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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N' 028/201 9.CPL
TIPO: l/enor Preço por ltem

ORGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de lnfraestrutura

\.-cF l.
e

ServiÇos Públicos -

SINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1 0.00.002/201 I - SINFRA
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 03 de abril de 2019, às
09:00h (nove horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente
licitação será realizada no primeiro dia útíl subseqüente.

A Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria No 7534, de 19 de.iulho de 2018, 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 HABILITAÇÃO na Rua

Urbano Santos, no í657, Bairro Juçara, lmperatriz - MA, regido pela Lei Federal no
10.520, de 17 de julho de 20O2, Decreto Municipal no 2212007, Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2002, alterada pela Lei Complementar n" 147, de 07 de agosto de 2014,
Decreto Federal no 8.538, de 06 de outubro de 2015 e por este Edital e seus anexos,
apficando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposiÇões da Lei n.o 8.666/93 e
demais normas regulamentares aplicáveis à espécie:

1.

DO OBJETO

1.1 Aquisição de usina de asfalto de contra fluxo, móvel para CBUQ com a capacidade de
produção de 80 toneladas hora com recursos proveniente de convênio Federal entre o
Ministério da lntegração Nacional - Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial,
Estruturação e Promoção de lnvestimentos em lnfraestrutura Econômica - e Tesouro
Municipal para atendimento das demandas dâ Secretaria Municipal de lnfraestrutura e
Serviços Públicos e Serviços Públicos do l\/unicípio de lmperatriz, Estado do Maranhão.
1.2

Valor Global Estimado para

a

Contrataçâo: R$ R$ í.530.000,00 (hum milhão e

quinhentos e trinta mil reais).

í.3
1

ESPECTFTCAÇÕES DO OBJETO

3 1 DESCRTÇÂO

1.3.1.1Usina de asfalto de contra fluxo móvel para CBUQ com a capacidade mínima de
produção de 40 toneladas hora e máxima de 80 toneladas hora, Silo dosador de agregados,
cabine de comando totalmente automatizada e clrmatizada com amplo espaço para os
operadores com painel de comando e força integrado à cabine, Secador Contra fluxo,
Queimador para diferentês combustíveis, Bomba de asfalto, Retificador de temperatura
combustível, Misturador, Exaustor, Elevador Massa quente, Sistema de filtragem, Filtro de
Mangas, Sistema de controle de frltros de Mangas, Sistema de controle de pesagem,
Sistema de aquecimento e estocagem com a Capacidade Mínima do Tanque de 50.000
litros, a ser instalada no Município de lmperatriz, estado do Maranháo.
1.3.1.2O equipamento, objeto deste termo de referência, deverá atender as especificações
quantitativas e qualitativas fixadas neste edital.
,-l
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ESPECTFTCAÇÃO TECNICA IUíNlÍ\ilA DA USINA

CONDIÇÕES
EQUIPAIVIENTO
CARACTERISTICA
Capacidade
Prod
o

IVIíNIIVIAS EXIGIDAS

/^
DO

;

ESPECIFICAÇÔES
MINIÍVIAS EXIGIDAS PELA
PREFEITURA
de rCapacidade de produção
i mínima de 80T/h

Número de Silos

3

Quantidade

de
Mangas no Sistema de 72

Exaustão
360 m'
Area Filtrante
Tabela 1 - Especificações mínimas de operação da Usina de Mistura Asfáltica
1.3,2,2 GARANTIAS

CONDIÇÔES MiNIMAS DE GARANTIA
ESPECIFICAÇÕES
ÍUINIÍ\iIAS EXIGIDAS PELA
PREFEITURA
112 meses da entrada em
No mínimo de meses
i operação
Tabela 2 - Condições Mínimas de Garantias
CARACTERISTICA

1.3.2.3 SUPORTE TÉCNICO

CONDICÕES [/iNIIMAS DE SUPORTE TECNICO
ESPECIFICAÇOES
CARACTERíSTICA

MINIÍVAS EXIGIDAS PELA
PREFEITURA

TREINAÍVIENTO DE
MECANICOS E
OPERADORES
(duração)

OPERADORES (duração)
Suporte técnico de 10 dias.
sendo 8 horas por dia

Tabela 3 - Condições Mínimas para Suporte Técnico

2. DOS ANEXOS
a) Anexo I - Proposta de Preços e Termo de Referência

b) Anexo ll - Modelo de Carta Credencial
c) Anexo lll - Minuta do Contrato
d) Anexo lV - DeclaraÇão a que alude o art.27o, V da Lei n.o 8.666/93

e) Anexo V

-

Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem Plenamente os

v
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Requisitos de HabilitaÇão

c
CF

3. DO SUPORTE LEGAL

3.í. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal no '10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
tvlunicipal no 02212007, Lei Complementat 123106 e alterações. por este Edital e seus
anexos, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposiÇões da Lei n'
8.666/93 e respectivas âlteraÇóes, além das demais disposiçóes legars aplicáveis, que ficam
fazendo parte integrante da mesma, independente de transcrição.

4. DA DOTAÇÃO

4.1. As

despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos créditos
orçamentários previstos no orçamento do exercício 2019. sob a seguinte Dotação

orçamentária:

4.í.1. UNIDADE ORÇAÍ\íENTARIA:

10
SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS:
4.í.2. AÇÕES
122.0054.1079
AQUISIÇÂO DE VEICULOS, MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS;
4.1.3. NATUREZA DA DESPESA: 4 4.90.52.00 -EQUIPAMENTO
MATERIAL
PERMANENTE; FTCHA'. 7 44.,
4.í.4. FONTE DE RECURSOS: 001 - TESOURO tvlUNlClPAL;

-

E

4.1.5. NATUREZA DA DESPESA:

4.í.6.

4.í.8.

4.4.90,42.,

FICHA: 1825:

4.1.7. FONTE DE RECURSOS:

o

188

-

CONVÊNIO:

NOTA DE Et\ilPENHO: 2018NE800340

4.2.

CONVENIO:
O convênio, que contempla a aquisição do objeto mencionado nesle edltal, é o 86750712018
em Anexo.

5. DA PARTTC|PAçÃO

5.1. 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 classificação das propostas, e se
apresentarem ao Pregoeiro(a) no dia, hora e local definido no preâmbulo deste Edital.
5.2. ltens Exclusivos - os itens com valor total estimado de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) serão de participação exclusiva de empresas que se enquadrarem como
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou equiparadas (sociedades
cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta correspondente
aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar no 12312006,
nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao objeto licitado,
Rua Urbano Santos. I657 Bairro Juçara. Imperatriz'MÁ
CF.P: 65.900-505
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coníorme Lei Complemenlar no 12312006 e sua alteraçáo dada pela Lei Complementar
14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
constante deste Edital e seus Anexos.

5.3. Para os itens com valor acima de R$ 80.000,00 (oitente mil reeis), a participação será
da seguinte forma:
5.3.1. Cota Reservada dê 25% (inciso lll, art. 48 da Lei 14712014) para as Iicitantes quê se
enquadrarem como l\/icroempresas - Í\ilE, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou
equrparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior,
receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 3o da Lei
Complementar no 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo
pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complemenlar no 12312006 e sua alteração dada
pela Lei Complemenlat 14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto
à documentação constante deste Edital e seus Anexos.

5.3.2. Cota Principal de 75% (inciso lll, art. 48 da Lei 14712014) para todas as empresas
que atenderem as exigências, inclusive quanto à documentação, constante deste Edital e
seus Anexos.
5.4. Não poderão participar desta licitação empresas:

5.4.1. C$a Íalência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissolução, em
liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, ou
ainda empresas estrangeiras que não funcionem no país.
5.4.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal,
Estadual ou Municipal, ainda que tal fato se dê após o inÍcio do certame.
5.4.3. Apresentadas na qualidade de subcontratadas.

5.4.4. Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou que possuam qualquer vínculo
com servidor do município.
5.4.5. Que se apresentem em forma de consórcios.
5.4.6. Pessoas Físicas.

6. DO CREDENCIAMENTO
junto ao Pregoeiro(a) por meio de um representante,
portando seu documento de identidade original e devidamente 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,
Íirmar declaraçôes, desistir ou apresentar razões de recurso, assinar a ata e praticar
todos os demais atos pertinentes ao presente certame.
6.1 . As licitantes deverão se apresentar

6.1.1. No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Rêgistro que comprove sua capacidade de representar a

i657 Bairro Juçara. lmperatriz-iM^
CEP:65.900-505
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.2. As participantes deverão apresentar tambem ato 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 estâtutariamente tenha
poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica.
6.'1

6.1.3. As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,
Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Hebilitação, podendo ser
utilizado o modelo do Anexo V do Edital.
6.1.4. Fica facultado às participantes apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial
do Estado, para demonstrarem sua condição de t\IE ou EPP

6.1.5. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados a(o)
Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresêntados 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.

6.2. Caso as licitantes não se façam representar durante a sessáo de lances verbais, ou
sejam descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item
6.1

.

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

6.4. As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR - Avrso de
Recebimento) deveráo remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital, aos
cuidados do(a) Pregoeiro(a) municipal.

6.5. Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio, que
comprovadamente forem recebidos antes do inicio da sessão.

6.6. Poderá haver substituição do representante legal a qualquer tempo, bastando, para tal,
comunicaçáo escrita da licitante, que deverá ser apresentada pelo novo representante em
tempo hábil.

7. DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1. Por força da Lei Complementar no 123/06 e do Decreto Federal no 8.538, de 06 de
outubro de 20í5, as Microempresas - MEs, as Empresas de Pequeno Porte - EPPs e as
Cooperativas a estas equiparadas - COOPs que tenham interesse em participar deste
pregão deverão observar os procedimentos a seguir dispostos:

a)

as licitantes que se enquadrem na condição de ÍVlE. EPP ou COOP, e que
eventualmente possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à
regularidade fiscal e trabalhista, deverão consignar tal informação êxpressamente na
declaração prevista no item 6.'l .3;

b)

no momento da oportuna fase de habilitaÇão, caso a licitante detentora da
Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara. ImperatrizlMA
CEP: 65.900-505
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melhor proposta se.ia uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo
envelope, toda a documentação exigida neste Edital, ainda que os documentos pertinentes
à regularidade fiscal e trabalhista apresentem alguma restrição, bem como alguma espécie
de documento que venha comprovar sua condiÇão de microempresa ou empresa de
pequeno porte;

c)

como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para
l\ilEs, EPPs ou COOPs, entêndendo-se por empate aquelâs situeÇões em que as propostas
apresentadas por MEs, EPPS ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores a melhor proposta classificada.

7.2. Pa"a efeito do disposto no item acima, ceracterizando o empete, proceder-se-á do
seguinte modo:

a)

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

b)

a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior
àquela considerada vencedora do certame, situaÇão em que o objeto licitado será
adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu
preço seja aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias;

c)

não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOP na forma da alínea
anterior, serão convocada as MEs, EPPs ou COOPS remanescentes, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito,

d)

no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs
que se encontrem enquadradas no item 7.1., alínea c', será realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta,

e)

na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.1., alinea 'c', o
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame,

0

o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta

inicial

não tiver sido apresentada por ME, EPP ou COOP

8. DA PROPOSTA DE PREçOS
8.1 .

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

parte externa as seguintes informaçôes:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Ívlunicipal de lmperatriz - ltilA
Pregão Presencial n" 028/2019-CPL
Rua Urbano Santos, no 1557, Bairro Juçara, lmperatriz /MA,
CEP: 65.900-505
Envelope í - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A PROPOSTA APRESENTAOA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)
8.2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos
Rua Urbano Santos. 1657 Baino Juçara. Imperah izlMA
CEP: ó5.900-505
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a) 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) Conter a descriÇão detalhada e especificaçôes necessárias à identificaÇão do obJeto
desta licitação, conforme Anexo l. O licitante deverá indicar a descriÇão detalhada e
especifrcações necessárias à identificação, inclusive marca e/ou modelo do produto cotado,
quando for o caso, coníorme Anexo l, e respectivo preço por item, em moeda corrente
nacional, expresso em algarismos e o valor total da proposta êm algârismo e por extenso.
b.1) Só serão aceitos atê 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.
b,2) PARAA FORMULAçÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS IMPRESSAS DEVERÁ SER
UTILIZADA A DESCRIÇÃO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA,
soB PENA DE DESCLASSTFTCAÇÃO DA PROPOSTA.

b.3) Apresentar indicaÇão detalhada das especificações do maquinário cotado, citando
marca, tipo, fabricante, país de procedência 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 no Termo de Referência
c) Atender às especificaçôes mínimas estabêlecidas na Proposta de Preços e Termo de
Referencia (Anexo l), correspondente aos itens a serem adquiridos, e estar datada e
assinada por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

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

A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DEVERÁ SER PREENCHIDA E ENTREGUE
NA SESSÃO EM PENDRIVE OU CD. ESTE ANEXO NÃO SUBSTITUI A PROPOSTA DE

C)

PREÇO IMPRESSA.

9. DA ACETTAçÃO rÁCrrA
9.1. Os preços apresentados devem.

a)

refletir os de mercado no momento, observado o prazo de prestação do serviço/entrega
do produto;

compreênder todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, trlbutos
incidentes, taxa de administração, serviÇos, encargos sociats, trabalhistas, seguros,
treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do ob.,eto deste

b)

Edital e seus Anexos;

c)

ser irreajustáveis durante a vigência do contrato.

9.2. A entrega do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento"
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emitida pela Contratante.
9.3 A Contratada fica obrigada a entregar o objeto no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após
a solicitação formal pela Contratente.

9.4 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, o reíerido entregue em desacordo
com as especificações e condições do Termo de Referência, do Edital e do Contrato.
9.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de entrega da mesma.

9.6. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificaÇões de
preços, alteraÇões ou alternativas nas condições/especificaÇões estip uladas. Não serão
consideradas qs propostas que contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões
9.7. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.

9.8. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital implicará na
desclassiÍicação do licitante.
9.9. Caso os prazos de validade da Proposta e da execução do objeto sejam omitidos na
Proposta de Preços, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo iguars aos previstos no item
9.5 e 9.8, respectivamente.

í0. DA

HABTLTTAÇÃO

'10.'l . A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo

em sua parte externa os dizeres abaixo e a seguinte documentação.

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n" 028/20í 9-CPL

(A

Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro JuÇara, lmperatriz /f\/A,
CEP: 65.900-505
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA

E

NUMERADA)

10.2. 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, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleiçôes de seus administradores.

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

Rua Urbano Santos. ló57 Bairro.luçara. lnlperatrizlMA
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d) Decreto de

autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorizaçâo para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atrvidade assim o exigir.
d.1) Os documêntos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alteraçóes ou da
consolidação respectiva.

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

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuiçóes Federais

e

Dívida Ativa e Previdenciária).

g) Prova de regularidade para com a F azenda Estadual do domicilio ou sede do

lacitante

(Trabutos e Contribuiçóes Estaduais e Dívida Ativa).

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Àilunicipal 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 Debitos Trabalhistas.

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

l) Balanço Patrimonial e demonstraçóes contábeis do último exercÍcio social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por Índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta.
1.1) O Balanço patrimonial
Comercial.

e demonstraçôes contábeis deverão conter registro na

1.2) Serão considerados aceitos como

na forma da Lei

o

Junta

balanço patrimonial e

demonstrações contábeis assim apresentados.
1.2.1) sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (Sociedade Anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante.
1.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA).
- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou
- por fotocópia do Balanço e das DemonstraÇões 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.
1.2.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por

contador

ou por outro

profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho

Regional de Contabilidade.

Rua (irbano Santos. 1657 Bairro Juçara. lmperalrir/l\4A
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m) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

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

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.

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

10.3. Para fins de habilitaçáo, a título de qualificação técnica, a empresa licitante deverá
apresentar:
10.3.1. Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedrdo técnica, expedido por
órgão ou entidade da administração pública ou por empresa privada que comprovem que a
empresa exêcutou, acontento, o objeto da licitaÇão.
'10.3.2. Não serão aceitos atestados de capacidade técnica que se reíeriam
ainda em execução.

a contratos

10.3.3. Será admitida, para atingimento dos quantitativos fixados, a soma de atestados;
10.4. Para fins de habilitação, a título de qualificaÇão legal em atenÇão a LEI No 12.846,

DE 1o DE AGOSTO DE 2013; regulamentada pela lN CRG 00212015 e pela Portaria
CRG 1 .332/2016. A empresa licitante deverá apresentar:
10.4.1 Certidão/documento comprovando a não inclusão no SIRCAD (CEIS/CNEP)

10.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da metriz, ou
10.5.1 . Se

o licitante for filial, 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 matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de
Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado,
devendo apresêntar, neste caso, o documento comprobatório de autorização para a
centralização.
10.5.2. 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.
10.6. As certidôes e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente produzirão
efeitos com a confirmação da autenticidade no endereÇo eletrônico do Órgão emissor.
Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçala, ImperatrizlMA
CEP: 65.900-505
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10.7. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item implicará na
inabilitação do licitante.

11. DO PROCEDIMENTO

í1.1 - 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);

-

O(A) pregoeiro(a) poderá estabelecer ptazo de tolerància
para
minutos
a abertura dos trabalhos;
11 .1

.1

de até 15 (quinze)

11.2
lniciada a sessão, nenhum documento e/ou proposta seráo recebidos pelo(a)
pregoeiro(a), pelo que se recomenda que todos os interessados em partrcipar da licitação
estejam no local designado pelo menos 15 (quinze) minutos antes do referido horáno;

-

-

11.3 Após a verificaçáo 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 regursitos estabelecidos neste edital, com exceção do
preço, desclassificando-se as incompatíveis;

- No curso da sessão,

dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item
anteriol o autor da oferta de valor mais baixo por item e os das ofertas com preços alé 1OoÂ
(dez por cento) superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores
drstintos e decrescentes, até a proclamação do vencedor;
11.4

11.4.1 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra
ao licitante, na ordem decrescente dos preços;

11.4.2- PODERÁ O(A) PREGOETRO(A):
a) Advertir os licitantes,

b) Definir parâmetros ou

percentagens sobre os quais

os lances verbais devem ser

reduzidos;

c) Definir tempo para os lances verbais;
d) Permitir ou não a utilização de aparelhos celulares;
e) Suspender e recomeÇar o Pregão
f) Convidar a retirar-se do local qualquer pessoa que atrapalhe ou perturbe a sessão, assim
como, qualquer um que desobedeça ou desacate o pregoeiro, se prejuízo das penas legais
aplicáveis em cada caso.
11.4.3 - Dos lances ofertados não caberá retrataÇão:

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara. lmperatriz/MA
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Depois de definido o lance de menor preço, e na hipótese de restarem dois ou mais
licitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classifrcaÇão dos
!icitantes remanescentes;
11

.4.4

1'í.5 - Quando não íorem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preÇos nas
condiçôes 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 condição todos
participarão da etapa de lances verbais);
11.6 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocedo pelo(a) pregoeiro(a),
implicará na manutenÇão do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas;

-

Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para
'11

.7

a
a

contratação;
11.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;

11.8.í - Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á
o início da competiÇão relativa aos demais itens objeto desta licitaçáo.
11.9 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às 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;

0 - Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar, o(a) pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da
proponente classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante
atenda às condições fixadas neste edital;
11

.1

-

Nas situações previstas nos subitens 11.7,11.8 e 1'1.10, o(a) pregoeiro(a) poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;

1í.11

1 1 .1

2 - Verificado 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 ad.judicado pelo(a) pregoeiro(a) o objeto do certame;

-

O (a) pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantês
contendo os "Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contratação, as
1 1 .'1

3

empresas poderão retirá-los no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos
mesmos;
11.14

- Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo
1657 Bairro Juçara, lmperatrizlMA
(-EP: 65.900-505
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pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes
í2. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
12.1 . Esta licitãção e do

/@
\ ,\ru,
\
/

{"

I

tipo Menor Preço por ltem, em consonância com o que estabelece

a legislação pertinente.

12.2. Serâo desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condiçóes
deste edital, notadamente às especificaçôes minimas contidas na Proposta de Preços.

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

12.4. Havendo absoluta igualdâde 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 § 20 do artigo 45 da Lei no 8.666/93.

í2.5. 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.
12.6. Para fins de homologação, 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 ate 02 (dois) dias, diretamente na secretaria contratante, contados da audiência
pública do Pregão, ato através do qual ficará de logo ciente o licitante
13. DO DIREITO DE RECURSO

.

Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razôes, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (kês) dias úteis para a apresenlação das razóes do recurso,
podendo juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazóes em igual número de dias, que começaráo a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.
13.1

13.2. 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.
13.3. O(s) recurso(s) contra a(s) decisão(óes) do Pregoeiro, não terá(ão) efeito suspensivo,
será(ão) dirigido(s) à autoridade superiot 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.

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

í3.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudica e homologa a presente licitaçáo, em seguida notifica a
licitante melhor classificada para assinatura da ata de registro de preÇo.

í3.6

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

Rua Urbano Santos,
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ao vencedor

í4. OBRIGAçOES DA CONTRATADA

14.1 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assinadas, sem qualquer ônus a PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIT

14.2

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente

a

administraÇáo

oua

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

14.3

Responsabilizar-se pelo fiel cumprrmento da execução dos serviços.

14.4

A proponente/contratada fica obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra
defeitos mecânicos e oferecer Treinamento(s) para operação do sistema (se necessário),
pelo período mínimo de 12 (doze) meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração
dessa garantia.

14.5

Durante o prazo de garantia (12 doze) meses, caso não seja possivel a soluÇão do
problema no próprio local onde se encontre o equipamento e havendo a necessidade de
transporte para oficina própria da proponentê, fica sob responsabilidade da contratada todo
ônus com transporte, locomoção, alimentação, hospedagem e outros que por ventura se
fizerem necessários à perfeita solução do problema.

14.6

Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE
ou a terceiros, em razáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver
sujeita.

14.7

Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes por
ela assumidas, todas as condições de habilitaÇáo e qualificaÇão exigidas na licitação,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo
comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenÇão dessas
condiçôes.

14.8

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." 81 na Lei 8.666/93.
14.8.1 A recusa inJustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administraçáo, carccteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas.
14.9 Reparal 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;

í5.

OBRIGAÇOESDACONTRATANTE

_Ã1657 Bairro Juçara. lmperatriz'MA
CEP:65.900-505
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15.1 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 Referênoa;
15.2

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as

especifrcações e obrigações assumidas pelo fornecedor;

15.3

Dlsponibilizar local adequado para a realização da entrega

15.4 Rejeitar o maquinário cuja especificaçóes não atendam os requisitos mínimos
constantes desse Termo de Referência - Anexo I - Planilhas de Composição de Preços.
'15.5

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

15.6

Efetuar o pagamento nas condiçóes pactuadas

í6.

DO PRAZO DA VlcÊNCtA E EXECUÇÃO DO CONTRATO
16.1 O futuro contrato que advir deste Edital, e vigorará até dia 31 de dezembro do
exercício financeiro do ano em que for assinado.

17.

DO PREÇO E DAS CONDTÇOES OO PAGAMENTO

17.1 O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto conforme Planilha de
Composição de Preços - Anexo a este Termo de Referência.
17.2

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.

17.3

Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA
deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser
entregues na Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos, situada na Rua Y, s/no - Nova
lmperatriz, lmperatriz/MA, para fins de liquidação e pagamenlo.

17.4

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 porventura incidam sobre os serviÇos
contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Circulação de Ívlercadorias e ServiÇos
ICMS.

-

-

-

17.5

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.

1657 Bairro Juçara. Imperatrir'lllA
CEP:65.900-505
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17.6 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.
17.7 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.

í8. DA SUBCONTRATAÇÃO
18.1 . Está vedada a subcontratação de empresa para o fornecimento do maquinário.

19.

DAS SANÇOES

19.1

Pela inexecuÇão total ou parcial do Contrato, resultante deste processo licitatório, ou
pelo descumprimento dos prazos e demais obrigaçôes assumidas, a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL|COS - STNFRA poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à contratada as sanções a seguir relacionadas:

a)
b)
c)

Advertência, por escrito;
Multa;

Suspensão temporária do direito de participar de licitaçôes e impedimento de
contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, por prazo não superior a 02
(dois) anos;
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

d)

.'í As sançóes de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ poderão ser aplicadas à contratada,
juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
1

9.

1

19.2

A aplicação de multa ocorrerá da seguinte maneira

'19.2.1 Multa

de

(dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nas hipóteses de
rescisão contratual por inexecução total do contrato, caracterizando-se quando houver
reiterado descumprimento de obrigaçóes contratuais, quando a entrega dos serviços Íor
inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo
100/o

limite de trinta dias.

19.2.2 Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na
entrega das maquinas, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração,
aplicada em dobro a partir do 10" (décimo) dia de atraso até o 30o (trigésimo) dia, quando a
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA poderá decidir
pela continurdade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão as
penalidades previstas nos referidos subitens ll e lll. sem prejuizo da aplicação das demais
cominações legais.

19.3

As multas previstas nos subitens 19.2.1 e 19.2.2 deste Termo de Reíerência deverão
ser recolhidas pela contratada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, em favor da
Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara. Imperatriz'M^
CEP: 65.900-505
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, contado a partir da notificaÇáo recebida,
ficando a contratada obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentagão da cópia
do recibo do recolhimento efetuado.
19.3.1 Decorrido o prazo previsto para recolhimento da multa, o débito será acrescido de
1o/o (um por cento) de juros de mora por mês/fraÇão, inclusive referente ao mês da
quitaÇão/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta)
dias após a data da notificação. após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente.
19.3.2 No caso de a contratada ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida. a
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA poderá
proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.
'19.3.3 Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a
conlratada responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente.
19.3.4 As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximrrá a contratada
ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto à
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, decorrentes das infraÇões cometrdas.

19.4 Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de
sua inscrição no cadastro de fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo lV da Lei n.o 8.666/93.
19.4.1 As penalidades referidas no Capítulo lV, da Lei Federal n.o 8.666/93 estendem-se às
licitantes participantes deste processo licitatório.

'19.5

Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente .justificados
E ACEiIOS PCIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA,
em relação a um dos eventos aqui arrolados, a contratada ou participante deste processo
licitatório ficará isentas das penalidades mencronadas.

20.

DA IMPUGNAçÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Os interessados poderão solicitar ate o 2o (segundo) dia anterior à data de entrega dos

envelopes, quaisquer esclarêcimentos e informaçóes, através de comunicação a
COMISSÃO PERIVANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, atraves do setor de protocolo, no
endereço da Comissão Permanente de Licitação

-

CPL.

20.2. 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
SolicitaÇôes de esclarecimentos, modiíicarem os reÍeridos documentos mediante a emissão
de uma errata, que será publicada no Diário oficial da união (quando for o caso) e no Diário
Oficial do Estado.
20.3. Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a errata na
preparação da Documentação e Proposta (s) de Preços, a cPL poderá prorrogar a entrega

Rua Urbano Santos. 1657 tlaino Juçam. lmpcralriz'lV^
CEP: 65.900-505
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das mesmas, pelo prazo que, na forma da Lei, exceto quando inquestionavelmente,

a

alteração não afetar a formulaÇão das propostas (DocumentaÇão e Preço).
20.4. A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com o Art. 41 da
Lêi 8.666/93. Deverá ser protocolizada, no horário comercial, de segunda a sexta-feira das
08:00 as 18:00 horas no Protocolo Geral da Comissão Permanente de Licitação, Rua
Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz-MA, nos seguintes prazos.

20.5. Por qualquer cidadão, ate 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura
dos envelopes de habilitação:

20.6. Pela licitante, ate 02 (dois) dias úteis antes da data íixada para abertura dos
envelopes de habilitação.

20.7. A Comissão Permanente de Licitação, na qualidade de órgão julgador do certame
licitatóno e no exercício de sua íunção decisória, deliberará a respeito.
20.8. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta
licitaçâo até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
20.9. As repostaos aos possívers pedidos de esclarecimentos ou impugnações a este Edital
estarão disponívêis no site: www.imperatriz.ma.gov.brllicitacoes.

21.

DAS DTSPOSTÇÕES GERATS

í. Após a declaração do vencedor da licitação, náo havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenção de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) lavrará a ata da sessão e
submeterá o processo à homologação da autoridade competente.
21.

21.'1.1. No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisáo quanto ao mesmo, a

autoridade incumbida da decisão fará a homologação.
21.2. O vencedor obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou
supressões do valor inrcial atualizado do objeto da presente licitaÇão, nos termos do art. 65,
§ 1o, da Lei n" 8.666/93.

21.3. A Prefeitura Municipal de lmperatriz/MA poderá revogar a licitação por razôes de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justiÍicar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente Íundamentado.

21.4. 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 vaciem.
21.5. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições.

21.6. O(A) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licataÇão, poderá
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveraa constar no ato da
sessão pública.

21.6.1 Poderá sêr solicitado ao fornecedor, pelo pregoeiro ou pela comissão de licitaÇão
informações adicionais necessárias. laudos técnicos de análises dos produtos, amostras e

Rua Urbano Santos. 1657 - Bairro Juçara. lnlperatrizrMA
CEP: 65.900-505
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outras, a qualquer tempo e/ou fases do procedimento licitetório, com a finalidede de dirimir
dúvidas e instruir as decisóes relativas ao julgamento.

21.7. Não serão considerados motivos para desclassif icação simples omissões ou erros
formais da proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem
o processamento da licitação e o entendimento da proposla, e que não firam os direitos dos
demais licitantes.

21.8. As normas disciplinadoras desta lÍcitação 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.

21.9. Em caso de discrepáncia entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
instrumento convocatório.
21.10. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração Pública
Municipal, deverá Íazê-lo tão logo lhe seja ad.ludicado o presente certamê.

21.11. Os autos do respectrvo processo administrativo que originou este edital estão com
vista franqueada aos interessados na licitaÇão.
21 .12. As decisões

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

21.13. 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 esttver
suspenso.
21.14. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
21.15. A homologação do resultado desta licitaÇão não implicará direito à contratação.

21.16. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislaÇão
vigente.
21.17

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

rncluir-se-á o dia do vencimento.

Planejamento Fazenda e Gestão OrçamentárraSlNFRfulmperatriz - MA, poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do
que dará ciência aos licitantes mediante publicação na lmprensa Oficial (arts. 49 e 59 da Lei

21.18. O Senhor Secretário de

n" 8 666/93).

21.19. Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário, poderão ser prestados pela
Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço: Rua Urbano Santos, no 1657,
Bairro Juçara, lmperatriz.

21.20. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.lmperatriz. ma.gov.br, ou
obtidos mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de
Documento de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento,
Fazenda e Gestão Orçamentária, podendo, ainda, ser consultado graturtamente na sede da
Rua Urbano SaDtos. 1657 Baino Juçala. Inrperatriz,'MA
CEP: 65.900-505
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CPL, na Rua Urbano Santos, n" 1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, estando disponível
para atendimento em dias úteis, das 08h às 18h.

lmperatriz ([VIA), 1 5 de março de 2019
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ANEXO I
(Proposta de Preços e Termo de Referência)

de

de 2019.

Prezados Senhores,

Rua_,

(empresa), com sede na cidade de
no _,
inscrita no CNPJ/IVIF sob o

neste ato representada por

_,

_,
número_,

na

portador do CPF no

e

RGno-,abaixoassinado,propõeaSecretariadePlanejamento,Fazendae
Gestão Orçamentária - SINFRA, os preços infra discriminados para Aquisição de usina de
asfalto de contra fluxo, móvel para CBUQ com a capacidade de produção de 80 toneladas
hora com recursos proveniente de convênio Federâl entre o Ministério da lntegração
Nacional - Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial, Estruturação e Promoção de
lnvestimentos em lnfraestrutura Econômica - e Tesouro Municipal para atendimento das
demandas da Secretaria ÍVlunicipal de lnfraestrutura e Serviços Públicos e Serviços
Públicos do Ít/unicípio de lmperatriz, Estado do l\/aranhão, objeto do PREGÃO
PRESENCIAL n' 028/20'l 9-CPL:

a\

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

b)

Entregar o(s) produto(s) no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após a solicitação íormal
pela Contratante;

c)

Preço Total por extenso R$.. .........

(

o

)

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

'jt\Rua Urbano Santos, 1657 BairÍo Juçara. ImperatriziMA
CEP: ó5.900-505

--=..-,

d§

N.

SINTJRA

ESTADO DO MÂRANHÃO
PREFEITI.,RA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETABIA DE INFRAESTRUTURA E SERVTçOS pÚBUCOS

?

-l

//<

PREGÃO PRESENCTAL PARA AQUISI$O DE US|NA DE MTSTURAS
ASFÁLflCAS, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, EM ATENDIMENTO ÀS
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
SERV|çOS PÚBLTCOS DO MUN|CÍP|O DE TMPERATRIZ, ESTADO DO
MARANHÃO.

rsiit\r
n
Pedm
Eno' Civrl. REA.MÂ 111064iâ08
Asie ssoÍ dc PÍoielos EspecillS
S.. dr li{r.erfiut,rí,

?

SeIY

Piü[í!.

Mat.:53.855-8

sÊcREÍARlÀ oE |I{FME5TRUTUR E SEFrIços PÚBUCOS
Rua

Y y'n' - NoYà lmper.trlz - CEP: 65'9o7-lm

tmpeÍâtriz - ltA CNPJ:

Oó-

158.'í55/0Ooí

-tó

www.imPeratriz. ma.gov. br

S

NFNi

0

g

I 5 \t-KA

ESÍATX) DO MANANHÃO

/,zn

PREFE]Tt.IRA MUNIOPÂL OE IMPERATRIZ

sEcREÍARtA DE |Í{FRAESTRUruRA

I

1,",^.,'44&

E SERVTçOS PÚ BUCOS

SUMÁRIO

1.

OBJETO....._.._

3

2.

JUSTIFICATIVAS

3

3.

ESPECTFTCAÇÃO DO OBJETO

4

4.

MODALTDADE E T|PO DE LTCTTAçÃO

5

5.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

5

6.

DOS CR|TÉRIOS DE HABTLTTAçÃO

6

8.

DAS OBRIGAÇÕES DACONTRATADA

9

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10

DO PRAZO DA VIGÊNCN E EXEAJçÃO DO CONTRATO

8

11.

DO PREçO E DAS CONDIçÕES DE PAGAMENTO

8

-t

I

0

72.

DASUBCONTRATAçÃO

13.

SANçÕES

14.

DTSPOSTÇÔES FTNATS E GERAIS

9
9
11

Mat : 53 855-8

ÚBUCOS
sEcREÍÀRlA DE INFRAESTRUTURÂ E SEIVçO5
65'9O7-ítO
cEP
lmPêràtrlz
ín" xoY.
Rua

t

lmpeíâtriz - llA CNPJ: 06.15E.455/Omí-t6

www.imPeratriz.ma.gov.br

#

/z

(

esraoro oro ramtuvHÃo

.{

SINI.i:A^

:E@

PREFEMJRA MUÍ{ICIPAI DE IMPERATRIZ
SECRETARI,A DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBUCOS

05

íNDrcE DE TABETAS

Tabela 1 - Objeto do Termo de Referência
Tabela 2 - Especificações mínimas de operação da Usina de Mistura Asfáltica
Tabela 3 - Condições MÍnimas de Garantias
Tabela 4 - Condições Mínimas para Suporte Técnico....

w
4

.

5
5

1

|)7

Pedro

Mat
SECREÍAfiIA DE IHFRAE5TRUTURA E sEwlçO§ ÚBUCOS
s/n' - Nqra lmperatíiz - CEP: 65'9o7-íto
Rua

Í

lmpêratriz - ItACNPJ: 0ó' í 58.455/0(x)i'íó

www.imPeratriz.ma.gov. br

f0

SINFRA ^

:ae-ê

«Ü1

àtl
ESTADO OO MA8ÂNHÃO

.:<Ça

PRETEITURA MUNICIPAI. DE IMPERATRIZ
SÉCRETARI,A OÉ

T FRAESTRUTURA

E SERVTçOS

PÚ8UCOS

oÇ
'y-

TERMO DE REFERÊNOA

1. OBJETO

'

A presente Licitação t€m como obietivo a aquisição de usina de âsfalto de contra Íluxo,
móvel para CBUQ com a capacidade de produção de 80 toneladas hora com recursos proveniente de

convênio Federal entre o Ministério da lntegràção Nacional - Programâ de Desenvolvimento
Regional, Territorial, EstruturaÉo e Promoção de lnvestimentos em lnfraestrutura Econômica - e
Tesouro Municipaí para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de lnfraestrutura e
Serviços Públicos do Município de lmperatriz, Estado do Maranhão.
AQUISIçÃO DE USINA DE ASFATTO MóVEI TIPO CONTRA FTUXO

oÊscRlçÃo

ITEM

UND

qUANT

PREçO UNIT

PREçO TOTAT

Rs 1.s00.000,00

Rs 1.s00.000,00

VATOR TOTAL

Rs 1.soo.0oo,00

USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A
1

QUENTE, MOVEL, TIPO COI,ITRA
FLUXO, CAPACIDADE DE 80 T/H

UND

1

Tobelo 1 - objeto do Termo de ReÍerêncio

Valor Global:

2.

RS

1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais)

3

JUSTIFICATIVAS

2.t.

Da necessidade da contratâção: A Presente solicitação tem por objetivo atender à
nêcessidâde de execução de projetos de pavimentação, manutenção, das vias públicas
desprovidas de pavimentação aíáltica na zona urbana e das vicinais da zona rural, devido
à deterioração das mesmas, e para atendimento das demandas da Secretaria de
lnfraestrutura e Serviços Públicos;

2.2.

À vedação a reunião em consórcio: A admissibilidade ou não do consórcio é

uma

discricionariedade da Administração, significa dizer que sua vedação depende de critérios
de conveniência e oportunidade, a serem avaliados pelo gestor em cada caso.
O processo administrativo em tela trata da aquisição de usína de mistura asfáltica a
quente móvel, em atendiÍnento à demanda da Secretaria Municipal de lnfraêstrutuía do
Município de lmperatriz, Estâdo do Maranhão. Portãnto o objeto deste certame não possui
grau de complexidade suficiente que demande a admissão de consórcios2.3.

Da

justificativa de preço: os preços adotados pela sINFRA da

PREFEITURA MUNICIPAL DE

IMPERATRIz - MA, seguem tabelas oficiais (SlNAPI) data base novembro 2018

SUDA
.§i/r,rr

Eig'

Civ

I

REA.MA

111

064 7s0t

t

AssessoÍ de Pí o,elo! EtP §i6l§
Sec de l]]lüt§trúl]íe a Sr[ Pu[fft SriFii

sEciEranlA DE IXFR E§TR.UTURA E sERvlçOs ÚBucos
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3.

//_

ESPECTFICAçÃO DO OBJETO-

3.1.

-t

DESCRTçÃO:'

Usina de asfalto de contra fluxo móvel para CBUQ com a capacidade mínima de
produção de 40 toneladas hora e máxima de 80 toneladas hora, Silo dosador de agregados,
cabine de comando totalmente automatizada e climatizada com amplo espaço para os
operadores com painel de comando ê força integrado à cabine, Secador Contra fluxo,
Queimador para diferentes combustíveis, Bomba de asfalto, Retificador de temperatura
combustível, MisturadoÍ, Exaustor, Êlevador Massa quente, Sistema de filtragem, Filtro de
Mangas, Sistema de controle de filtros de Mangas, Sistema de controle de pesagem,
Sistema de aquêcimento e estocagem com a Capacidade Mínima do Tanque de 50.000
litros, a ser instalada no Município de lmperatriz, estado do Maranhão.
O equipamento, objeto deste termo de referência, deverá atender as especiÍicações
quantitativas e qualitativas fixadas neste termo de referência.

3.2.

VATOR ESTIMADO

,

ESTIMA-SE O VALOR MÁXIMO DO PRESENTE OBJETO EM:
RS 1.500.000,00 {Um milhão e quinhentos mil reais) coÍ?espondentes a aquisição da Usina
de misturas asfálticas a quente tipo contrô fluxo, confoÍme demonstrado nos autos;

3.3.

ESPECTFTCÁçÂO TÉCrrCA

3.3.1.

UíHrwrl OA USTNA. ,

COND|çÔES MÍNTMAS DE PRODUçÃO E OPERAçÃO:

4

CONDIçÕES MíNIMAS EXIGIDAS DO EqUIPAMENTO
ESPECIFICAçÕES MINIMAS

CARACIERíSICA
Capacidade de Produção

EXIGIDAS PEI.A PREFEITURA
i

Capacidade de produção
mínima de 80T/h

Número de Silos

5

Quantidade de Mangas
no sistema de Exaustão

7?

360 m2

Área Filtrante

Tobelo 2 - EspecíÍicações mínimos de operação do Usína de Misturo AsÍálticd

3.3.2.

GARANTIASCONDIçÕES MíNIMAS DE GA&ANTIA
CARACTERÍ5TICA

ESPECIFTCAçÔES MINIMAS

EXIGIDAS PEI-A PREFEITURA

Nc mínimo de mêses

12 meses da entrada em

operação
de Gordntios
Mínimos
Tobelo 3 Condiçôes

I
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3.3.3.

suPoRTE TÉcNtco-

?7

coHorçÕrs uírrMAs

DE supoRTE

EsPEctFtcAçÕEs MrNrMAs

caRactrRístrca

EXIGIDAS PELA PREFEITURA
OPERADORES (duração)

TREINAMENTO DE

rr,,tgcÂMcos

TÉcNtco

r

OPERADORES (duração)

Suporte tecnico de 10 dias,
sendo 8 horas por dia

Tobela 4 - Condições Mínimos poro Suporte Técnico

4.

E T|PO DE UC|TAçÃO MODALIDADE DE UCIÍAçÃO:
O certame licitatório será realizado na modalidade de Pregão Presencial, em conformidade com
a Lei Federal n.e 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada no Município pelo Decreto Municipal
n.e 22/2A07, e Lei n.e 8.655, de 21 dejunho 1993 e suas alterações.

MODAUDADE

4.1.

4.2.

T|PO DE UC|TAçÃO:
Será adotado na licitação o critério de julgamento com base no MENOR PREçO POR ITEM, na

forma prevista no art.45, § 1p, l, da Lei ne 8.666/93.

5.

RECURSOS ORçAMENTÁRIOS E FTNANCETROS

5.1.

5

As despesas decorrentes destâ contratação correrão à conta dos créditos
orçamentários previstos no orçamento do exercício 2019, sob a seguinte Dotação
orçamentária:

5.1.1.

UNIDADE ORçAMENTÁRN: 10

-

E SERV|çOS PÚBUCOS; AçÕES:

IÚÁQUINAS

E

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1s.122.00s4.1079

EQUIPAMENTOS;

NATUREZA

-

DA

AQUTSTçÃO DE VEÍCULOS,

DESPESA: 4.4.90.52.00

-

EQUIPAMENTO E MATERIAI PERMANENTE; FICHA: 7zl4: FONTE DE RECURSOS
OO1

5.1.2.

-TESOURO MUNICIPAL;

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.42: fICHA: 1825; FONTE DE BECURSOS:

coNVÊNto; NoTA

5.2.

DE EMPENHO: 2O18NE8O034O

coNvÊNro:
O convênio, que contempla a aquisiçã o do objeto mencionado nesse termo de
referência, é o 867507laoLB em Anexo
REÁ []A
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6.

7

DOS CRITÉR|OS DE HAB]UTAçÃO ,,

6.1.
5.2.

Para se habilitar ao processo licitatório, os interessados deverão ap resentar
os documentos relacionados nos incisos e parágrafos dos
da Lei ne 8.666/93.

Para fins de habilitação, a

Arts.28,29 ,30e31

título de qualificação técnica, a empresa licitante

deverá apresentar:

6.2.1. Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por
órgão ou entidade da administração pública ou por empresas
privadas que comprovem que a empresa executou, a contento,
objeto compâtÍvel com o objeto da licitação.
6.2.2. Será admitida, para atingimento dos quantitativos fixados, a soma
de atestados6.2.3. Não serão aceitos atestados de capacidade técnica que se refiram
a contratos ainda em execução.
6.3.

título de qualificação legal êm atenção a LEI Ne
12.846, DE 1e DE AGOSTO DE 2013; Íegulamentada pela lN CRG OO2/2O15 e
pela Portaria CRG 1.332/2016. A empresa licitante deveÍá apÍesentar:
6.3,1. Certidão/documento comprovando a não inclusão no SIRCAD
Para fins de habilitação, a

(cErs/cNEP).

7.

DA PROPOSTA DE PREçOS

.

.t.

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

I .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 a perfeita execução do objeto
dessa licitação, já deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos,
contemplando item a item.

'7.3.

Apresentar indicação detalhada das especificações do maquinário cotado,
citândo marca, tipo, fabricante, país de procedência e outras características
que permitam identificá{os, com juntada, inclusive, de pÍospectos na lingua
portuguesa, sem referência às expressões "similar" ou "compatível", de
acordo com os requisitos indicados neste Termo de Referôncia.

I

Prazo de validade da PRoPosTA, não inferior a 60 (sessental dias a contar da
data da sua apresentação, ou seja, da data da Sessão Pública a ser designada
pela Comissão Permanentê de Licitação.

7
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7.5.

7.6.

7.7.

8.

;.
/(1

Verrficando-sediscordâ ncia entre os preços unitário e total da PROp
prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo d
entre vâlores numéricos e os por extênso, prevalecerão os últimos. Se o
licitante não aceitar a correção de tais erros, sua PROpOSTA será rejeitada.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação da PROPOSTA
serâo de responsabilidade exclusiva da licitante.
A planilha contendo o orçamento êstimado para a contratação, a qual deverá
ser adotada para a formulação da proposta de preços, apresenta-se no Anexo
| - deste Termo de Referência.

DASOBRTGAçÔES DACOT{TRATADA

8.1.

\i,s&

1-l

-

ArcaÍ com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento
das obriga@es assinadas, sem qualquer ônus a PREFEITURA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ;

8.2

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

8.3.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento da execução dos serviços;

8.4

A proponente/contratada fica obrigada a garantir a qualidade do equipâmento
contra defeitos mecânicos e oferecer Treinamento(s) para operação do sistema
(se necessário), pelo período mínimo de 12 (doze) meses, fornecendo os
respectivos teÍmos e/ou declaração dessa garantia.

8.5.

a administração ou

a

Durante o prazo de garantia (12 dozel meses, caso não seja possível a solução do

problema no próprio local onde se encontre o equipamento e havendo a
necessidade de trânsporte para oficina pópria da pÍoponente, fica sob
responsabilidade da contratada todo ônus com transporte, locomoção,
alimentação. hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessários à
perfeita solução do problema.
8.6.

RespondeÍ integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE
ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos sêus
prepostos, independêntemente de outrôs cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita.

8.7 .

Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas, todas as condiçôes de habilitação e qualíficação exigidas na
licitação, apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela
Contratante, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato
impeditivo da manutenção dessas condições.
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A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em /wir

8.8.

prazo máxirno de O5 (cinco) dias úteis apos a notilicação de Contratada, sob pena
das sanções preústas no art." 81 ne [ei 8.566/93.
8.8.1. A recusa injustificada do homologatório em assinaÍ o contrato, aceitar

ou retirar o instrumento equivalente, dentro do pÍazo estabelecido
pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação
âssumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensâs, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou

8.9

incorreções;

s.

oantcaçÕrs

DA coNTRATAitTET --

9.1.

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;
9.2.

Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entrêguês em desacordo com as
especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor;

9.3.

Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.

9.4.

Rejeitar o maquinário cuja especificações não atendam os requisitos mínimos
constantes desse Termo de Referência - Anêxos I - Planilhas de Composição de
Preços.
8

9.5.

Exigir

o cumprimento de todas as obrigaçôes assumidas pela Contratada, de

acordo com as cláusulas contÍatuais e os termos de sua proposta;

9.5.

Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

10. DO PRAZO DAVIGÊNCIA

E EXECUCÃO DO COI,TTRATO

-

10.1. o futuro contrato,

que advir deste Termo de Referência, vigoràrá até 31 de
dezembro do ano em que for assinado.

11. DO

PREçO E DASCONDIçÔESDEPAGAMENTO

-

11.1.

O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto conforme Planilha dê
Composição de Preços - Anexo a este Termo de Referência.

tL.2.

Os preços incluem todas as despesâs com impostos, seguros, fretes, taxas ou

11.3.

outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer
reaiuste de qualqueÍ natureza.
Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a
em 02
CONTRATADA deve emitir a nota fiscalfaturâ relativa ao fornecimento
e
(duos) vias, que deverão ser entregues na Secretaria de lnfraestrutura Serviços

sEcRErAruA OE INFR ESTRUTUR^ E SEmnçO§ PÚBUCOS
- NoYa tmPêratriz - cEP: ó5-9O7-ÍEO
Ruà Y,

íÍ"

br
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Públicos, situada na Rua Y, s/n9
liquidação e pagamento.

-

Nova lmperatriz, lmperatriz/MA, para fins

déi

L7.4.

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 - FGT$ com a Justiça do Trabalho
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de
impostos e taxas que porventura incidam sobrê os serviços contratados, inclusive
quanto o lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

11.5.

Havendo erro na nota fiscal/aturâ ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as
medidas saneadoras.

11.6.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pêndente
qualquer obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito
rêajustamento de preços ou atualização monetária.

11.7.

A CONTRATANTE resewa-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento
após a atestação de que o sewiço foi executado em conformidade com as
especificações do contrato.

12. DA SU BCO i{TRATAçAO

L2.!.

a

.

9

Esta vedada a subcontratação de empresa para fornecimento do maquinário.

13. SANçÔES
13.1.

Pela inexecução total ou parcial do contrato, resultante deste processo

descumprimênto dos prazos
INFRAESTRUTURA

E

e

demais obrigaçôes assumidas,

licitatórig ou pelo

a

SECRETARIA DE

SERVIçOS PÚBLlcos - SINFRA poderá, garantida a prévia defesa, aplicar

à contratada as sanções a seguir relacionadas:

a) Advertência, por escrito;
b) Multa;
c) Suspensão tempoÉria do direito de participar de licitações
d)

e impedimento de contratar

com a PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
Declaração de inidoneidade para lic'rtar ou contratar com a Administração Pública.

13.1.1. As sanções de advertência

e dê impedimento de licitar e contratar com

a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ poderão ser aplicadas à contÍatada,

juntamente com

a de multa, descontando-a

dos pagamentos

a

serem

efetuados.

8.2.

A aplicação de multa ocorrerá da seguinte maneira:

t
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13.2.1. Multa de 1()7o (dez por cento) sobÍe o valor total do Contrato, nas hipóteses d/
rescisão cortratual poÍ inexecução total do contrato, caracterizando-sê quando
houver reiterado descumprimento de obrigaçôes contratuais, quando a entrega
dos serviços for inferior a 507o (cinquenta por cento) do contratado ou quando
o atraso ultrapassar o pÍazo limite de trinta dias.
t3.2.2.

Será aplicada multa de Q03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na

entrega das maquinas, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a
infraçãg aplicada em dobro a partir do 10e (decimo) dia de atraso até o 30e
(trigésimo) dia, quando a SECRfiARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS
PÚBLICOS

-

SINFRA poderá decidir pela continuidade

da multa ou rescisão

contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão as penalidades previstas nos
referidos subitens ll e lll. sem prejuízo da aplicação das dernais cominações
legais.

13.3. As multas previstas nos subitens L3.2.L e 13.2.2 deste Termo de Referência deverão ser
recolhidas pela contratada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, em favor da PREFEITURA
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, mntado a partir da notificação recebida, Íicando a mntratada
obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da cópia do recibo do
recolhimento efetuado.
13.3.1. Decorrido o prazo previsto para recolhimento da multa, o debito será acrescido
de 1% (um por cento) dejuros de mora por mêsfração, inclusive referente ao
mês da quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em
até 60 (sêssenta) dias após a datâ da notificação, após o qual, o débito poderá
ser cobrado judicialmente.

10

13.3.2. No caso de â contratada ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida,
A SECRETARIA OE INFRAESTRUTURA E SERVIçOS PÚBUCOS . SINFRA
proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.

13.3.3. 5e a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos

POdCTá

eventualmente

devidos, a contratada responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada
judicialmente.
13.3.4.

As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a
contratada ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de
perdas e danos iunto à PREFEÍTURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, decorrentes
das infraçõês cometidas-

13.4. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscrição no cadastro de fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ e, no
que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo lV da Lei n.s 8.666/93.

13.4.1.

As pen alidades referidas no Capítulo lV, da Lei Federal n.e 8.666/93 estendêmse às licitantes participantes deste processo licitatório.
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13.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados

e.

aceitos pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVTçOS pÚettCOS - SINFR§ em relação
a um dos eventos aqui arrolados, a contratada ou participante deste pÍocesso licitatório
ficará isentas das penalidades mencionadas-

L4.

orsrosrçôrs

L4.1.

FrNArs E GERAtS
O contíatado fica obÍigado aceitar, nas mesmas condições contratuais, todas

as solicitações de fornecimento realizadas dentro do prazo de validade do
contrato;
14.2.

Para efeito de eficiência, tanto o termo de contrato deverá ser publicado em

resumo, no Diário Oficial, no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos, contanto
de sua assinatura a partir da emissão da ordem de serviços, emitida pela

autoridade competente.
14.3.

Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário poderão ser prestados
pela Comissão Permanente de Licitação - cPL, no endereço: Urbano Santos,
ne 1657 - Juçara, CEP.: 65.90O-5O5 - lmperatriz - MA.

lmperatriz

-

MA em, 05 de Fevereiro de 2019.
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1

RS
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Ito A 80T/H
VALOR TOTAT

Pedro

Eno'

|:,dt

Jr

RS

1.500.000,00

ii

AsÉe
§ec de

1.7

sEcREÍÂRta DE INFRAESTRUTURA E SERlílços
Rua Y,

ÚEtlcos

Vn' - llova lmperàtrlz ' CEÊ 65.1fi-1,Í)

lmpcíàtriz -

tü

CNPJ:

06.158.455/0O'-í6

www.imPeratriz. ma. gov. br

'dl*'1
_)

:!-í-

PREGÃO PRESENCIAL

ESTADO DO MARANIIÃ()
PREFEITU RA MUNICIPAL DI] I§TPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE D}] I,ICITAÇAO
NO

,'-Úõ\
/\/\

028/2019-CPL

\lJ2-l
' Ci' r'

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz (MA),

_de

de 2019

A(o)
PREGOETRO(A) MUNtCTPAL
REF. PREGÃO PRESENCIAL N' 028/20í9-CPL,

O

abaixo-assinado, responsável legal

Sr

Empresa

. inscrita no CNPJ/MF sob o no
vem pela presente informar a Vs
e do
, portador do RG no _

com sede na rua
Sas. que o

pela

_

CPFno-,édeSignadopararepreSentarnoSSaempreSanaLicitaçáo
acima referida, podendo assinar atas

e

demais documentos. interpor recursos e
impugnações, receber notiíicação, tomar ciência de decisôes, assinar propostas e rubricar
documentos das demais licitantes, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar,
formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame.
Atenciosamente,

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

Rua Urbano Santos. 1657 - Bairro Juçara. Imperatriz,lN4^
CEP: 65.900-505
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
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ANEXO ilt
(MINUTA DO CONTRATO}

CoNTRATO

No

12019 -

CONTRATO DE AOUISIÇÂO DE USINA DE
ASFALTO DE CONTRA FLUXO, MÓVEL
PARA CBUQ COM A CAPACIDADE DE
PRODUçÃO DE 80 TONELADAS HORA

COM RECURSOS PROVENIENTE DE
CONVÊNIO FEDERAL ENTRE O
MtNtsrERto DA TNTEGRAÇÃo ttlctorunl
- PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

REGIONAL,

estRuruRaçÀo
INVESTIMENTOS

e

EM

TERRITORIAL,
PRoMoÇÃo DE
INFRAESTRUTURA

ecoruômtca - E TESouRo MUNtctpAL
PARA ATENDIMENTO DAS DEMANOAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS
púaLrcos E sERVrÇos PúBLrcos Do
IVIUI.IICíPIO DE IMPERATRIZ, ESTADO DO

maReruuÃo, euE ENTRE st cELEBRAM o
IIiIUI.IICíPIO DE IMPERATRIZ E A EMPRESA

NA

FORMA

ABAIXO

Ao(s)
dias do mês de _
do ano de 2019, de um lado, o MUNICíP|O DE
IMPERATRIZ, CNPJ/MF no 06.158.455/000 1-16, localizado na Rua Rui Barbosa, no 201,

Centro, através do(a) Secretário(a)

w

-

CONTRATANTE

;

Municipal

"']"''" :n:::,::i'J'"i"::ffi Í:: "'""':", 1,"* *

e, do outro lado, a empresa

_,

CNPJ/MF

n.o

eStabelecidana-,neSteato,representadapelo,

portador do RG n.o
Sr
e do CPF/MF o.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 condiçóes seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - Do oBJETo

.-->'
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C

l. Constitui objeto deste contrato a Aquisição de usina de asfalto de contra fluxo, móvel
para CBUQ com a capacidade de produção de 80 toneladas hora com recursos proveniente
de convênio Federal entre o Ministerio da lntegração Nacional - Programa de
Desenvolvimento Regional, Territorial, EstruturaÇão e PromoÇão de lnvestimentos em
lnfraestrutura Econômica - e Tesouro Í\Iunicipal para atendimento das demandas da
Secretaria Municipal de lnfraestrutura e ServiÇos Públicos e Serviços Públicos do Municipio
de lmperatriz, Estado do [Vlaranhão, com motivação no processo administrativo n'
1 0.00.002/20í 9-SlN FRA, e em conformidade com o Pregão Presencial no 028/20í9-CPL e
seus anexos, que rndependente de transcrição integram este instrumento para todos os fins
e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório
realizado na forma da Lei no 8.666, de 21 de lunho de í 993 e suas alterações.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS oBRIGAÇÕes oI CoNTRATADA
I Arcar com todas as despesas. diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações assinadas, sem qualquer ônus a PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ'

ll. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente
decorrentes de sua culpa ou dolo;

a administraçáo ou a tercetros,

lll. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento da execução dos serviços.
lV. A proponente/contratada fica obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra
defeitos mecânicos e oferecer Trernamento(s) para operação do sistema (se necessário),
pelo período mínimo de 12 (doze) meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração
dessa garantia.

V. Durante o prazo de garantia (12 doze) meses, caso não seja possível a solução
problema no próprio local onde se encontre o equipamento e havendo a necessidade

do
de

transporte para oficina própria da proponente, íica sob responsabilidade da contratada todo
ônus com transporte, locomoção, alimentaÇão, hospedagem e outros que por ventura se
fizerem necessários à perfeita solução do problema.

Vl. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a
tercerros, em razáo de aÇão ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominaçôes contratuais ou legais a que estiver sujeita.

Vll. Manter durante a execuÇão do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitaçáo,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo
comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas
condiÇões.

Vlll. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser 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.
lX. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
rnstrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumpnmento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas.
X. 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;
Rua Urbano Santos. 1657 - Baino Juçara. lmperatriz,lMA
CEP: 65.900-505
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CLÁUSULA TERCEIRA. OBRIGAçOES DA CONTRATANTE

l.

Efetuar o pagamento na forma do item 17 deste Edital, após o recêbimento dos
materiais e verificaÇão do cumprimento de todas as obrigações legais previdenciárias,
trabalhistas e as demais disposiçóes deste Edital;

ll. 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;

lll. Releitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as
especificaçôes e obrigações assumidas pelo fornecedor;

lV Disponibilizar local adequado pa? a Íealizaçáo da entrega
V. Rejeitar o maquinário cuja especificaçóes não atendam os requisitos mínimos constantes
desse Termo de Referência - Anexo I - Planilhas de Composição de Preços.
Vl. Exigir o cumprimento de todas as obrigaçôes assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.

CLÁUSULA OUARTA. Do PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

l. O futuro contrato, que advir deste Termo de Referência, vigorará até 31 de dezembro do
ano em que for assinado.
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO
l. O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto conforme Planilha de
Composição de Preços - Anexo a este Termo de Referência.

ll. 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.

lll. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA deve
emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser
entregues na Secretaria de lnfraestrutura e Serviços Públicos, situada na Rua Y, s/no - Nova
lmperatriz, lmperatriz/MA, para fins de liquidação e pagamento.
lV. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar .iunto às
notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os servtços
contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS.
V. 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.

Rua Urbano Santos.
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Baino Juçara. lmperatriz'MA

CEP:65.900-505

(

usl"tDo D() \{AR.{\HÂo
PREFEITLIRA MTJNICI PAL DE IMPERATRIZi
COMISSAO PF]RMANENTE DE LI(]ITAÇAO

No

cÊ'r

Vl. Nenhum pagamento será efêtuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
atualização monetária.

Vll. 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.

CLAUSULA SEXTA. DO CRITERIO DE ACEITAÇAO DO OBJETO
l. O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:

ll.

PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da
conformidade das especificações do OBJETO com aqueles determinados nos Anexos Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão apenas
as informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva nota
de empenho.

lll.

DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificaÇão das especificações, qualidade e quantidades do OBJETO
materiais e consequentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado
pelo fiscal do contrato, â 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/aprovaçáo do(s) OBJETO(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, gârantindo-se ao
município as faculdades previstas no art. 18 da Lei 8.028/90.
CLÁUSULA SÉilMA. DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO
Adespesa decorrerá por conta da seguinte dotação orÇamentária:

l.

.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1O SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
sERVrÇOS PUBLTCOS;
VEíCULOS, MÁQUINAS E
AÇÕES
15.122.0054.1079
AOUISIÇÃO
EQUIPAMENTOS;
NATUREZA DA DESPESA: 44.90.52.00 -EQUIPAMENTO E ÍVATERIAL PERMANENTE;
FICHA:744.,
FONTE DE RECURSOS: 001 - TESOURO tt/UNICIPAL;

DE

-

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.90.42.
FICHA: 1825:
FONTE DE RECURSOS: 188

-

CONVÊNIO;

NOTA DE EMPENHO: 20í8NE8OO34O CONVÊNIO:
O convênio, que contempla a aquisrçáo do obleto mencionado neste edital. é o 86750712018
em Anexo.
Rua Urbano Santos.
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CLÁUSULA OITAVA. CRITERIO DE REAJUSTE
l.
Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inrcialmente entre os encargos
da contratada e a retribuiÇão da Administração para ajusta remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do
Art. 65 da Lei n 8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA NONA - DoS AcRÉscIMoS oU SUPRESSÕES
A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários do objeto até 25o/o (vinte e cinco por
cento) do valor inicial do contrato, observadas as condiÇóes definidas no parágrafo 1o. do
art. 65 da Lei no. 8.666 de 21106193.

L

cLÁusuLA

DECTMA - DA ALTERAÇÃo

Do coNTRATo

l. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.o 8.666/93,
desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas
justificativas.

cLÁusuLA DECTMA pRtMEtRA

- Do pRAzo DA vtGÉNclA,

ExEcuÇÃo Do

CONTRATO E LOCAL DE ENTREGA
O futuro contrato que advir deste Edital, e vigorará até dia 31 de dezembro do ano
em que for assinado.

CLÁUSULA DÉCIMA sEGUNDA - FIScALIzAÇÃo Do coNTRATo
l. A fiscalização e acompanhamento da execução do presente contrato serão íeitos por
servidores designados no ato da contratação -, especialmente designados, que anotarão
em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularizaçào
das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8 666, de 21.06.93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

.

DAS MULTAS, SANÇOES ADMINISTRATIVAS E

RESCISÃO CONTRATUAL
Pela rnexecuÇão total ou parcial do Contrato, resultante deste processo licitatório,

descumprimento dos prazos e demais obrigaçóes assumidas, a
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções a seguir

ou pelo

relacionadas:

a)

b)
c)

Advertência, por escrito;
Multa;

Suspensão temporária do dirêito de participar de licitações e impedtmento de
contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, por prazo náo
superior a 02 (dois) anos;
Declaração de inidoneidade para lcitar ou contratar com a Administração

Pública.
il

As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ poderão ser aplicadas à contratada, juntamente com a de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem eíetuados.
Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara. lmperatriziMA
CEP: 65.900-505
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a)

A aplicação de multa ocorrerá da seguinte maneira

b)

Multa de loo/o (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nas hipóteses de
rescisão contratual por inexecuçâo total do contrato. caracterizando-se quando
houver reiterado descumprimento de obrigações conlratuais, quando a entrega
dos serviços for inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado ou quando o
atraso ultrapassat o ptazo limite de trinta dias.

c)

Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na
entrega das maquinas, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a
infração, aplicada em dobro a partir do í0o (décimo) dia de atraso até o 30o
(trigesimo) dia, quando a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
PUBLICOS - SINFRA poderá decidir pela continuidede da multa ou rescisão
contratual, aplicando-se na hipótese de rescisão as penalidades previstas nos
referidos subitens ll e lll, sem prejuízo da aplicação das demais cominaÇôes
legais.

ill

As multas previstas nos subitens 13.2.1 e 13.2.2 deste Termo de Referência deverão ser
recolhidas pela contratada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, em favor da
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, contado a partir da notificação recebida,
ficando a contratada obrigada a comprovar o pagamento, mediante a apresentação da
cópia do recibo do recolhimento efetuado.

a)

. Decorrido o prazo previsto para recolhimento da multa, o débito será acrescido

de 1% (um por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao
mês da quitação/consolidação do débito, limitâdo o pagamento com atraso em
até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, após o qual, o débito poderá
ser cobrado judicialmente.

b)

No caso de a contratada ser credora de valor suficiente ao abatimento da dívida,
A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - SINFRA
poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.

c)

Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmentê devidos,
contratada responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada
judicialmente.

a

indenizatório e seu pagamento não eximirá a
contratada ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de
perdas
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ,
danos junto
das
infrações
cometidas.
decorrentes

d) As multas não têm caráter

e

à

Além das penalidades citadas. a contratada ficará su.jeita, ainda, ao cancelamento de
sua inscrição no cadastro de fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo lV da Lei
n." 8.666/93.

a)

As penalidades referidas no Capítulo lV, da Lei Federal n.o 8.666/93
estendem-se às licitantes participantes deste processo licitatório.

impedimento ou reconhecida a força maior,
justificados
e acettos . pela SECRETARIA DE
devidamente
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS - SINFRA, em

b) Comprovado o

Rua Urbano Santos, 1657
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a um dos eventos aqui arrolados, a contratada ou
participante deste processo licitatório ficará isentas das penalidades
mencionadas.
relação

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA. Do FoRo
L
Fica eleito o foro da Comarca de lmperatriz/Í\ilA. com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para drrimir quaisquer dúvidas ou litígios oraundos da
execução deste Contrato.
ll.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é
lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado
conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.
lmperatriz (tMA),

_

de

de 2019

CONTRATANTE
Secretário Municipal

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEIUUNHAS

CPF

CPF

Rua Urbano Santos,

1657

Bairro Juçara. lmperatriziMA

CEP: 65.900-505

rt'

\IARANÍ{ÀO
PREFEITT:RA NlUNICI PAI, DE I}IPERATRIZ
CON,I ISSAO PERMAN EN'I' F] I) T] LICITAÇ40
EST.A,DO DO

i*\

., )
.-.-Ê+,

15

I

.c:'\|^

PREGÃO PRESENCIAL N' 028/2019-CPL

ANEXO IV

MoDELo oE DEcLARAÇÂo oe curupRrMENTo Do rNc.v Do ART. 27 DALEt 8.666/93

oecuRaçÃo
(Nome

da Empresa)_,

por intermédio do seu

inscrito

representante

no CNPJ/Í\/F sob no

legal

portador da Carteira de ldentidade

o(a)

no

S(a)
edo

CPFno-,DEcLARA,parafinsdodiSpoStonoinc.Vdoart'27daLei
no 8.666, de 21 de junho

de 1993, acrescido pela Lei

no 9.854, de 27 de outubro de í999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

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

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Rua Urbano Santos. 1657

- Baino Juçara. Imperatriz/MA

CEP: 65.900-505

(

)

ESTADO DO MARANTIAO
PREFEITURA M I.-INICIPAL DE I MPE,RATRIZ

COMISSAO PERMANENTE DE I,ICITAÇAO
o
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ANEXO V

MoDELo DE DEcLARAçÃo

oe

crÊr.rcrA E cuMpRrMENTo

Dos REeursrros

DE

HABTLTTAçÃo

Declaramos, para efeito de participaçâo no processo ficitatório Pregão Presencial n'
02812O19-CPL, realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz. e conforme exigências
legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.
A presente declaraÇão é feita sob as penas da Lei.

lmperatriz(MA),

_

de

de 2019

Representante Legal da Empresa

Rua Urbano Santos. 1657 Bairro Juçara. lmperatriz'MA
CEP: 65.900-505

