural ofertada deverão

atender às determinações da Resolução RDC N. 275/05, da ANVISA, igualmente a

qualidade higiênica sanitária da água mineral (NBR 14.222 - garrafão retornável,
NBR 14.328 - tampa para garrafão, NBR 14.637 - lavagens, enchimento e

fechamento).
4.2.3 Os garrafões d isponibilizados pela CONTRATADA deverão ser em

POLICARBONATO, liso, transparente, ter capacidade de acondicionamento para

20 litros de água mineral, próprios para o acond icionamento de água mineral,
resistentes, em excelente estado de conservação, sem ranhuras e/ou
amassados, vir com tampa protetora e lacre de segurânça inviolável, para evitar
contaminações externas, com as seguintes características: PH a 25s C: igual ou

maior do que 7,0.

4.2.4 Concessão expedida pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM),

através da Portaria de Lavra emitida pelo Ministério de Minas e Energia para a
extração e comercialização de água mineral natural em embalagens de 20 (vintel
litros retornáveis.

4.2.5 Deverão vir gravados nos rótulos dos garrafões data de envasilhamento e
validade do produto, ou na vedação das embalagens, conforme Porteria n.e

470199 do Ministério de Minas e Energia.

4.3 A entrega a que se refere o subitem 4.4 deverá ser estendida aos pavimentos e salas, e

nos horários especificados no pedido de compra emitido pela Contratante.

4.4 A Contratada fica obrigada a entregar os produtos - água mineral, no prazo máximo de

24 lvinte e quotro\ horas e os demais materiais no prazo de 05 (ctnco) dias, após a

solicitação formal pela Contratante.
4.5 Os vasilhames que apresentarem defeitos e violações de lacre deverão ser substituídos

no prazo máximo de 24 (vinte e quotrol horas, a partir da notificação pela

CONTRATANTE.

N\O
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4.6 Adotar os critérios de segurança e higiene previstos na legislação vigente, tanto para
seus empregados quanto para a execução do fornecimento.

4.7 Possuir Autorização da Vigilância Sanitária para funcionamento da empresa.
4.8 Observar e adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndio,

recomendadas por Lei.

4.9 Fornecer análise físico-química e/ou bacteriológica da água atestando que a mesma é

apropriada para o consumo humano, sempre que solicitada pela Contratante. Todo o
custo com a referida análise correrá por conta da Contratada.

4.7O Fazer constar nas embalagens das águas minerais, o rótulo padrão aprovado pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM.

DAS CONDIçõES BÁS|CAS

5.1 O fornecimento do material deverá estar disponibilizado à CONTRATANTE

imediatamente após o recebimento da Ordem de Fornecimento. :
5.2 Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, só será pago o que efetivamente for

consumido.'
5.3 O fornecimento deverá ser realizado nas quantidades e locais determinados pela

Contratante. -

DA REqU§rçÃO DOS PRODUTOS

5.1 O material será requisitado pelo responsável da Contratante, que deverá ser feita
através de nota de req u isição/pedido/autorização de fornecimento devidamente
autorizada e assinada por ele, onde deverá constar todos os dados, inclusive, dados do
servidor responsável pela recebimento dos materiais.

6.2 A entrega do material deve ser feita no endereço indicado pela ContÍatante, conforme
req uisição/autorização de fornecimento, devendo, quando do recebimento fazer a

conferência das especificações, conforme especificações constantes neste Termo de

Referência - Anexos I e Planilhas de Composição de Preços - Anexo ll.

6.3 A requisição do material ocorrerá de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às 13:00

horas, conforme solicitação devidamente autorizada e assinada pelo responsável.

DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

7.1 Para fornecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma, de

acordo com as necessidades e conveniências da CONTRATANTE:

a) a CONTRATADA fornecerá os produtos mediante a apresentação da Autorização de

Fornecimento, conforme modelo previamente apresentado pela CONÍRATANTE e

acordado pelas partes, devidamente datada e assinada por servidor autorizado da

Administração Municipal;
b) a autorização de fornecimento deverá ser devidamente preenchida com as informações

relativas ao fornecimento e assinadas por servidor da unidade que receber o material.

7.2 Os produtos serão recusados pela Contratante, no caso de especificações fora dos

padrões, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que o' solicitado,

contaminação por quaisquer elementos não permitidos em sua composição ou a

presença de outras substâncias, em percentuais além dos eutorizados em sua

composição.
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7.3 O produto recusado deverá ser substituído no prazo máximo de 24 (vinte e quotrol
horas, e os demais materiais no prazo 05 (cinco) dias contado a partir do recebimento
pela Contratada da formalização da recusa pela Contratante, arcando a Contratada com
os custos dessa operação, inclusive os de reparação;

7.4 Para o fornecimento, deverá ser especificado o quantitativo em unidades do produto
fornecido, no preenchimento da requisíção do município, bem como deverá ser
fornecido o devido comprovante.

7.5 Não será admitida recusa de fornecimento pela Contratada em decorrência de
sobrecarga na sua capacidade instalada.

7.6 Em caso de panes, falta dos materiais, casos fortuitos ou de força maior, a Contratada
deverá providenciar alternativas de fornecimento nas mesmas condições acordadas, no
prazo máximo de 05 (clnco) dias, após o recebimento da formalização de

descontinuidade dos serviços emitida pela Contratante, sob pena de sofrer as sanções

previstas no contrato.

DO PREçO

8.1 O preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais será o preço ofertado
na proposta vencedora deste Pregão.

8.2 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução Cos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.

8.3 No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes e
demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste

contrato, isentando a Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.
8.4 Os preços registrados, oferecidos na proposta vencedora serão fixos e irreajustáveis

durante toda a vigência contratual, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente
comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso ll do art. 65 da Lei ns

8.566/1993.

9 DA GARANTIA DOS PRODUTOS

9.1 A Contratada deverá garantir a qualidade dos produtos e arcar com qualquer
prejuízo à Contratante decorrente de sua utilização;

9.2 Os produtos entregues pela Contratada deverão ter validade mínima de 60%

lsessento por cento) do prazo definido na embalagem.
9.3 Durante o período de garantia, a CONTRATADA, independentemente de ser ou não

fabricante do objeto, se obriga a substituir, sem ônus para a Contratante, o objeto
que apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, ou não

compatíveis com as especificações deste Termo, no prazo máximo de 05 (crnco) dias,

a contar da notificação.
9.4 Na substituição de produtos defeituosos, a reposição será por outro com

características técnicas iguais ou superiores, sem custo adicional para a

CONTRATANTE.

9.5 Em caso de não conformidade, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no

qual se consignarão as diferenças com as especificações. Nesta hipótese, a

C0NTRATADA deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as

especificações, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de devolução, sendo

Rua Urbano Santos, '1ô57 - Bairro Juçara
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)

que, em caso de não aceitação do produto, a devolução (frete e demois despesosl
será por conta da contratada.

9.6 Caso a substituição não ocorra em 05 (clnco) dias, a partir da notificação, ou caso o

novo bem entregue também seja rejeitado, estará a empresa Contratada incorrendo
em atraso na entrega, sujeita à aplicação das sanções previstas em Lei.

9.7 A Contratada é obrigada a realizar análises dos produtos em comercialização

sempre que solicitadas pela Contratante. Para isto, a Contratada deve manter
disponíveis os materiais necessários à realização das análises (Resoluções

especíÍicosl;
9.8 Os procedimentos detâlhados para a realização dos testes de qualidade dos

materiais seguirão a legislação específica editada pelo Órgão Competente;

9.9 Ficará sobre a inteira responsabilidade da Contratada a Sarantia da qualidade

mínima dos materiais entregues, sob pena das sanções cabíveis.

19
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SECRETARIA MUNICIPAL OE !

EspEcrFtcAçôEs, ouAnTrrATrvos E vALoR Do -/
LOÍE I . iIATERIAL OE LI PEZA E PROOUÇÁO DE HIGIENIZAÇÁo, PARA AIETIDER As NECESSIDADES DA Ao INISTRAçÀo MU ICIPAL No

PERloDo oE 12 rEsES.

STICA OE 01 LITRO, MARCA DO FABRICANTE,

DATA DE FABRICAÇÃo, cAIxA cOM 12 UNIoADES

AGUA SANI EMBALAGE[1
195 27,43 5 348 85

2 ÁLcoor- lioutoo, elraluceu oe t [. crIXA COI\1 12 UNIDAOES catxÁ 81,40 4 944 00

3
ÀLcooL ETlLrco eu oeL zosr À[rr§Ésr ICO PARA HIGIENIZACÃO DE MAOS,

5009, CAXc CoM 12 UNIoADESEIVEALAGEM DE
cAtxÂ 120 80,s2 I 662 40

4
AROMAÍIZADOR DE AMBIENTES SPRTY 4OOML/227G, FRAGMNCIA A SER

OÊFENIOA POSTERIORMENÍE, CAIXA CO[,ll 12 UNIDAOES
c^txA 105 to2,31 10 748 85

5 BARRILHA LEVE, EIVBALAGEI/ 25 KG PCT 15 296,21 4 444 05

U NIO 759 562 86
CABO AVULSO PARA VASSOURA COM ROSCA EM MADEIRA REVESTIDO EM

PúSTrco

cA xÁ 96 51,95 4 987 2C7 ceu úouron, ntcoloR, 750M1cAixA coM 12 uNtoADEs

29,738 crscADoR (GAoANH0) DE AÇ0 Cor/ í6 DENÍES, CA80 DE MAoETRA

GAúo 50 179,23 s 961,509 cLARIFICANTE DECANÍAOoR LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 5 LIÍRoS

EALDE 60 361,62 21 697 2A10 CLORO HIPOCTORITO DE CALCIO 1O KG

CALAO 50 143,E0 7 190 0011 CLORO LIQUIDO, GAúO COM 20 L

12 U NIO I,A7 2 483,60CTORO EM ÍABLEÍE 2OOG

U NID 120 29,23 3 507.6013

COLfÍOR PARA LIXO ÉM PLqSIICO RESISÍENTE, COM TAMPA, COM PEOAL,

CAPACIDADÉ PARA 121 ÉM POLIPROPILENO, COR A SER DEFINIDA

POSTERIOR}'iEt{TE

14 cAtxÂ 110 84,22 9 264 20
copo DEScARTÁvEL elr poupnoptLexo, aRAr'rco, mML, pARA cAFÉ

ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 PACOTES DE lOO UNIOADES CAOA

cÁtxa 226 84,28 19 U7 2815
coPo DESoARÍÁVEL EM PoLIPRoflLTNo, ERANco, 180 ML, PARA AGUA,

ACONSICINADO EM CAIXA COM 25 PACOÍES DE lOO UNIOAOES CAOA

CAIXA 151 49,87 7 530,3716

DESINFETANTE COM AÇAO BACTERICIDA, DESINFETA LIMPA E PERFUMA, 11,

FRAGRANCIAA SÊR OEFINIDA POSTERIORMENTE, CAIXA COM 12 UNIOADE§

1 212 40280 4,13
OESODORIZADOR PARA VASO SANITARIO COM 1 ESTOJO E Í REFIL, FPáGRANCIA

A SER OEFINIOA POSTERIORMENTE

3 478 50cÀrxÂ 90 38,6518
DETERGENTE LIOUIDO LAVA-LOUCAS, COM PH NEUTRO, EMMLAGEM DE 5OO ML,

CAIXA COM 24 UNIDAOES

1 797.44c_arxa 32 56,1119
DETERGENTE LIoUIDo PARA HIGIENIZACÃO DE ALUM NIO, EMBALAGEM DE 5OO

CAIXA COM 24 UNIDADES

2 s01,5050 50,03UNIDza

DISPENSADoR pARÂ sABoNEÍE L|QUtDo, EM MATERIAL PúsTlco DE ALTÂ

RES|STÊNch, AFtxAoo NA PAREDE PoR MEto DE PARÂFUSoS coM cAPAcIoADE

oE No MíNtMo B0oML, coR BRÂNco, coM stsTEtúA DE FEoHAMENTo PoR cHAVE

7191595 7,57UNID27
RIA COM SUPORTE, COR BRANCA, CERDAS E CÁBO EMESCOVÂ SANI

rúATERIAL PúsÍrco
348.843,42U NID 70222 ESCOVA MADEIRA OVAL CERDA DURÂ PARA I.AVÂR ROUPAS

2 126 46FASDO23
ESPONJA DE AÇO, EMBALAGEM COM 8 UNIDADESDE ESPONJA, DE 60 G, FARDO

COM 14 EMBALÂGENS

0,50UNID24
ESPONJA EM NYLON, OUPLA FACÊ (FIBRA E ESPUIúA), FORMA

MENSÕES í 10 X 75 MÀil X 20túM

ÍO RETANGULAR,

525 001,75300UNID28X38CM, COR AMARELAFLANELq OURO 1OO% ALGOOÃo, TAiíANHO

188,003,16UNIO
26

7,5 CM, PESO ÀPROX

I COM ACENDEDO GÀS EMEUTIOO oESCARTÁVEL

, MAÇO COM 
,íO 

CAIXAS DE 40 UNIOADES CAOA

CO, DIMEISOUEIRO CORPO REVESTIDO EM

131,042,'1148MAçO
27

3'121 65

1.7

VALOR TOTAT

cArxÂ

60

UNID. 105

zao

UNIO.

11.43722

225 00450

50
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38

48

49

28
GUARDANAPO DE PAPEL (24 X 22 CM), PACOÍE COM 50, FAR00 COM 50 PACoTES

FARDO l4
\

INSETICIDA INODOR, SPRAY, 3OO IVt, CAIXA COM 12 UNIOADES CAIXA 60 133,47 I008,20

30
LIMPÀ VIOROS, COI\4POSTO

GATILHO E EXÍENSOR DE 25 C

lco + 8ORRIFAooR, CoM

UNIDAOES

OE RECIPIENÍE

CÂIXA COM 12
câtxA 8 80,07 640 56

31 LIMPA VIOROS REFIL, sOOML, CAIXA COM í2 UNIDAOES cÁrxA 8 57,83 462 64

32

MULTIUSO . INOICAOO PARÂ LIMPEZA OE TOOAS AS SUPERFíCIES

LCVAVEIS, CONTEM INGREDIENTES ATIVOS QUE DISSOLVEM A SUJEIRA, FRASCO

LIMPADOR

coM Btc0 sOOML, CAIXÂ COM 12 UNIOADES

107 54,91 6 309 79

33
SICO CREMOSO, FRASCO OE MO ML, CAIXA COM íASPECÍO Fi

UNiDADES

LUSTRA
CAIXA 40 81,10 3 244,AA

34 LUVA OE TEX PAM PROCEDTMENTo (CX C/ í00 UN|D ) CAIXA 35,10 2 386,80

35 TUVAS DE BORRACHA, TIPO EPI, TAMANHO M, CANO TONGO PAR 260 10,11

l6
MANGUEIRA DE 3OM, ÍRCNÇADA, SILICONADA DE PVC PAREDE INTERNA DE 2I\4I\,{,

COIV BICO DE TORNEIRA PARA ENGATE RAPIOO 1 ESGUICHO REGUTAVEL

47 46,47

MANGUEIRA TRANÇADA, SILICONADA DE PVC, PAREDE INIERNA DE 2MI\4, COM

BICO DE TORNEIM PARA ENGATE RqPIDO, í ESGUICHO REGUúVEL
METRO 40 41.,33

PÀ PARA LIXO, EM PúSTIcO RESISTENTE, cOM cABo LoNGo UNID 13 7,77 523 41

39 PÁ PARA LIXO, EM zINCO, cOM CABO OE MADEIFÁ MÉDIO UNID 32 9,58

40 PALHA DE AÇ0, N 2 GROSSA FARDO COM í40 PACOTES OE 6OG FARDO 6 824 28

4',1- FAROO 274

137,38

47,44

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO I\4ACIO, NEUTRO, COI\,4 FOTHAS DUPLÁS PICOTADO

30MX10CM, PACoTE C0l\14 R0L0S, FARDo COM 16 PACoTES

PAPEL TOALHA, PICOTAOO, PACOÍE COM DOIS ROLOS OE sOM CADA, FARDO COM

12 PACOTES
FARDO 190 50,16 9 530 40

43 PASÍA PARA LIfuIPEZA EM GERAL TIPO CRISTAL, Ei/BALqGEM COM SOOG UN IOA 25 qqq

44 UN ID 40 s3,11 2150 80

PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO PRODUZIDA EM POLIPROPILENO DE

ALTA RESISTÊNCIA NA COR AMARELA, TAÀ'ANHO LARGURA: 27 CM X ALTURA: 62

üú
U NID 43,90 1 141,4445 PORÍA COPOS DESCARIAVÉIS EÀ4 ALUMINIO 50 IVL 26

46 UN ID, 39 47,85PORTA COPOS DESCARTAVEIS Ei,4 ALUMINIO 180 ML

cArxÂ 2 45,83 91,66i47 REIT4OVEDOR OE FERRUGEM SOML CAIXÁ COI\4 12 UNIDAOES

453,74UN ID 49 9,26ROOO PúSTICO DUPLO 4OCI/ COIV CABO DE MADEIM

U NID. 71 11,60 846 80R0D0 PLASTICO DUPLO 60Cl\4 C0M CA80 0E ÀitADElRA

6,89 1033,50PCT
SABAO ÊM BARRA MULÍI USO, BIODEGRqDAVEL, EMBALAGEM PúSTÍCA COM 5

UNIOAOES DE 2OOG

CAIXA 50 81,60 4 080,0051 SABÃO EM PÓ, EMBALAGENS DE sOOG, CAIM COM 24 UNIDADES

13,83 2Ai 45PCT 1552
SABONETE Ei.í BARRA, EMBÂLAGENS DE gOG, FRAGR,ANCIA A SER DEFINIDA

POSTERIORMENTE, PACOÍE COII,1 12 UNIDADES

36,53GÂúO 14053
SABONETE LIOUIOO COM PERFUME CONCENTRADO, GALAO COIII 05 L,

BIODÉGRADÁVEL FRAGR,ANCIA Â SER DEFINIDA POSTERIORMENTE

2t,97 7 206,16FAROO 32854
SACO PAFÂ LIXO, ALÍA RESISTENCIA, CAPACIOADE 30 LIIROS, COR AZUL, FAROO

COM 1OO UNIDAOES

8 269 5ô279 29,64FARDO55
SACO PARÁ LIXO, ALÍA RESISÍENCIA, CAPACIDADE 50 LITROS, COR AZUL, FARDO

coM 50 uNr0A0Es

10 141 6924,7 3FARDO 3s356
SACO PARA LIXO, ALÍA RESISÍENCIA, CAPACIDADE'1OO LITROS, COR AZUL,

FARDO COM 25 UNIDAOES
621 2015,5340PCT5l SODA STICA PARÁ LIMPEZA, PACOTE COM 1KG

1163,20745,408PCTSULFATO DE ALU[.l! IO EM , ISENTO DE FERRC, EMBAI.ÁGEM 25 KG

3 066,68166,674PCT59 SULFATO DE COBRE, EMBALAGEM DE 25 KG

66,935360 TAPETE TIPO CAPACHO, EORRACHA GRANUI.AOA, TAMÁNH0 100x50 c[,1

69UNID.61 VASSOUM COM CERDAS EM PIAÇÁVA COM CABO DE MADEIM
3,4088VASSOURA OE PALHA SEM CÂBO

1 094 46L4,79l4UNID,
63 VASSOURÁ OE TALO COM CABO RESISTENTE

2 644 20

2 184 09

306,56

12 878 00

249 75

I 866 15

5 i14 20

3 547,29

1012p2

299,20

1 653,20 
I

I

50
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CAIXA

68

UNID.

42

58

UNID.

74,64

UNID.62
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\))1 ,11 À,UNID, 17464 VASSOURA TIPO PELO COM CABO DE MADEIM

U NIO65 VASSOURÁO TIPO GARI COM CABO OE MADEIEq 184 20,10 \ â 698,4A /
VALOR \rIJ2oá

ElI
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SECRETARIA l,lUNlClPAL DE sEAti0 CP
ESPECTFTCAçÔES, AUAiTTÍTATTVOS E VALOR OO OBJEIO

(

tOÍEII. ÂIERIAL DE COPA COZINHA CAIA ESA E BAXHO, PARA AÍEI{DER AS IIECESSIDADES OAAD IiIISIRÂÇÃO UI{ICIPAL NO

PERIOOO DE í2 IÚESES.

VALOR TOTAL

1

AVENTAL ADUI.TO DE PLÂSTICO LONGO, COR A SER DEFINIDA

POSTERIORMENTE
UN ID 59 13,60

2
BACIA EM PúSTICO RESISTENTÊ, í41,

POSTERIORMENTE

c0R A SER OEFÍNIDA
4A 15,80

802 40

$240

3
BÁLDE EM PúSTICO RESISÍENIE 2OL, COR A SER DEIINIDA
POSTERIORMENTE

UNID 70 14,40 1 008 00

4
BALOE EM PúSÍICO RESISTENIE sOL, COM TAMPA, COR Â SÉR OEFINIDÀ

POSTERIORMENTE
UNID 44 32,4s 1426.92

5 BANDEJA REDONDA EM INOX, TAM MÉDIO UNIO 57 u,43 2 532,51

6 UNID 458COADOR DE CAFÉ EM TECIOO EXTM GMNDE 407,62

208 3,40 707 2A7 COLHER DE [/ESA EM INÓX COií CABO EM PúSTICO RESISTENTE

8 UNID 132 3,03 399,96COLHER PAM CHÁ E[/ INOX COM CABO EM PúSTICO RESISTENÍE

I UNID 84 3,20 268 80
COLHER PARÁ §OERESA EIV INOX COM CABO EII,,l PLÁSTICO RESISTENTE

10 UNIO 59 56,13 3 311 67
CONJUNTO DE X|CARA PARA CAFEZINHO C/ PIRES EM LOUÇA, gOML, 6 PÇS

63,80UNID 42lt
CoNJUNTo DE X|CARA PARA CHÁ Ci P|RES EM LoUÇA, DtM 't2X12X12Cr\4,6

PÇS

140.97

2 679 6A

5 356 86UNID 3812
CORTINAS EM TECIDO CO[/ BLACKAUTE (SARJA, LINHO OU CEIIIV),TAI\4

2,40X2,70$

UNID 34,80 765 6013 CUSCUZEIRA EM ALUMíNIO, 1S CiV

UNID 41 10,27 4214714
FACAS PARA CHURRASCO COM CABO €M PIÁSTICO RESISTENTE, COR A

SER DEFINIOA POSTERIORIVENÍE

1131,48UNID 21 s3,8815 FRIGIOÉIRA COM REVESTIMENTO CERÂI\,4ICO ANTIAOERENTE 24 CI\,4

481 44UNID 2U 2,36lo
GARFOS DE MESÂ EIV INOX COM CABO EM PúSTICO RESISTENÍE, COR A

SER DÊFINIDA POSTERIORMENTE
17U.1059 29,90UNID17 GARRAFA CA OE MESA PARA CAFÉ sOOML

1 500 8749 30 63UN]D18 JARRA MULTIUSO EM VIDRO 1L

4 {53 6856 /9,53UNIO19 JOGO DE CAMA SOLTEIRO, COÀ,IPOSTO DE VIROL, FRONHA E COLCHA

52,73 316,38UNIO 620 KIT PARA BERÇO, COMPOSTO DE VIROL, COLCHA E LENÇOL)

1 r00 05UNID 35 31,4321 LEITEIRA EM ALUMÍNIO ANTIADERENTE INTERNO E EXTERNO I,8 L

38 47 2 1U,325622
LENÇ01 100% ALGOOÃO, SEr\,1

POSTERIORI/lENTE

CO 12OX2MCM, COR A SER OEFINIDA

1 227 .515,93UNIO23
PANO I\,IULTIUSO PERFURADO PACOTE COM 05 UNIDAOES, TAMANHO

60x33CM

2 493 12424 5,88UNIDPANO PARA LIMPEZA DE CHÃO TIPO SACO, ALVEJADO, ÍAMANHO 5OX/OCM,

lOO% ALGODÂO
24

1 359 46UNIO 202PANO PARA SECAR PRATOS, SEM ESTAMPA, TAMANHO 45X7OCM, lOO%

ALGODÀO
25

329 2513,1725UNIDPENEIRA EM PLASTICO. COR ERANCA, DIMENS0ES: 31 0X1 60X8íM[.'l

599 1328 5321UNID
27 PORTA TALHÊR EM PúSTICO COM 5 COMPARTIMENTOS, COR EMNCA

590 0011,80UNIO 50
poiEpmc MANTIUCNTOS REDONDO DE PLASTICO FREgMICR 1 75 LTS

44i 4810,1744UNIO
POTE PARA MANTIMENÍOS RETANGUTAR í.31N

1136,508,50169UNID
pmtos oe l.lese usos EM LouÇA, coR A sER DEFINIDA

POSÍERIORMENTE

I

UNID

89

UNID,

UNIO

26

30



\â

N.

r

UNIO 166 7 ,1831
PRATOS PARq SOBREMESA TIPO TANCHE Ei/ LOUÇA, COR A SER DEFINIDA

POSTERIORMENTE

UNID 79 10,0832 RECIPIENÍE PARA AGUA EM PúTICO P/ GELADEIRA, TAM, ÀíÉDIO 796.32

UNID 4233 TÁBUA MULÍIUSo Ei.í PúsTIcO RÊSISIEUE, TAM. MÉOIO 20,63 866 46

34 TIGELA EfuI LOUÇA PARA CEREAL 6OOML UNID, u 31,00 1054,00

35 TOALHA OE BANHO ADUTTO lOOO/O ALGODÂO 7OX135CM UNID, 30 37,87 1 136,10

36 UNIOTOALHA DE ROSTO íOO% ALGOOAO 48X9OCM '15 16,17 242,55

VALOR 17 392,8

7. I

L/
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50 388 00

646 50

a

SECREIARTA iruNrc|PAL DE AD TNTSTRAçÃO . *
ESPEC|FTCAÇÔES, QUAtitÍtTATMS E VALOR OO

LOTE u . GÊNERoS ALTXENÍ|C|oS ilÀo PERECIVEL PARÂ ATEi|oER AS IECESSTDADES DA AD

itEsEs.
IPAL NO PERíODO DE 12

ACHOCOLAÍADO EM PÓ INSTANTÂNEO. APRESET,TIÂNDO EMBALAGEM
ÍNTEGM oE .roog à 50oc coM pRÁzo DE VAL|DADE oE No MÍNrMo 6
MESES A PARTIR DA OATA DE ENTREGA INGREDIENTES: AÇÚCAR,
CACAU EM PÓ, AROMA NATURAL E SEM CORÂNTES ARTIFICIAIS CÂIXA
COM 30 LATAS

cAtxÁ 6 382,23 2 293 38

2 FAR'O 2U 23 ô3C 6,1

UNIDADE 426 438.783

AÇUCAR CRISTAL FARDO COM 30 KG ( í5 PACOTES DE 2 KG)

ADOÇANTE LTQUTOO, FRASCO C/ 100 ML

35 212 8ACAIXA 786 44,80AGUA MTNERAL EM COPOS (CA|XA C/ 48 COPOS DE 200 ML)

GARRAFAO 11 256,75

ÁGUA MINERÂL SEM GÁS . ENVASADA EM GARRAFÃO DE
POLICARBONATO LISO, ÍRANSPARENÍE, CAPACIDADE DE 20 L,

LÂCRADO. DENTRO DOS PADRÓES ESTABELECIDOS PELO

DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERÂL DNPM E AGÊNCIÂ NACIONAL

DE VIGIúNCIA SANITÁRA ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCÁ E

VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM DO PRODUTO

12,92RECARGA 3 900ll

ÁGUA MTNERÂL sEM GÁs - ÉNVASAoA EM GÂRRAFÀo DE

POLICARBONATO, LISO, TRANSPARENTE CAPACIDADE DE 20 L,

LACRAOO, DENTRO DOS PADRÓES ESTABÊLECIDOS PELO

DEPARÍAMENTO DÊ PRODUÇÂO MINERAL DNPM E AGÊNCIA NÂCIONAL

OE VIGIúNCIA SANITARIA - ANVISA, COM MARCA, PROCEDÊNCÁ E

VALIDADE IMPRESSAS NÂ EMBALÁGEM OO PRODUTO

2CAIXA

ALIMENTOS NUTRICIONAL INFANTIL A BASE DE MILHO TIPO

CREMOGEMA SABOR A SER DEFINIDO POSÍERIORMENTE CAIXÂ COM

24 UNIDADES DE sOOG PRÁZO DE VALIDADE NÁO INFERIOR A 120 DIAS

E TER SIDO FABRICADO NO MÁXIMO EM 20 DA ENTREGA DO DEPÓSITO'

1 611,96134 3312FARDOI ARROZ BRÂNCO . TIPO 1 FARDO COM 06 PCT X OSKG

763 8515277I
BISCOITO DOCE ÍlPO MAISENA, CAIXA cOM 20 EMBAI-ÂGENS DE 4009

óy" óÉ conoum TRANS, EMBALAGEM coM DUPLÂ PRorEçÃo cAlxA

COM 20 UND

597 15139.43
10

BtscolÍo oocE TIPO MARIA APRESENTANDO EM NO MiN l45kcáU309 e

3 g DE PROTEINA/3Og cAlXÂ coM 20 PACOTÉS DE 400 G

103,9010cArx
11

PARTIR DA DATA DA ENTREGA

CN IASTÊCONSIKERcRcT PO CREÁMGADOSALscorBI TO
rC stAt CAIXÂARTICORÂNTESSEMED UM DÂDELIVRECROCANTE

ocoMTóxtcA.DE 400G20coM
ES SE6MlNiMoNODEDADEEDPRÂZOcoMPRoÍEçÁO

33 485 4012A192EOFARDO
CAFÉ EM PÔ FARDO DE 5 KG (COM 20 PACOTES DE 25OG)

5

7

1039,00

VALOR ÍOÍAL

1

89 51

103

4

50.03

CAIXA

CAIXA

EMBALÂGEI\'IPACOTES

I

I



It

243 35

232.24

5/3 05

203 75

614 l-q

17

2A

13

CALDO DE CARNE EM TABLETE, O% DE GORDURÁ TRANS, CONÍÉM
AROMATIZâNTE SINTÉTICO IDÊNTÍCO AO NATURÂ1. CAIXA COM 2,(
UNIDAOES COM PRAZO OE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES A
PARTíR DA DATA OA ENTREGA

CAIXA

r[J
5 35 14

14

CÂLOO DE GALINHA EM TABLETE, O% DE GORDUM ÍRANS, CONTÉM
TIZÁNTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL CAIXA COM 24

UNIDADES COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A
PARTIR DÂ OATA DA ENÍREGA

cArxÁ 5 48.67

15

COCO RATADO, DESIDRATÂDO E PARCIALMENTE DESENGORDURADO,
NAO ACRESCIDo oE AÇÚCAR, cOM ÍNDICE zERo DE GORDURÁ TRANS
E DE COLESTEROL COM PRÁZO DE VALIDADE OE NO MINIMO 6 MESES
A PARTIR OA OATA DA ENTREGA

PACOTE 30

PACOTE 414 I,28",6
COLOML EM PÔ, PACOTE COM l OOG COM PRAZO DE VALIDAOE DE NO
MINIMO 6 MESES A PARTIR OA DATA OA ENTREGA

cArxÁ E6,70 433,50

CREME DE LEITE, ESTERELIZADO APRESENÍANDO NO MÍNIMO: 17% DE

GOROURA; 38 KcsíÍ59; COM SÓD|O ABAIXO DE 7.0 mg/í59 E ISENTO DE

GLÚTEN COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MíNIMO 6 MESES A PARTIR
DA DATA OA ENTREGA CAIXA coM 27 UNIDAOES DE 2009.

114 61cArxÂ18

EXTMÍO DE TOMATE CONCENTRADO, COM NO MINIMO 20% SEM

ADrÍrvos ou coNsERVANTES ÂPRESENTANOO NO MINIMO l4kcal/3og

e O,5g de proteína/3og CAIXA COM 24 UNIDADES DE 350G EMBALAGEM

SEM VESTiGIO DE FERRUGEM, AMÂSSADURAS, E ABAULAMENTO COM
PRAZO OE VALIDADE DE NO MINIMO 12 MESES A PARTIR OA OATÂ DE

ENTREGA

554 2AFAROO 10 55 4219

FARINFI,A DE ARROZ FLOCAOA SEM SAL 'l OOOÁ NATURAL EM

EMBALAGEM PúSTICA OE sOOG {TEGRÂ, ISENTO DE PARASITAS,

ACONDICIONADAS EM FARDOS DE PAPEL DE ATÉ 1O KG COM PRAZO

DE VALIOAOE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PÂRÍIR OA OATA OA ENTREGA

67.61 338 05FARDO 5

FARINHA DE MANDIOCA SECA, SUBGRUPO FINA, CLASSE TORRAOA,

TIPO 1 EM EMBALÂGEM PúSTICA TRÂNSPARENTE, INÍEGM, ATÓXICA

E REFORÇADA. COM PRÂZO DE VALIDADE OE NO MÍNIMO 6 MESES A

PARTIR DA DATA OE ENTREGA. FARDO COM IO UNIDADES DE 1KG, COM

PRÂZO DE VALIDAOE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARÍIR DA DATA OA

ENÍREGA

4075FARDO 5
21

FARINHA DE MILHO FLOCADA, COM UMIDADE ABAIXO DE 12,5%, SEM

SAL 1OO% NATURÂL EM EMBALAGEM PúSTICA DE 5OOg ITEGRÁ,

ISENTO DE PARASITAS, ACONDICIONADAS EM FAROOS DE PAPEL DE

ATÉ íO KG COM PRAZO OE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES A

PARTIR DA DATA DA ENTREGA

204 733FAROO
22

FECULA DE MANDIOCA - GOMA EMBALÁGEM PúSTICA DE íKG,

ACONOICIONADA EM FARDOS PúSTICOS TRÂSNPARENTES

TOTALIZANDO 3OKG DE PESO L|OUIDO PRAZO DE VALIOADE NAO

rruientón n s ueses E ÍER stDo FABRIcADo No MÁxlMo 20 DlAs oA

ENTREGA NO DEPÓSITO

970 25194 055FAROO

FEUÂo cARrooutNHA
UNIDADES DE 1KG,

ÉMBALÂGEM PúSTIC
PRÂZO DE VALIDADE
ENTREGA

23

774

2
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d.a-

213.12

3,18ô 48

6191,00

825.45

650 65

169 78

24

FEUÁo Do sul Ttpo 1 tsENTo DE PARASTTAS. EM EMBALAGEM
PúSTICA TRASNPARENTE ATÓXICA, REFORÇADA. COM PRÁZO OE
VALIDADE DE No MÍNIMo 8 MESES A PARTIR DA oATA DA ENTRÉGA,
FAROO COM 30 PACOTES DE lKG

FAROO 5 195,72 60

25

FEUÂo pRETo, rlpo 1 FARDo coM 30 pAcorES DE 1kg. coM pRAzo
DE VALIDADE DE No MINIMo 8 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA
FARDO COM 30 PACOTES DE 1KG

FÁRDO 1 21312

26

LEITE CONDENSAOO, APRESENTANDO NO MINIMO 65 kcat/209 E 1 ,4gt21g
DE pRorEíNA cArxÂ coM 27 UN|DADES pRAzo DE vlLroaoe ruÃó
INFERIOR A 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA

CAIXA 24 145,27

27

LÊITE EM PÔ INTEGRÂ1, INSTANTANEO, APRESENTANDO NO MINIMO
279 DE PROTEITü A CADA ,oog.ENR|QUEC|DO COM VITAMINÁ A E D
FARDO OE IOKG CONTENOO 50 PACOTES DE 2OOG EMBALAGEM
ÍNTEGRA, ISENTA DE UMTDADE coM pRÁzo DE VAL|DADE DE No
MlNrMo I MESES A pARrR DA DArA oE ENTREGÂ FARoo coM 50 pcr
x 200G

FARDO 2C 309,55

28 FARDO 5 165,09

MACARRÁo ESPAGUETE coM ovos, A BASE DE SÊMoLA DE TRIGo,
ENRIoUECIDo coM FERRo, APRESENTANDo ÁcIDo FÓLIco
EMBALAGEM púsrcA RESISTENTE E TRANSPARENTE DÊ sooc DATA
DE VALIDADE DE No MiNiMo 8 MESES A PÂRTIR DA DATA oA ENTREGA
FARDO COM 20 PACOTES DE sOOG

FARDO 130 13
MACARRÁo pARÂFUso coM ovos EMBALAGEM púTtcA RESTSTENTE
E TRANSPARENÍE, FARDO COM 20 UNIDADES DE sOOG COM DATA DE
VALIDADE DE NO MINIMO 8 MESES A PARTIR OA DATA DA ENTREGA

310 14CAIXA 6 51 693C

MARGARINA VEGETAL COM SAL, CAIXÂ COM 12 EMBALAGENS DE sOOG

EM EMEALAGEM DE PoLIPRoPILENo ÍNTERÂ, SEM RANçO COM NO
MINIMO 6 MESES A PARTIR DA DAÍA DE FABRICAÇÁO,

6 71 805 20PACOÍE 12031

MASSA PRONTA PARA BOLO SABORES VARIÂDOS, EM ÊMBALAGEM OE

45oG coM pRAzo oE VALTDADE DE No MINtMo 6 MESES A PARTIR oA
DATA DA ENTREGA SABOR A SER DEFINIOO POSTERIORMENTE

8-4,89PACOÍE

MILHO PARÂ PIPOCA PERTENCENTE AO GRUPO: DURO, CLASSE

AIúÂRELO] TIPO 1. ISENTO OE GORDURAS TRÂNS EM EMBALAGEM

íNTEGRÁ E TRÂNSPARENTE DE 500G, |SENTA DE PARÁslrAS coM
PRAzo DE VALIDADE DE No MíNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DE

ENTREGA, FARDO COM 20 PACOTES OE sOOG,

49 3012PACOTE
_13

MILHO PARA CANJICA AMARELA, DE '1 OUALIOADE. BENEFICIADO,
POLIDO LIMPO ISENTO OE SUJIDAOES, PARASITAS E

LÁRVAS AoMÍtNDo uMloADE MÁxlMÁ oE 14% PoR
pESo AcoNDrcoNADo EM sAco Púsrlco TRANSPARENÍE

Tôxlvo ÉMBALAGEM coM sooc, coM IDENTIFIcAÇÂo Do PRoDuro,
MARCA DO FABRICANÍE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIOUIDO

2n 8A60
34

MrLHo vERoE EM CoNSERVA DE sÁLMoRÂ DE ÁGUAL E sAL PR zo
DE VALIDADE NÁO INFERIOR A 6 MESES A PARTIR DA DAÍA DA

ENTREGA,

474,6494 925cArxÂ
35

óLEo DE soJA REFINADo lsENÍo DE GoRouRÂ TRANS EM

EMBALAGEM PúSTICA TIPO PEÍ, INTEGRA, CAIXA COM 20

ÉlaeaLAoeNs DE 9oo ML, coM PR zo oE vALIDADE DE No MlNlMo 12

MESÉS A PARTIR DA OATA OE ENÍRECú

57 601.6036PACOTESAL REFINADO IODAOO EM EMBALÀGEM PúSÍICA TRANSPARENTE E

ÁeirsiEue coNrENDo lKG lsENTo DE UMIDADE cou DAÍA DE

vÀirõeóÉ oe rlo rr,rtNlMo í2 MESES A PARTIR DA DÀTA DA ENTREGA
36
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37

SARDINHÂ ENLAIAOA ÁO MOLHO DE TOMATE, CAIXA COM 24
UNIDADES DE 13Og COM EMBALÂGEM ÂBRE FÁCIL, ÍTÍTEGRÂ, SEM
VESTíGIOS OE FÉRRUGEM, AMASSAOUMS E ABAULAMENÍO COM
PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO í2 MESES-

CAIXA 2 103 33

\
206 66

38 POTETEMPERO COMPLEIO SEM PIMENTA. POTE COM 3OOG 6 545 3270

39 cAtxÂ 1 56 42

VINAGRE BFÁNCO DE ÁLCOOL: FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL E

ÁGUA; coM AcloEz MiNtMA DE 4,0%. AcoNDrcroNADo EM EMBALAGEM
PúSIICA ÍNTEGRA, CAIXÂ COM 12 UNIDADES DE 75OMI COM PRÁZO
DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES A PARÍIR DA DATA DA ENTREGA

56 42

VALOR 180.542,73

Ns
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ÂOMINISTRÂçÂO . (q
EspEclFtcaçôEs, euaNTrrATrvos E vÂLoR Do oaJETo

LorE rv . GÊNERos ALTMENTíClos pEREcívEls, PARA ATENDER As NEcEssrDAoEs DA ADMINtsr
MUNtcIPAL No PERíoDo DE í2 MESES.

BrsrEcA BovrNA, CoNGELADA EMBALADA EM sAco púsnco DE
POLIETILEiIo coM TEMPERÁÍURÂ DE REFRIGERAÇÀo, EM ET,BALAGEM
DE 1 KG CARNE MAGRÂ coNGEt.ÂDA coR. CHEIRo E SÂBoR PRÓPRIoS,
SEM MANCHAS ESVERDEADAS coM AUsÊNcÁ OE SUJIDADES
PARÁSITAS E LARVAS COM REGISTRO NO SIF OU SIP

KG 15 40.E7 613 05

15 19 052

8ISÍECA sUINA FAÍIA0A CoNGELA0A EMEAIÁoA EM sAco PúsT|co OE
POLTETILENO COM TEMPÉRÂTURA DE REFRIGERAÇÂO EM
DÉ 1 KG CARNE MAGRA coNGELAoA coR. cHEIRo E SABoR PRÓPRIoS,
SEM MÂNCHAS ESVERDEADAS COII.I AUSÊNCIA DE SUJIOAOES,
PARÂSITAS E LARVAS COM REGISÍRO NO SIF OU SIP EXCLUSIVA

EPP - LC 123106 - Arl48 incrso l)

KG 245 75

34,80KG 60 2 088 003

CARNE BOVINÁ (ATCÂÍRÂ) BIFÂDA DE 1', FRESCÂ EMBÂLADÂ EM SACO

PTASTICo DE PoLIEIILENo coM TEMPERÂTURA DE REFRIGERÁÇÁO, EM

EMBAT-AGEM DE 1 KG CARNE MAGRÁ COI{GETADA, COR CHEIRO

sÂBoR pRópRros sEM i,i NCHAS ESVERDÊÂoAS coM AUSÊNCA oE
SUJIDADES PARASITAS E L.ARVAS COM REGISTRO NO SIF OU SISP

30 25 20 756 00KG4

CÁRNE BovtNA cot ossooE 1" FRESCA EMBALAoA E[,t sAco Púsnco
DE PLOETII-ENO COM TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÃO, EM EMEALÂGEM

DE i KG oARNE MAGRA coNGELAoA, coR pRópRtA sEM t,lqNcltAs
EsvERDFÁoAs cHEtRo E sABoR pRópRD coM AUsÊNcIÀ 0E
SUJIDAOES, PARÂSITAS E LARVAS COM REGISTRO NO SIF OU SIP

10 32.41KG

CARNE BovrNA MorDA oE 1" FRESCA EMMLADA EM sAco Púsrlco D

PoLIETILENo CoM TEMPERÂTURA DE RÊFRIGER^ÇÁO, EM EMBATÁG

oE 1 KG CARNE BovtNA MAGRÂ DE 1' coNGELAoA coR PRÓPRIÂ, s
ÍvrANcHAS EsvERoEÂoÁs cHEtRo E sÂBoR PRóPRlo, coM AUSÊNC!Â DE

SUJIOADES. PÀRASTTAS E LARVAS COM RÊGISTRO NO SIF OU SISP

732 0036 602A6

CARTIE BOVINA SEMI.OESIORATADA E SALGAOA (CARNÉ DE SOL) FRESCA

EMBALADÁ EM sACo PúSTICO DE POLIETILENO EMBÂLAGEM DE 1 KG

CáRNE BovrNA rrAGRÁ DE 1'coNGEt DA coR PRÓPRIA, sEM

EsvERDEÂoAs, cHErRo E sABoR PRÓPRlos coM ausÊNctA
PARASIÍAS E LARVAS COM REGISTRO NO SIF OU SISP

394 0526.27KG 15

cosTELA BOVII{A, EMBATÂDA EM SACO PúSTICO OE POLIETILENO COM

TEMPERATURA DE REFRIGERAÇÂO, EM EMMLAGEM OE 1 KG CARNE

MAGRA coNGEr.ADA, coR cHEtRo E sABoR PRÓPR|oS, sEM MANcHÂs

ESVERDEADÂS coM AUsÊNcÁ DE suJlDAoES PARAslrAs E I-ARVAS

COM REGISTRO NO SIF OU SISP

142 AO14 2010KG

FiGADo BovlNo FRESco BIFADo oARNE 0E 1' EMBALAoA EM sAco
púsrEo DE poLIETtLENo coM TEMPERÂTURA DE REFRIGERAÇÁo ÉM

EMMLAGÊM OE 1 KG CARNE MAGRA CONGÉLÂOA, COR, CHEIRO E

sneon paôpntos, sEM ir{ANcHAs ÉsvERDEAoAs. coM AUsÊNclA oÊ

SUJIDADES, PARASITAS E LARVÂS

I

462 661* 22CAIXAI
FLEXIVEL RESISTET{ÍE, COM

EMPRESA, REGISTRO NO SIF

PRÂZO OE VALIDAOE DÉ NO

ENÍREGA CAIXA COM 2OKG

EMBALÂGEMEMTEMP EROROINTEI SEMRANGO GEcoN LADO
DO DEONTE NÍIFIcAÇÂOCLORÔTU

DE ÊM8ÂLAGEMDÂCOM TUo CISPOA
R DAPARÍI6 SEruE SMI rMoN

290 3196,773PACOTE
10 LTNGUIÇÀ CALABRESA, PACOTES COM 5 KG

298 3899,463PACOÍE
11 LINGUIçÂ OE ÉRÂNGOI PÂCOÍES COt! 5 KG

154.7015,4710CARTELA
12

OVOS OE GALINHA GRÂNOE BRÁNCO; CARTELA COM so UNIDADES

rr{spEcroitaDo PELo MlNlsÉRn DA ÁGRlcuLÍuRA

38,4010

LTU

E,OUALIDADDE PRIMEIRAPRODUTOrÂ00NGEoFRANG cooPEIT DE
a ISTEGDAOEÊDDÂNUÍRICIONALUROÍ LAGEMCONÍENDO

KGo2coMPACOTEUAGRICOAMI ISTÉRIOÉOA
13

1

32A 7A

KG

3

384 00
PACOTE



PACOTE 10 ,a., \ esolto14
PEIXE (PESCADA BRANCA) EM POSTAS, COT{GELÀOO E LIMPO PACOTE DE

2KG

UNIOADE 60t5
POLPÂ DÉ FRUÍA CONGELADA ]OO% NAÍUAL EM EMSALAGENS DE 5OOG

SABOR Â SER DEFINIDO POSTÉRIORMENTE
9 45 567 00

16 PACOÍE 2 66 50

SALSICHA OE CÂRIIE BOVINA TIPO HOT DOG COM tIO iTÁXHO OE 2% OE

AMIDO COIT,I ASPECÍO CARACTERÍSÍICO, COR PRÔPRüA SEM IúANCHAS
PAROACENTAS OU ESVERDEADAS, OOOR E SAEOR PRÓPRIO COM
AD|ÇÂO DE ÁGUA OU GELO NO MÁXMO OE 10% COM REGTSTRO NO SIF
OU SISP EMBATÂGEM DE 5KG

133 00

E 552,30VALOR TOTAL
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NO

DA

364 80

/06 12

1 536 3i

1539,31

217i 75

1 47C 00

618,15

LOTE V. AQU DE MATERTAL 0E COi{SUüO (EXPEDTET{ÍE.ESC RIO), PARÂ ATEI{DER AS NEC

AD TNTSTRAÇÁO TTUNIC|PAL NO PERíODO DE í2 Í{ESES

SECRETARIA MUNICIPAL DE AD[IINIST . sEAtrt0
S, QUAT{TTÍATIVOS E VALOR OO OBJETO

VALOR TOÍAL

1 ALI\4OFADA PARÁ CARI[,I80 N' 03 CORES VARIAOAS UNID 108 6,17 666 36

APAGAOOR PAM QUADRO BRANCO, CORPO DE PúSTICO, 15X6X1CM, BASE OE

FELTRO
UNJO 82 692 567 44

3
ÁPONÍAOOR AP 102 1 FURO RETANGULAR SIMPLES, ÍIPO ESCOLAR, PLASTICO

RESISTENTE
UNID 124 045 55,80

4 ARQUIVO DE I!1ESÁ PARA PAPÊL A4 COM 2 ANDARES UNIO 83 51,27 4 255 41

5 ARQUIVO DE MESA PARÂ PAPET A4 COIII 3 ANOARES UNID 97 73,n 7155,69

6 UNID 3510 6,43AROUTV0 MORTo PoLTONDA (PLASTICo) 22 569,34

PCT 60 1277 766 2A7
8ALÕES PARA IESTA N" 07, PACOTES COM 50 UNIOADES, COR A SER DEFINIOA

POSTERIORMENTE

480 076I BASÍAO DE COLA QUENTE FINA

UNID 508 1,39I BÁSTAO OE COLA QUENTE GROSSO

67 22,9310 SORRACHA BICOLOR, CAIXA 32X1 CAIXÂ

CAIXÁ 26,09BORRÁCHA QUAORADA N'40 COR ERANCA, CX 4OX1

56 11,95 669 2..12
BORRACHA IIPO PONTEIRA PARA úPIS EMEALAGEM COM 5OX1 UNIOAOÊS. COR

BRqNCA,

134 4.41 5S0.94UNlD13 CADERNO CAPA DURA íi4 TIPO BROCHURA CONTENOO 96 FOLHAS

7D 15.03 1052,10UNIO14
CATCULAOORA 08 DÍGITOS COM VISOR OE CRISTAL LIQUIDO ALIMENTAÇÃO

SOLAR OU BATERIA, 120W, TAM: irÉDlo

119 18 25UNID
CALCUHDORA 12 DíGITOS COM VISOR OE CRISTAL LíAUIDO ALIMENTAÇÃO

SOLAR OU BATERIA, 120W, TAM [,íEDIO
15

140 36 75cAlxÂ16
CANETA ESFEREOGRAFICA PONÍA LAIÃO COM ESFERÂ DE TUNGSTÊNIO ÍIPO

ESCRIÍA FINA (0,7mm) COR: AZUL] CAIX,A Collt 50 UNIDAoES

3 307,50CAIXA 90 36,i51l
CANETÂ ESFEROGúFICA, PONTA LAÍÃO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO,

ÊSCRITA FINA (0,7 mm)CoRr PRETA CAIXA CoM 50 UNIDADES

40CAIXÂ18
CANETA ESFEROGRAFICA PONÍA LATÃO COM ESFEM OE ÍUNGSTÊNIO,

ESCRITA FINA (0,7 mm)CoR: vERI,ÉLHA CAIXA CoM 50 UNIDADES

10 313CANETA HIDROGRAFICA, EMBALAGEM EM ESTOJO DE PAPEúO

UNDs COM CORES SORTIDASRESISTENTE COI\,,I 12 OOZE
5 745 60126 45 60CAIxT20 CANETA PONTA POROSA, ESCRIÍA MACIA, CORES VARIÀDAS, CX 12X1

27,13 1085,20PCÍ
21 CARBONO AZUL, TAMANHO OFICIO. PACOTE C/ lOO FOLHAS

946 5050 18,93UNIDCARIMBO. ENTREGUE E LOCAL PARA iNFORMARA OAÍA22
946 501E,9350UNID

CAR IMBO - RECEBIDO E TOCAL PARA IMFORMÂR A OAÍA

18 542 0036 50508
?4

222 7B282 079UNID
25

20á c0'120UNID 17C
26

3,17CAIXÂ 195
27

615,603,21190cAr)(Ató
665,703,1721CCAIXA

29
640,002úcAtxÂ

30
600,213,51171cÂrM

31 624 533,6117X
32 91785
33 365 472,27161UNID,
34

548,8019,6028CAIXA

CARIMEO AUTOMATICO, TINTA PREÍA, COR OO CARIMBO E TAYOUT A SEREM

CLIPS NIQUELADOS 1iO CAIXA COM 1OO UNIOADES

NIOUELAOOS 3/O CAIXC COM 50 UNIDADES

CARTOLINA COMUIú. 66X50 CM CORES VARIADAS

FAC DASRc0 ARIÂESCE 66X50LIRTO oNA UPLACA

CLIPS NIQUELADOS ZO CAIXA COM 1OO UNIDADES

CLIPS

CLIPS NJQUEt.A DOS 4/O CAIM COM 50 UNIDADES

NU DAD ES50XA c0r\,1NI LADOSE cAlô/0CLIPS OU

CLLPS NIOUELADOs 8/0 cAlxA col\,i25 UNIoADES

Nli.í010G, cxDENOMPÂ BASTIPOTCÃO LPEPLlCARANCÂI

DEFINIDOS POSTERIORMENTE

COLA 8RÂNCA 5OO MI

COLA BRÂNCA ESCOLAR 90 G

COIA ESCOLAR PARA ISOPOR 4OG

COLA

cl 12
35

615,122.U233UNID
36

11

19

5145,00

81 30 
i

UNID

POTE

36 75

CAIXA

40

UNIO

CÀIKÂ

8&1,95UNIO.

díi



N"

1 U1 ,49

1 036 73

663 40

116 00

65

66

37 COLCHEÍÊ PAM PAPEL N' 1O CAIXA COM 72 CAIXÂ 14q' 7t rcz.aa !
38 CORREÍIVO A BASE D'AGUA 18 ML CAI/.A COI\,| 12 cAlxÂ 61 19 -<iíiot,r
39 DVO.R,4,7 GB, TUBO C/ lOO UNIOADES TUBO 14 r,so\ ... rrsr6
40 OVD.RW, REGRÂVÁVÉ1,4,7 GB, TUBo c/ 1oO UNIDAoES ÍUBO 7

41 ELASTICO AMARELO N'18, PACOÍE COM 5OO GR PCT 70

2úA7

11,50 805,00

42 ENVELOPE PARq CONVITE 16X23 CM, VERDE, PCT COM 1OO UNIDADES PCT 112 57,ô3 6 454,56
43 ENVELOPE 24X34, OURO UNIO 0,53 1 553 43

M ENVEI.OPE 20X28, OURO UNID 2411 0,43

UNIO 11411 c.43 4 906.73
46 ENVELOPÊ 2ã32 OURO UNIO 2501 0.42 1 050 42

47 UNID 2396 0,67 1605,32
48 ENVETOPE GRÂNOÊ CRAFÍ NAÍuRqL,24X34 4001 051 2 040.51

49 ENVEIOPE, TAMANHO OFICIO BRANCO UNID 038 1076.16

50 ENVELOPE EM POLIPROPILENO COfuI BOTÃO OE PRESSÀO A4, 235X335 UNIO 400 413 1 652 00

51

ÉSTIIETE, CORPO PLASÍICO TRANSPARENTE. LAM'NA COM PONTAS RENOVAVEIS

EM AÇO CARBONO, COM TRÁÍAMENTO ANTI FERRUGEM, ÍRAVA DE SEGUMNÇA
TAI\,íANHO:13 CM DIMENSÃO LAMINA 9 CM X 9 MM, ESTREITO

165 234

ESÍILEÍE, CORPO PTASTICO TRANSPARENTE, LAI,(INA COM PONTAS RENOVAVÉIS

EIIí AÇO CARBONO, COM ÍRATAMENTO ANÍI FERRUGEI\4, TRAVA OE SEGURANÇA

ÍÂMANHO]15 CfuI OIMENSÃO LÁiúINA 11 CM X 1E [/M. LARGO

155 4,28

53 EXIENÇÁO Fto CoM 3 M Co[r 3 Toi/ADAS UNIO 56 1 53C 48

54 EXIENÇÃo FrO CoM 5 M CoM 3 Í0|\4AOAS UNID 65 2C/,7 50

EXÍENÇÃo FÍ0 CorV 10 M COÀ/ 3 Toi\.,tAoAS UNIO 6S

31,50

36 66 2 529,5Á

56 EXTRATOR DE GRAMPO I'EIAL 315 2,02 636.30

57 UNIO E4 1,28 107,5?FITA ADESIVA DE CORES VARIAOAS 12CM X3OI\,4

UN]D 98 10,67 1045,6658 FITÂ ADESIVA DUPLA FACE 25IVI!ÍX3OI\4

59 FITA ADESIVÂ TRANSPARENTE 12CI\.4X4ON,I UNID 13 2,13 155 49

ô0 UNIO 2 100 00F]TA AOESIVA TRANSPARENTE LARGA 48CMX3OM 600 3,50

DI FITA CREPE 48C[,IX3OM UNID ,-1 10 30 731,30

CX 22 3,46 161262

6rzÃo oE CERA, paRA DEsENHos, coREs MrsrAs E vrvAs, Trpo roNGo, pADRÃo

cRosso, coM pEso MÍNrMo DE 112G, DrÂMETRo MrNrMo DE 1oMM, cÂixA

coM 12 PAr"|TOS.

UN]D 22 30 6 556 2063 GRAI4PEAOOR DE MESA, GRÁ]\4PO 26/6 CAPÂCIDADE 4OFL 294

64 GRÂMPEADOR DE [4ESA, GRAMPO 4X112, CAPACIDADE P/ lOOFL I]NID 108 77,97 I420 75

CA]XÂ 2262 16.22 36 689,64GRqtutP0 TRTLH0 {FERR0), 50X1

CAIXA 49 13,13GRAIVPO TRIt}IO DE PLASÍICO ESÍENOIDO CX COIú 50 UNIDADE

ô,50 I 514 5067 GRA|\.,1Po 26/6 CX CoM 5000 UNTDAoE cAlxÁ

40 29068 CAIXA
úMtNA pARÂ ESTTLETE, EM Aco cARBoNo MÉoro, cArxA coM 1o uNtoAoEs

6,10 48.80CAIXÁ69

úPÍs OE cOR, FoRMATo SEXTAVADo, APoNTAOoS, CONFECCIONADO EIII

MADEIRA ISENTA DE NÓS I4EDINDO 17OMM A 18OM[,1 OE COMPRIMENTO, CAIXA

corv 12 coREs

38,07 1 11315CÂIXÁ 451A
LAPIS PRETO, N'2, CORPO §EXTAVADO OE MADEIRA, ENVERNIZADO Ê

APONTADO. OUREZA CARGA HB, IIAÍERIAL, CAIXA COIú 144 UNIDAOES

16,17 1 536,15UNIO ,o571

LIVRO ATA, COM 1OO FOLHAS, NUMERADAS DE 1 A íOO, COM CAPÂ E CONIRÂ.

CÂPA EM CARTAO RIGIDO RIVESTIDO EM PERCALUX PREÍO,TORMATO

APROXIMADO OE 22X32,sCM

27,83 3 200 45UNIO 11572

LIVRO ÀTA, COM 2OO FOLHAS, NUMERAOAS OE 1 A 2OO, COIú CAPA E CONTRA.

CAPA ÊM CARTAO RIGIDO REVESTIDO EM PERCALUX PRETO,FORMÂTO

APROXIMADO DE 22X32,sCIV

5 106 9615,57UNIO73 TIVRO PROTOCOLO COM 1M FOLHAS
3 550 71213 16 ô774 MARCA TEXTO CORES VARIADAS, CAIXA COM 12 UNIDADES

636 4824475

MARCAOOR ESPEC|AI PARA OUAORO BRANCO, PONTA MACIA, A

FACILMENTE, PoNTA 0E ACRILICo 4,oMM, ESPESSURA DA ESCRITA: 2 0 MM,

RECARREGAVET, CORES VARIAOAS

)r \\\\

52

z{o

45 lrruveLoee 2zxrz eunco

lEruveLoee srxlr, ouRo

UNID

UNID

UNID

UNID,

643,37

328

CAIXÂ

UNID

37s 50 I

I

I



N

NO

761i2

92

108

76 1\4ASSA PAM MooEL-ÀR, 180G, CA|XÁ COI\,4 12 CoRES CAIXA 37 30

i7 IVARCADOR PERMANENTE (PINCEL ATÔMrcO. CORES VARIADAS), CÁIXÂ COM 12

UNIDAOES
CAIXÂ 4S 13í4 18

êí

78 I,OLHA OEOO COM GLICERINA 12 G UNID 243 2,93 99

79 FOTHÂ 116 0,97 11252

80 PCT 190 705 1 339 50PAPEL A4 COLORIDO PACOTE COM 1tl() FOLHAS

P/ CARÍAZ) CoRES VARTAoASPAPEL CARTAO FOLHÂ 548

82 PAPEL CONÍÁCÍE AUTO ADESIVO T&CNSPARENTE R0L0 COi/ 25 l\il R0t0 8

139

70,30 562,40

83 PAPEL ETIQUETA ADESIVA, PCT C/ 25 UNID, A4 PCÍ 69 19 60 1 352 40

u PAPÉL LINHO COR BRANCA PCT COI\,I 25 FOLHAS PCI 79 9,97

85 PAPEL PÀRÂ FLIP SHART. 50 FOLHAS PCT 42 66 213 30

86 CAVALETE DE MADEIRA FLIP SHART COM SUPORTE TAI,IANHO 1 80 M UNID '10 133 00 1 330 00

87
PAPEL A4, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, 297X210, GMMATURÁ 75, CAIXA COM

10 RESMAS, COR BBJcNCA
cx 831 228,91 190 27 4,07

88
PAPEL TrPo N ln7X270MM), TrPo RECICLADo, GRÂMATURA 75, MATERTAL

CELULOSE VEGETAL, RES[/AS CO[4 5OO FOLHAS
RESMÁ 25,83 57U 26

89 PASTA ARQUIVO POLIONDA COM EIASTICO, 3,5CM UN]D 782 390 3 049 80

90 PASTA AZ, LOI\.íBO LARGO. TIGRAOÂ 12.83 9.404.39

91 PASÍA AZ, LOMBO ESTREIÍo, TIGRÂOA UNID 161 12,67 5 840 87

UNID 220 185 407 00

93 PASTA PLqSTICA TRANSPARENTE C/ GRÁMPO UNID 840 2,29 1 923 60

94 UNID 3130 6 510,40

UNJO 662 2,56 1 694.7295 PASTÁ, TAMANHO OFíCIO, COfuIABA, ELASTICO, TRANSPARENTE

CÂIXA 40 552 224 8A96 PERCEVEJO TAIONADO CX C/ 1OO

UNID 141 44 8897 PERTURADOR DE PAPEL GRANDE, CAPACIDADE 30 FOLHAS

27,67 24U9698 UNDPERFURAOOR OE PAPEL, CAPACIDADE 12 FOLHAS

CÂRTELÂ 15 30,1899 PíLHA GRÁNDE ALCALINA. CARTELA 2X1

15-Q 27 71CARTELÂ100 PILHA [.ilÉDIA ALCAIINA, CÂRÍELA 2X1

5 937 86CÁRTELÂ 118101 PILHA PALITO ALCALINA AAA, CARTELA 4X1

UNID 50

82/
17.40 870,00142 PISTOLA DE COLA OUENTE, BASTAO FINO

52 29,25 1 521 00UNID103 PISTOLA DE COLA QUENÍE, BASÍAO GROSSO

603,75125 483104 PLÁCA DE ISOPOR 2OI!IM

UNID 96 17,15 1675.20105 PORIA OBJEÍOS COM 3 DIVISÓRMS

ELOCO 626 4,43106 PoSÍ- lT - BL0C0 DE PAPEL COM ADESIV0, 50 FoLHAS, MEDIDAST 76x102mm

18,00 5 058.00UNID 281PRANCHETA OE ACRILICO C/ PRENDEDOR DE FERRO

818 81 80PCT 10
PRENDEDOR OE PAPEL COIV CORPO DE METAL E PRESILHA E[,l| AÇO INOXIDÁVEL

1gMM, PACOTE COM 12 UNIDAOES

11,47 114,70PCT109
PRENDEDOR DÊ PAPEL COM CORPO DE METAL E PRESILHA EM AÇO INOXIOÀVEL

32IuM PACOTE COM 12 UNIDAOES

156 0010 15 60PCT110
PRENDEDOR OE PAPEL COI/ CORPO DE I\4EÍAL E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVE

41MM PACOÍES COIú 12 UNIDADES
675,0045,00UNIO 15

111 OUADRO BRÁNCO O,50 X O,7Oí\,1

1 585 5075,50UNID 21112 oUADRO BRÂNCO 1.00 X 0,80'\,4
3 902 5515 260,17UN]D113 OUADRO 8RÁNCO 2 OO X 1,50M

5 418 5030IJNIDQUADRO DE AVISO FELTRO MÂDEIRA, TAMANHo: '1,50X1,20 M, ESPESSURA TOÍAL

17MMM, REVÊSTIOA DE FELTRO ACRíLICO NA COR VERDE, COM MOLOURÁ114

M310153?onUNID
115 RÊGUA TRqNSPARENÍE 30 CM, FLEXIVEL

436 153,05143UNID
O RÉGUA TRANSPARENTE 50 CM, FLEXiVEL

1 265 82867146UNID
TESOUR,A GRANOE N" 08117

431,97119
118 PARÁ NTEEoi,lPO STER]FDE NI DAcoRBO SERNTTI cARllú

532,51254METRO
TNT . CORES VARIAOASí to

1Á480
VALOR

6 328 08

452 7A

4 41543

I a,h

"\

lpepel lo

81

UNiD

lpestn De papELlo coM GRAMoo pLASTtco

PAS]A SUSPENSA MARMORIZADA 361X24OMM 350 GRAMAS

I]NID

107

UNIO

t\

I

z8r 6l I

217318 
I

I



ESTADO DO }I^RANHÀo
PREFEITI.]RA MTiNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE, DE LICITAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL N" 016/2019-CPL

§i'

ANEXO II

(MODELo)

(Papel timbrado do Concorrente)

CARTA CREDENCIAL

lmperaÍiz (tVlA), de de 2019

A(o)
PREGOETRO(A) MUNTCTPAL
REF. PREGAO PRESENCIAL N' Oí6/20í9-CPL.

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

, com sede na rua , vem pela presente informar a Vs. Sas
que o Sr , portador do RG no e do CPF no

é designado para representar nossa empresa na Licitação acima referida,
podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e rmpugnaÇóes, receber
notificaÇão, tomar ciência de decisôes, assinar propostas e rubricar documentos das demais
licitantes, recorrer. desistir da interposiÇâo de recursos, acordar, formular lances verbais, enfim,
praticar todos os atos inerentes ao certame

Atenciosamente,

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

Rua Llrbano Santos. 1657 - Juçara, ImperatrizlMA



ESTADO I)O MARANHÃO
PRE,FEI'TTJRA M TÍNICIPAI, DIi IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANE,NTE DE LICITAÇAo $-

PREGÃO PRESENCIAL NO 016/2019 - CPL

ANEXO lll
(MINUTA DO CONTRATO)

CONTRATO N" t2019 -

CONTRATO DE AQUISIçAO DE MATERIAL DE
CONSUMO (MATERIAL DE- LIMPEZA E
PRODUçAO DE HIGIENIZAçAO, MATERIAL
DE COPA E COZINHA, GENEROS DE
ALIMENTAÇÃO PERECíVEL E NÃO
PERECIVEL E MATERIAL DE EXPEDIENTE .
ESCRITORIO), PARA ATENDER AS
NECESSIDADE DA ADMINISTRAçÃO
MUNICIPAL (ADMINISTRAÇÀO GERAL),
CONFORME DESCRIçAO DO TERMO-DE
REFERENCTA E ESPECTFICAçOES
TÉCNICAS DO ANEXO I. PARA ATENDER AS
NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 9ERAL,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
IMPERATRIZ E A EMPRESA

NA FORMA ABAIXO.

Ao(s) 

- 

dias do mês de do ano de 2019, de um lado, o MUNIC|PIO DE
IMPERATRIZ, CNPJ/MF no 06.1 58.455/000'1-16, localizado na Rua Rui Barbosa, no 201,
Centro, através do(a) Secretário(a) Municipal

, brasileiro(a), agente político, portador do RG n.o
SSP/MA e do CPF/Í\ilF n.o , doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa CNPJ/MF n o

, estabelecida na , neste ato, representada pelo, Sr.
portador do RG n.o _ e do CPF/MF n.o , doravante

denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo n.o

e proposta apresentada, que passam a integrar este
instrumento, independentemente de transcriÇão na parte em que com este não conflitar,
resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n o 8.666, de 21 de
junho de 1993, mediante as cláusulas e condiçôes seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de consumo (material de limpeza e
produção de higienizaÇáo, material de copa e cozinha, gêneros de alimentação perecível e não
perecível e material de expediente - Escritório), para atender as necessidade da Administração
Municrpal (Administração Geral), conforme descrição do Termo de Referência e Especificaçóes
Técnicas do anexo l. Para atender as necessidade da administração geral, com motivação no
processo administrativo n' '14.001.0057/2019- SEAMO, e em conformidade com o Pregão
Presencial no 016/201g-CPL e seus anexos, que independente de transcriÇão integram este
instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contÍato está consubstanciado no
procedimento licitatório realzado na íorma da Lei no 8 666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteraÇões.

CLÁUSULA SEGUNDA. DAS OBRIGAÇÕTS ON CONTRATADA
I No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o
empenho e a dedicaçáo necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe

9
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ô

são confiados, obrigando-se ainda, além das obrigaÇões descritas nas especifrcações técnicas
no Anexo I deste Termo de Referência, a:
ll. lniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento",
emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorendo pot 12 (doze) meses a partir da data
em que for formalzado o contrato.
lll. Respertar o prazo estipulado para o fornecimento parcelado do objeto conforme
estabelecido neste Termo de Reíerência e na proposta da CONTRATADA.
lV Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a executar o objeto, após
cada solicitação formal, conforme item 14 do Termo de Referência.
V. Comunicar à fiscalizaçâo da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condiçóes
inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita
execução do objeto.
Vl. Facilitar à FISCALIZAÇÀO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados
Vll Responder integralmente por perdas e danos que vrer a causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, em razáo de ação ou omissâo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominaÇóes contratuais ou legais a que estiver sujeita
Vlll. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitaçáo e qualificaÇão exigidas na licitação,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante. devendo comunicar
a CONTRATANTE a superveniêncra de fato impeditivo da manutenção dessas condiçôes
lX. A assinatura do contrato por pessoa competenle deverá ser efetuada em um prazo máximo
de 05 (cinco) dias úteis após a notificaÇão da Contratada, sob pena das sanções previstas no
art.'81 na Lei 8.666/93
X.A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, carucleriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
Xl Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor
inicialmente estrmado para a execução do contrato, nos termos do § 1o; do art. 65 da Lei
8.666/93
Xll. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei
8 666/93, respondendo pelas conseqúências de sua inexecução total ou parcral
Xlll. lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como seu
representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela Administração, que
deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via
eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizat pela execuçâo do ob;eto.
XIV Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vÍcios, defertos ou incorreçôes resultantes da
execução ou de materiais empregados,
XV Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e reÍazer, prioritária e
exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da solicitaÇão da Contratante, quarsquer vícios, deÍeitos, incorreções, erros, falhas e
imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto
XVI Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilrdade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado
XVII Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados,
ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os
decorrentes de aquisições com vicios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo
expirado o ptazo.
XVlll Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato
XlX. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento

tó
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XX. Responsabtlizar-se pelo cumprimento das prescriÇões referêntes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
XXl. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execuÇão do objeto sem a prévia e expressa
anuência da Contratante
XXll Arcar com todas es despesas. drretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações pactuadas entre as partes.
XXlll Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, Íretes. seguros, mão-de-
obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contrataçáo
XXIV. Garantir que a ação ou omissão, totel ou parcial, da fiscalização do setor competente,
não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes.
XXV Relatar a Contratente toda e qualquer irregularidade observada em virtude do
fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.
XXVI. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acrdente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do
íornecimento do objeto tais como: salários. seguro de acidentes, taxas, impostos e
contribuiçôes, indenizações, vales{ransportes, vales-refeições, e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas por Ler
XXVII Responsabilizar-se arnda por todas as despesas com material, máo-de-obra, acidentes
de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes,
equipamentos, seguros, tributos, contribuiçôes de qualquer natureza ou espécie, salárros e
quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados
XXV|ll Responsabilizar-se por quaisquer aÇóes judiciais movidas por terceiros, que lhe
venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.
)«lX. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de ProteÇão lndividual - EPl,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do ÍMTE, bem como
cumprir todas as normas sobre medicina e seguranÇa do trabalho.
XXX. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
XXXI. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependêncras da
Contratante,
XXXII Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o
descarregamento dos materiais.
XXX|ll. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal.
XXXIV Entregar o obJeto na Secretaria lt/unicipal de Administração e ModernizaÇáo ou outro
local designado por esta
XXXV Apresentar no ato da assinatura do contrato a planrlha de preços da proposta final
ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do
contrato
XXXVI. Manter inalterados os preÇos e condiÇões da proposta
XXXVII Lançar na nota fiscal as especificaÇões dos produtos, de modo idêntico àqueles
constantes do anexo ll - deste Termo de Referência.
XXXV|ll Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.
XXXIX Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposiÇôes
contidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive quanto
ao compromisso do fornecimento dos quantitativos registrados, atendendo às solicitações de
compras do governo municipal.
XL. Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência.
XLI São expressamente vedadas à contratada:
a) veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do
i/unicípio,
b) A subcontratação para a execuçáo do objeto deste contrato,
c) A contrataÇão de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o período
de fornecimento.

oi
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ctÁusuta reRcErRA - oBRIGAçÕES DA coNTRATANTE

I Efetuar o pagamento na forma do item 11 do Termo. após o recebimento definitivo dos
materiais e verificaÇão do cumprimento de todas as obrigaçóes legais, fiscais, prevtdenciárias,
trabalhistas e as demais disposições deste Termo de Referência.
ll. Designar um profisslonal para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução do
Contrato, conforme previsto no item í6 do Termo de Referência.
lll Promover o acompanhamento e a fiscalizaÇão do Contrato, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
lV Rejeitar os materiais cujas especificaÇôes não atendam os requisitos mínimos constantes
desse Termo de Referência -Anexos I e Planilhas de Composição de Preços -Anexo ll.
V. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes da
execução do objeto deste Termo de Referência, para que sejam adotadas as medidas
corretivas necessárras
Vl lnformar a Contratada eventuais defeitos, identiÍicados mesmo após o recebimento dos
materiais e exigir a sua substituição ou reparaÇão, conforme o caso
Vll Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execuÇão do obJeto,
podendo recusar o recebimento do material, caso não esteja de acordo com as especificações
e condições estabelecidas neste Termo de Referência, inÍormando as ocorrências ao Órgão
Gerenciador
Vlll Verificar se a execução do ob1eto Íoi tealizeda com observação às disposiçóes pertinentes
neste Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos
materiais fornecidos
lX. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decarr o
direito à contratação, sem prejuÍzo das sançóes previstas no art 81 da Lei I666/93 e suas
alteraçóes.
X. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à firmatura
e gestáo contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato,
e juntado aos autos, com a instruÇão processual necessária.
Xl. Expedir as Autonzaçôes de Fornecimento.
Xll. Receber o objeto em dias úteis, no horário de th às í 7h30, no local determinado na
requisição/autorizaçáo de fornecimento;
Xlll Disponibilizar local adequado para a 'ealizaçáo da entrega
XlV. Prestar as inÍormaçóes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato;
XV Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para a
entrega material.
XVl. Proporcionar todas as condiçôes para que a Contratada possa executar o objeto de
acordo com as determinaçóes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo
de Referência;
XVll. Exigír o cumprimento de todas as obrigaçóes assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
XVlll. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada
XlX. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicaÇão de penalidades
XX. Aplicar à(s) licitante(s) vencedora (s) as sanções administrativâs previstas na legislação.

CLÁUSULA QUARTA- PRAzo E CoNDIçÕES DE EXECUÇÃO

I A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento"
emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de dezembro do exercício
Íinanceiro em que for formalizado o contrato.
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ll O fornecimento dos bens sêrá efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme a
necessidade e de acordo com a conveniência da Administração, bem como da existência de
disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela Contratante, por
ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o
ônus com a execuÇão do objeto
lll O fornecimento será exêcutado observado o disposto no Anexo I e demais drsposições do
Termo de Referência.
lV A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após
a solicitação formal pela Contratante
V. Os materiais entregues deverão estar acondrcionados de forma compatível com sua
conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.
Vl. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com as
especificaçóes e condições do Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

CLÁUSULA SEXTA _ Do PREÇo E DAS coNDIÇoES DE PAGAMENTo

O valor global estimado do contrato e de R$ . ( )

I O valor global estimado do contrato será de R$ 962.5'14,64 (Novecentos e sessenta e dois
mil quinhentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos) conforme previsto nas
Planilhas de Composição de Preços - Anexo ll a este Termo de Referência.

ll. Os pieços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros
encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo soÍrer reajuste de qualquer
natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item í3 do Termo de Referência,
lll Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida
indenizaçâo a Contratada, observadas as prescrições da Lei no I666/93
lV A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos fornecimentos,
para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.
V. Depois de realizada conferência e aprovação do préJaturamento, a CONTRATADA deve
emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser
entregues na Secretaria de Administração e Modernização, situada na Rua Urbano Santos, no

1657 - Bairro JuÇara, lmperatrizlMA, para fins de liquidação e pagamento
VI. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão
Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (Íinta) dias
após a aceitaÇão definitiva dos materiais, com apresentação das notas fiscais devrdamente
certificadas pelo Agente Público competentes.

YY
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CLÁUSULA QUINTA. Do REcEBIMENTo
I O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:
ll. PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificaÇão da conformidade
das especificaÇóes dos materiais com aqueles determinados nos Anexos I e ll - Termo de
Referência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão apenas as
informaÇões constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva nota de
empenho
lll. DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (crnco) dias, contados do recebimento provisório,
após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais e
conseqüentemente aceitaÇão, medrante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do
contrato, a ser designado pela Contratante
lV. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a
máo de obra necessária.
V 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
especificaçôes estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao município as
faculdades previstas no art. '18 da Lei n o 8.078/90.
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VII O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS , à medida que forem entregues os mesmos, não devendo
estar vinculado a liquidaçáo total do empenho.
Vlll Para Íazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às
notas fiscais, comprovaÇão de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
ServiÇo - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT), bem como a quitaÇão de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços
contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - lCÍt/S
lX Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos fornecrmentos
devidamente autorizados e certificados pelos gestores do conlrato, mediante contabilização e
apresentação, ao final de cada entrega ou período náo inferior a um mês, pela Contratada, dos
formulários de controle dos fornecimentos
X. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato ou
outro servidor designado para esse fim
Xl Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeÇa a liquidação de despesa, o
pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Xll. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentaÇáo e
protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correções, fato
esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver
prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA
Xlll Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preÇos ou
atualização monetária.
lX A CONTRATANTE reserva-se, arnda, o direito de somente efetuar o pagamento após a
atestação de que o servrÇo for executado em coníormidade com as especificaÇões do contrato
X 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
fornecimento efetivamente efetuado.
Xl. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizaÇóes devidas pela CONTRATADA, nos
termos do contrato
Xll. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa nominal de 6%
a.a (sers por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples
Xlll O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EI\/ = lxN x VP, onde. EM = Encargos
moratórios devados; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestaÇão em
atraso.

CLÁUSULA SÉflMA. CRITERIo DE REAJUSTE

l. Durante a vigência da Ata, os preÇos registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do
inciso ll do art. 65 da Lei no 8 666/1993 ou no artigo 17 do Decreto IVlunicipal n.o 13/2015, de 31
de março de 2015
ll Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econôm ico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do
Art 65 da Ler n o 8 666/93.

cLÁusuLA orTAvA - Do pRAzo DA vrGÊNcrA E ExEcuÇÃo Do coNTRATo
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I O O futuro contrato que advir deste Termo de Referência, vigorará por 12 (doze) meses, a
contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAçÃO E CONTROLE

l. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, seráo feitos
pela servidora Antônia Osanira Vitaliano dos Santos Lopes, Diretora Executiva, Chefe do Setor
de Compras, matrícula no 50.540-4, ou outros representantes, especialmente designados, que
anotaráo em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de
21 06 93.
ll As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissáo de
recebimento deverão ser adoladas por seus superiores em tempo hábil para a adoÇão das
medidas convenientes a AdministraÇão.
lll. A fiscalizaÇão de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos
lV. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável
pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim

CLÁUSULA DÉcIMA - DAs PENALIDADES

I Pela inexecuÇão total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da Íalta cometida.
ll Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da íiscalização, no caso
dedescumprimento das obrigaçôes e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no
caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não
caiba a aplicaÇão de sanÇão mais grave.
a) Ivlultas:
b) 0,03% (três centésimos por cento) por dra sobre o valor dos materiars entregues com
atraso Decorridos 30 (kinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade
da aplicaçâo da multa ou pela rescisão contratual, em razào da inexecução total
c) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido
pelas demais alíneas.
d) 5 % (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não cumprimento
de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato
e) 5 %. (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das
condiçoes de habilitação e qualiÍicação exigidas no instrumento convocatório
Í) 10 % (dez por cenÍo) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por
inexecução parcial do contrato
il 20 % (vinte por cento,l sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do
contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior ao prazo limite de 30
(trinta) dias, estabelecido na alínea "a".
h) Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos la Xll e XVll do artigo 78
da Lei no 8.666/93
i) Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a têrmo no processo da licitação,
desde que haJa conveniência para a Administração Pública.
j) Rescisão Judicial, nos termos da legislação
k) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 02 (dols) anos
l) Declaração de inrdoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua puniÇão ou até que seja promovida a sua
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre

§
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que a Contratada ressarcir a AdministraÇão pelos prejuízos resultantes e após decoÍrido o
pazo da sanÇão aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

I A inexecuÇão total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das

ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no 8.666/93, de 21106193.

ll. Constituem motivo para resctsão do Contrato.

a) O não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificaÇóes e prazos

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especiíicações e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administraçáo a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviÇos ou fornecimento nos prazos estipulados.

c) A paralisaÇão da execução do serviÇo, sem justa causa e prévia comunicação á
AdministraÇáo.

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e fiscalizar a sua execuÇão, assim como as de seus supenores.

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execuÇão, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993

f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.

g) A dissoluÇão da sociedade ou o falecimento do contratado.

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique
a execução do contrato.

i) Razóes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.

1) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificaçôes do valor
rnicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei no 8.666, de
21 de junho de 1993.

k) A suspensâo de sua execução por ordem escrita da Admrnistração, pot Vazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçóes pelas sucessivas e
contratualmenle imprevistas desmobilizaÇões e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigaÇóes
assumidas até que seja normalizada a situação.

l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devrdos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada
a situação

m) A não-liberaÇão, por parte da AdministraÇão, de área, local ou objeto para execuçáo de
serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas nos
projetos.

n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato

o) O descumprimento do disposto no inciso V do art 27, sem prejuízo das sanÇões penais
cabívers.

Y\
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p) A subcontrataÇão total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a

cessão ou transferência, total ou parcial da posiÇão contratual, bem como a fusão execução do
contrato.

cLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DOTAçÃO ORÇAMENTÁRIA

14.00í - Secretaria Munici I de Adminis e Moderniza o - SEAMO
14.O01 04.122 0029.2.077 - Manutenção das Atividades e Projetos da Secretaria
Natureza: 3.3.90 30.99 - Material de Consumo
Ficha: 430 Fonte: 001

cLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRA -SUBcoNTRATAÇÃol- Não é permitida a subcontrataÇáo total ou parcial para execução do futuro contrato

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de lmperatriz/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios onundos da execução
deste Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o
presente instrumento em 03 (Íês) vias de igual teor, que, depors de lido e achado conforme, é
assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

lmperatriz (MA), _ de de 2019

CONÍRATANTE
Secretário ltilun icipal

CONTRATADO
Representante Legal

CPF

CPF

Rua Urbano Santos. 1657 - Juçara. Imperarriz/MA
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ESTADO DO NIARANHÃO
PI{E,FI|ITTIRA MTINICIPAL Dtr IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

PREGÀO PRESENCIAL N' Oí6/2019-CPL

ANEXO IV
MoDELo DE DEcLARAÇÃo oe cun,lpRtMENTo Do tNc. v Do ART. 27 DA LEI 8.666/93

DECLARAçAO

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

CPF no , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do art.27 da Lei no

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, dê 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezorto anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de dezesseis anos.

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

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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Rua []rbano Salltos. 1657 -.luçara. lmperalrizMA
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(Nome da Empresa) , rnscrito no CNPJiMF sob no
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITI.IRA MT,INIC IPAL DE IM PERA:I'RIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LTCITAÇAO

N.s

o-

PREGAO PRESENCIAL NO 016/2019.CPL PL

ANEXO V

MoDELo DE DEcLARAÇÃo oe ctÊrucn E cuMpRrMENTo Dos REeurstros DE
HABTLTTAÇÃo

Declaramos, para efe,to de participação no processo licitatório Pregão Presencial n'
016/2019-CPL, realizado pela Prefertura lvlunrcipal de lmperatriz, e conforme exigências legais,
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

A presente declaração é feita sob as penas da Lei

lmperatriz(l\rA), _ de de 2019

Representante Legal da Empresa

Rua tlrbano Santos. 1657 - Juçara, Imperatriz/MA
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