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EDITAL

pREGÃo pRESENctAL N.. 36/20i9-cpL
TIPO: tvlenor Preço Por ltem
ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02. 1 5.00 01 0/201 I
DATA DE RECÊBIMENTO E ABERTURA OOS ENVELOPÊS: Dia 15 de Maio de 2019 às
09h, - Caso ocorrâ ponto facultatrvo ou outro impêdtmento legal, a presente licitação será
realizada no primeiro dia útilsubsequente

A Prefeitura l\runacipal de lmperatriz - MA através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Poíaria No 7534, de 19 de julho de 20í8. publicada no dia 25 de julho
de 2018. torna público. para conhêcimento dos interessados, que realizará e julgará a
licilação acima indicada
receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e
HABILITAÇÀO na Rua Urbano Santos 1657. Bairro Juçara, lmperatrirl\rA. CEP 65.916193, regido pela Lei Federal no 10520, de 17 de lulho de 2002, Decreto Municipal no
2212007. Oectelo lvlunicipal no 13 de 31 de março de 2015 ê por êste Edital e seus
anexos aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n.'
8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espéciel

e

1, OO

OBJEÍO

1 1 A presente licitação tem como objeto a contratação de serviço de transpoÍtes, incluindo
veículos com motoristas, devidamente hâbilitados, para transporte de pessoas, materiais,
documentos e pequenas cargas, para atender a demanda da Secretaria de Esporte, Lazer e
Juventude, referente aos jogos escolares e demais evenlos à serem feitos pela secretaria,
com as especificaçóes dos serviços e quantidades descritos no Anexo I e Termo de
Referência

1.2. Valor Global Estimado para a Contratação R$ 863.200,20 (Oitocentos e sessenta e
três mil e duzentos Íeais e vinte centavos).
2. DOS ANEXOS

a)Anexo I
b)Anexo ll
c)Anexo lll
d) Anexo lV
e) Anexo

V

- Proposta de Preços e Termo de Referêncra;
- Modelo de Carta Credencial,
- Minuta do Contrato;
- DeclaÍaÇão a que alude o art. 27', V da Lei n o 8.666/93
- Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem plenamente
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os Requisitos de Habilitação
3. DO SUPORTE LEGAL

3.1. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal n' 10 520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal n.o 2212007 e pot este Edital e seus anexos, aplicando-se, subsidiariamente, no
que couberem. as disposiçôes da Ler n.o 8.666/93 e respectivas alteraçóes, além das
demais disposições legais aplicáveis, que ficam fazendo parte integrante da mesma,
independente de transcrição.
4, DA DoTAÇÃo

4.1

-

As despêsas decorrentes desta

lacitação correrão

à conta da seguinte

dotaçáo

orçamentária.
27.122.0048.2338.0000 - Manutençáo das Atividades e Proietos da Secrêtaria
Natureza - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços têrceiÍos pessoa juridica.
Ficha - 1044
Fonte - 00'l - Tesouro Municipal
5. DA PARTICIPAÇÃo

5.1. Poderâo 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 minimos de classificaçáo das propostas, e se
apresentarem ao Pregoeiro(a) no dia, hora e localdefinido no preâmbulo deste Edital
5.2. Nào poderáo paÍticipar desta licitaçào empÍesas:

5.2.1. A)la falência tenha sido decretada em concurso de cÍedore§, em dissolução, em
liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, ou
arnda empresas estrangeiras que não funcionem no pais
5.2.2. Quê estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a AdministraÇão Pública
Municipal ou tenham 6ido declaradas inidôneas pêla Administraçâo Pública Federal,
Estadual ou Municipal, ainda que tal fato se dê após o início do certame.
5 2.3. Que tenham sócio-gerente. daretor 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 2.4. Que se apÍesentem em íoÍma de consórcios.

5.2 5. Das quais participem, seja a que titulo for, servidoÍ público municipal de lmperatriz.
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Pessoas FÍsicas

6. DO CREDENCIAMENTO

6

As licitantes deveráo se apresentarlunto ao Pregoêiro(a) por meio de um representante,
portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial
âssinãda pelo representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do Anexo ll
do Edital, ou procuraçáo que o nomeiê a participar dêste procedimento licitatoío em nome
da licitântê, rêspondendo por sua representada, comprovando os necessários podeaes
para ÍormulâÍ vêrbâlmente lances de preços, firmar declaraçôes, desistia ou
apresentar Íazóes de recurso, assinaÍ a ata e praticar todos os demais atos
pertinêntes ao presente certame.
1.

6.1 '1 No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamênte com Contrato Social ou Rêgistro que comprove sua capacidade de represêntar a
mesma
6.1.2. As partÍcipantes deverão âprêsêntar também ato constitutivo estatuto ou contrato
social em vigor, devrdamente registrâdo, em se tratando de sooedades comerciats, e. no
caso de sociedades por açóes, acompanhado de documentos de eleições de seus
administradores, quando o licitante for representado por pessoa que estalutariamente tenha
poder para tal, comprovando esta capacidade lurídicâ.

6.í.3 As

participantes deverâo ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,
Declaração de Ciência e Cumprimento dos Rêqulsltos de Habilitação. podendo ser
Jt'[zado o modelo do Alexo V do Edrlal

61.4

Fica Íacultado às participantes apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial
do Estado, para demonslrarem sua condição de IVE ou EPP

6.1.5. Os documentos necessáíos ao credencramenlo deveÍão ser apÍesentados a(o)
Pregoeiro(a) ÍoÍa dos envelopes. poderão ser apresentados em original, os quais Íarâo
parte do pÍocesso licitatório. por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente, ou por servidor da administração, ou pubicação em órgão da imprensâ oficiâI,
observados sempre os respectivos prazos de validade

as licitantes não se façam representar durante a sessão de lances verbais, ou
sejam descredenciadas, Íicarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item
6 2. Caso

6.1.
6 3. Para cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante

para se maniÍestar em nome do representâdo vedada

a

participação

de

qualquer

interessado representando mais de um licitante.

6.4. As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postâl (com AR
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Recebimento) deveráo remetê los ao êndêreço constantê do preámbulo desse edital, aos
cuidados do(a) Pregoeiro(a) municipal

5

6
Somenle serão aceatos como válidos os envelopes enviados pelo correio. que
comprovadamente Íorem recebidos antes do inicio da sessão.

6.6. Poderá haver substituição do representante legal a qualquer tempo, bastando, para tal,
comunicação escrita da lic(ante que deverá ser apresentada pelo novo representante êm
têmpo hábil
7. DAS IIIICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

71

Por força da Lei Complementar n' 123/06 e do art 34 da Lei no 11 488/07. as
Mrcroempresas - l\íEs, as Empresas de Pequeno Porte - EPPS e as Cooperativas a estas
equaparadas - COOPS que tenham interesse em participar deste pregão deverão observar
os procedimentos a seguir dispostos

a) as licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou COOP, e

que

eventualmentê possuâm algumâ restrição no tocante à documentaçâo relativa à
regularidade fiscal e trabalhista, deverão consignar tal iníormação expressamente na
declaração prevista no item 6 '1.3.

b)

no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta seja uma lVlE EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo
envêlope. toda a documenlação exigida neste Edital, ainda que os documentos
pertinentes à regularidade fiscal e kabalhista apresentem alguma restrição, bem
como alguma espécie de documento que venha comprovar sua condiçáo de
microempresa ou empresa de pequeno porte;

c)

como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação pâra lrEs,
EPPS ou COOPS, entendendo-se por empate aquelas situações em que as
propostas apresentadas por MEs, EPPS ou COOPS sejam iguaas ou até 5% (cinco
por cento) superiores a melhor proposta classiíicada.

7.2. Pata eÍeilo do disposto no item acima. caÍacterizando o empate, proceder-se-á do
seguinte modo:

a)

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

b)

a nova proposta de preço mencronada na alínea anterior deverá ser inÍerior àquela
considerada vencedora do certame. situação em que o oblelo licitado será
adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME. EPP ou COOP), desde
que seu preço seja aceitável e a licilante atenda às exigências habililatónas,
imperafiz.ma.gov.b sedêlejuvêntude
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c)

não ocorrendo a contrataçâo da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior,
serão convocada as À/lEs. EPPs ou COOPs remanescentes. na ordem classificatória.
para o exercício do mesmo direito;

d)

no caso de equivalência de valores apresentados pelas lvlEs, EPPs e COOPs que se
encontrem enquadradas no item 7 1 , alínea 'c', será reâlizado 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 , alínea c', o objeto
licitado será âdjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

0

o procedimento acima somente será aplicado quândo a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentadâ por ME, EPP ou COOP

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

81

A proposta de preços deverá ser aprêsentada em envêlope lacrado, kazendo em sua

parte eíerna as seguintes informações:

A(o) Pregoeiro(a)da Prefêitura Munacipal de lmperâtriz - Í\,4A
Pregão n" 36/2019-CPL
Rua Urbano Sanlos no 1657 Bairro Juçara, lmperatriz /MA, CEP 65.900-505
Envelope í - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nomê comêrcial do licitantê e endereço)
(A PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA}
8 2. Preencher, necessariamente, os seguintes reqursitos

a) SeÍ digitada ou impressa em uma via. redigida com çlateza em lingua porluguesa, 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 êspecificaçõês nêcessárias à rdentificaçáo do objeto
desta licitaçâo, conforme Anexo I O licitante deverá indicar a descrição detalhada e
especificaçoes nêcessárias à rdentificação. inclusive marca ê/ou modelo do produto cotado.
quando Íor o caso, conforme Anêxo l, e respectivo preço por item, em moeda corrente
nacional. expresso em algarismos e o valor total da proposta em algarismo e poí extenso
Só serão aceitos ate 02 (duas) casas decimais após a virgula na descrição dos valores. Em
caso de divergência entre os valores unitários e totars, serão considerados os primeiros e
entre o valor expresso em algarismo ê por extenso, será considerado este último
b.1) PARA A FORMULAÇÃO DAS PROPOSÍAS DE PREçOS IMPRESSAS DEVERÁ SER
UTILIZADA A DESCRIçÃO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA,
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
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c) Atendêr às espêciÍicações mínimas estabelecidas na PÍoposta de Preços e Têrmo de
ReÍerencia (Anexo l). correspondente aos itens a serem adquiridos, e estar dalada e

assinada por pessoa juridicamente habrlitada pela empresa.

d) Os preços âpresentâdos na proposta devem rnclurr todos os custos e despesas tais
como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, seÍviços.
encargos sociais, trabalhistas, seguros keinamênto, lucro, transporte e oukos necessários
ao cumpnmento integral do obleto desle Editâl e seus Anexos
E) A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DÉVERÀ SER PREENCHIDA E ENTREGUE
NA sÉssÂo EM pEN DRrvE ou cD ESTE aNExo NÃo suBsTtTUt A pRoposTA DE

PREÇO IMPRESSA.
9. DA ACEITAÇÀO TACITA

I

1 Os preços apÍesentados deveml
a) refletir os de mercado no momenlo, observado o prazo de prestação do servrço;

b) compreender todas as despesas. lais comor custos di.etos e indiretos,

tributos
incidentes, taxa de administraçáo, serviços encargos sociais, trabalhistas, seguros,
treinamento, lucro, transporte e outros necessános ao cumprimento integral do objeto
deste Edital e seus Anexos:

c) ser irreajustáveis durante a vigência do contrato

9.2. A execução dos serviços será logo após o recebimento da "Ordem de Serviço" emitida
pela Secretaria [v]unicipal de Esporte, Lazer e Juventude

I3.

O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dras, contados a partir da data
de entrega da mesma;

9.4. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificaÇôes de
preços, alteraçôes ou alternativas nas condiÇoes/especificaÇôes estip uladas Não serão
consideradas as DroDostas oue contenham entrelinhas. emendas. rasuras ou boríões,

9.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços. náo sendo
considerados pleitos de acréscimos a qualquer titulo

96. O não atendimento de qúalquer exigência ou condiçáo deste Edital, observadas

as

condiçóes previstas nos subitens 25.8 e 25.9, implicará na dêsclassiÍicação do lacitante;

I7.

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 rguais aos previstos no item
9.2 e 9.3, respectivamente.

*
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í0. DA HABILITAçÃO
10 1. A documentação de habilitação deverá ser aprêsentada em envelope lacrado, trazendo
em sua parte externa os dizeres abaixo e a sêguinte documentação:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Í\,4unicipal de lmperatriz MA
Pregão Presencial n' 36/201 9-CPL
Rua Llrbano Santos, no 1657, Bar.ro Juçara, lmperatriz /MA, CEP 65.900-505
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃo
(râzão social ou nome comercial do licdante e endereço)
(A DOCUMENTAçÃO APRESENTADA PODERÁ ÊSTAR ENCADERNADA E
NUMERADA)

102. Os documentos necessános

à

habilitâção, abaixo relacionados, poderão ser
quais
parte
farão
apresentados em origrnal, os
do processo licitâtório, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente, ou por servidor da administraÇão, ou
publicaçâo em órgâo da impÍensa oficial, (Redação dada pela Lei n'8.883, de 1994, Art 32,
para permitir que Comissâo Permanente de Licitaçâo CPL- ateste sua autenticidade
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 comerciars, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleições de seus administrâdores.

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

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira

em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
óÍgão competente. quando a alrvrdade assrm o exigiÍ.

e) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação rêspectiva.
Prova de rnscriÇão no Cadastro Nacional de Pessoas JurÍdicas do lrinistério da Fazenda
(CNPJ),

fl

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federâas e
Divida Ativa e PrevidenciáÍia).

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante
(Tributos e Contribuições Estaduais e DÍvida Ativa).
RUA RUI BARBOSA SIN
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i) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitantê.

j)

Prova de regularidade relativa ao FGTS, Íepresentada pelo CRF

-

Certificado de

Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal
k) Ce(idão Negâtiva de Débitos Trabalhistas.

l) Certidão negativa de Íalência ou recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa Jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação.
m) Balanço Pâtrimonial e demonstraÇões contábeis do último exercicio social já exigiveis e
apresêntados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa
vedada a sua substituiçáo por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiâis quando encerrado há mais de 3 (irês) meses da data de apresentação da
proposta
m 1) O Balanço patrimonial
Comercial.

e demonskações contábeis devêrão conter registÍo na Junla

m 2) Serão considerados aceitos como na forma
demonstraçôes contábeis assim apresentados.

da Lei o

balanço patrimonial e

m 2 1) sociedades regidas pela Lei no 6 404/76 (Sociedade Anônima).
- publicados em Diário Oficialt ou
. publicados em
lornal de grande crrculaçáo: ou

-

por fotocópja registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do

licitante.
m 2 2) sociedades por cota de responsabrlidade limitada (LÍDA):

- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede

ou

domlcílio do licitante ou em outro órgão equivalente ou

- por fotocópia do

Balanço e das Demonstraçôes Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
m.2.3) sociedade criada no exercício em curso:

-

fotocópia do Ba,anço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comeroal da sede ou domicilio do lrcitante.
m.2.4) o balanço patrimonial ê as demonstrações contábeis deverão estar assanados por
contador ou por outro proflssional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

n) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pêrtinente ao seu ramo de atividade e compalível com o obJeto contratual.
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o) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objêto desta licitação, através dâ apresentaÇão
de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado

p) DeclaraÇão, firmâda por representante legal da empresa, de que não emprega menores
dê '18 anos em trabâlho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores
de 16 anos salvo na condaçáo de aprendiz, a pa.tir de 14 anos, podendo ser utilizado o
modelo do Anexo lV do Edital.
10 3 Se o licilante for a matÍiz. todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da matriz. ou
10 3 1. Se o licitante for

filial, todos os documentos deveráo estar com o número do CNPJ

da filial, exceto quânto à Cerlidão Negativa de Débito Junto ao INSS, por constar no próprio
documento que é válido pata maltiz e filiais, bem assim quanto ao Certiíicado de
RegulaÍdade do FGTS, quando o licitante tenhâ o recolhimento dos encargos centralizado,

devendo apresentar, neste caso, o documento comprobatório de autorizaçâo paÍa
centralizaçáo.

a

'10.32 Serão dispensados da apresentaçáo de documentos com o número do CNPJ da
filial aqueles documentos que pela própria natureza forem emitidos somente em nome da
matriz.

4 As certidões

e documentos emitidos eletÍonrcamenle pela lnternet, somente produzirão
efeitos com a confirmação da autenticidade no enderêço eletrônico do óÍgão emrssor.
10

10.5 O não atendrmento de qualquer exigência ou condição deste Edital. observadas as
condições previstas nos subitens 25.8 ê 25.9, implicará na desclassificação do licitante;
11 DO PROCEDIMENTO
11.1. No dia, hora e local designados nêste 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).

1

O(A) Pregoeiro(a) poderá estabelecer pÍazo de toleráncia de até 15 (quinze) minutos
para a abe(ura dos trabalhos.
11 1

2

a

sessão. nenhum documento e/ou proposta seráo recebidos pelo(a)
Pregoeiro(a), pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitaçáo
estejam no local designado pelo menos 15 (quinze) minutos e!!99 do referido horário.
11

lniciada

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, ocasiáo êm que será procedida a verificaçâo da
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conformidade das pÍopostas com os requisilos estabelecrdos neste edital. com exceção do
preço, desclassficando-se as rncompativets.

11.4. No curso da sessáo, denlre as propostas que atenderem aos requisitos do item
anterior, o autor dâ oferta de Menor Preço e os das ofertas com preços até 10olo (dez por
cento) superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos
e decrescentes, até a proclamaçào do vencedor
.4 1 A oferta dos lances deverá ser eíetuada no momento em que for conferida a palavra
ao licitante, na ordem crescente do desconto.
11

í1.4.2 - PODERÁ O(A) PREGOETRO(A):
a) Advertir os licitantes;
b) Definir parâmêtros ou percentagens sobre os quais os lances verbais dêvem ser
reduzidos.
c) Definir tempo paÍa os lances verbais,
d) Permrtir ou não a utilização de aparelhos celulaÍes;
e) Suspender e recomeçar o Pregâo
0 Convidar a retrrar-se do local qualquer pessoa que atrapalhe ou perturbe a sessáo, assrm
como, qualquer um que desobedeça ou desacate o pregoeiro, se prejuízo das penas lêgais
aplicáveis em cada caso.
11

4 3 Dos lances ofertados não caberá ret.ataçâo

114.4. Depois de definido o lance de menor valor, e na hipótese de restarem dois ou maas
licitantes, retoma-se o curso da sessão a íim de definir a ordem de classificação dos
licitantes rêmanescentes.

í1 5. Quando náo forem verificadas, no mÍnimo. três propostas escÍilas de preÇos nas
condições definidas no item 11 4 o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas até o
máximo de irês, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam
os preços oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condiÇão todo§
partrciparão da etapa de lances verbais).

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

11.7 Caso náo se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada
conformidade entre a proposta escrita de menor prêÇo e o valor estimado para

a
a

contrataçáo

11.8 O

encerramento

da etapa

competitiva dar-se-á quando. rndagados pelo(a)

PÍegoeiro(a), os licitantes manifestarem seu desrnteresse em apresentar novos lances.

.
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1'1

81 A âprêsentaÇáo

de novas propostas na forma do item

1'1.8

1 não prejudicará

o

resultado do certame êm relaÇão ao licitante maas bem classificado.

2

EncerÍada â êtapa competitiva Íelativa ao primerro atem, quando for o caso, dar-se-á
o inicio da competição relativa aos demais itens objeto desta licitaçáo.
11.8

11.9. Declarada encerada a etapa competitiva e ordenadas as ofertâs de acordo com o
menor preço oÍertado, o(a) Pregoeiro(a) imediatamente dará início à abeíura do envelope
contendo os documentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classificada
em primeiro lugâr

11.10 Sendo inabilitada a pÍoponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar, o(a) Pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentaÉo da
proponente classificada em segundo lugar, e âssim sucessivamente, até que um licitante
atenda às condições fixadas neste edital.
'11.1'1. Nas situaçóes previstas

nos subitens 11.7. 11.8 e 11 '10, o(a) Pregoeiro(a) poderá

negociar diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor.
'11.12. 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 adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a) o objeto do certame

11.13. O(A) Pregoeiro(a) manlerá em seu poder os enveiopes dos demais licitantes
contendo os "Documentos de Habilitaçáo'. Após 5 (cinco) dias úteis da contratação, as
empresas poderão retirá-los no prazo de até 30 (kinta) dias, sob pena de inutilização dos
mesmos.

11.14 Dâ Sessáo Pública será lavradâ ata ciÍcunstanciada, sendo esta assinada pelo(a)
PregoeiÍo(a) e por todos os licitantes presentes.
12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

'12.1. Esta licitação é do tipo Menor Preço PoÍ ltem, em consonância com o

que

estabelece a legislação pertinente;

122

Setáo desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condiçôes
deste edital, notadamenle às especificações minimas contidas na Proposta de Preços,

123. Será considerada mais vantajosa para a Adminastração e, conseqüentemente,
classificada em primeiro lugar a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e
condiçôes deste edital, apresente o MENOR PREçO POR ITEM;

124

Havendo absoluta igualdade de valores enke duas ou mais propostas classificadas,
após os lances verbais, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na
mesma sêssão e na presenÇa de todas as demais licitante§ presentes. akavés de sorteio,
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na forma do disposto no §

2'do artigo 45 da Lei

n" 8.666/93.

12.5. No caso de divergênciâ 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

í3. DO OIREITO DE RECURSO
13.'1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intençáo de recorrer, com registro êm âta da sÍntese das suas razões, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteas para a apresentação das razôes do recurso,
podendo juntar memoriais, íicando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazôes em igual número de dias, que começarão a correr do término do

prazo do recorrente, sendo-lhes assequrada vista imediata aos autos.
,l3.2.
O rêcurso 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, e-mail
ou vencidos os respectivos prazos lêgais.

3

O(s) recurso(s), contÍa a(s) decisão(óes) do pregoeiro, náo terá(ão) efeito suspensivo,
será(ão) dirigido(s) à autoridade superior. por intermédio do(a) pÍegoeiro(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

134. O acolhimento de recurso importará a invalidaçâo apenas dos atos insuscetíveis de
aProveitamento

13.5. Decididos os recursos e constatada a .egularidade dos atos procedimentais,
autoridade competente adjudica e homologa a presente licitaçâo, em seguida notifica

a
a

licitante melhor classaficada para assinatura da ata de registro de preço.
13.6 A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicaçáo do obleto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a)
ao vencedor.
14.

-

DO PRAZO DA V|GÊNC|A E EXECUÇÃO DO CONÍRATO

14. 1. O futuro contrato que advir deste Edital, vigorará

a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, através de termos aditivos,
conÍorme disposiçóes do AÍt 57 da Lei 8 666/93 e suas alterações posteriores, com redação
dada pela Ler no I648/98. Havendo necessidade o contrato poderá soírer acréscrmos e
supressões de alé 25o/a (vinte e cinco) do valor rnicral atuâlizado do contrato, conforme
previsto art 65 § 1' da Lei Federal n' 8.666/93.
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1s. DAS oBR|GAÇÕES DA coNTRATAoA

Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o
empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimênto dos encargos que lhe
sáo confiados, obrigando-se ainda além das obrigaçôes estabelecidas no Anexo I do Termo
de Rêfêrênciâ a:
15.1 lniciar a execução dos serviços logo após o recebimento da "Ordem de Serviço",
emitida pela Contratante, com termo final em 3111212019.
15.2 Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conlorme estabelecido no
Termo de Referencia e na proposta da CONTRATADA
15.3 Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a executar o objeto,
após a solicitação formal. conforme item 22 deste Edital.
15.4 Comunicar à fiscaizaçâo da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condiçôes inadequadas a execução do contrato ou a iminência de Íatos que possam
prejudrcar a perferta execução do objelo
15.5 Facilitar à ftSCALIZAçÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
15.6 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE
ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa. sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominações conlratuais ou legais a que esliveÍ
sujeita
15.7 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condiçôes de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitação.

apresentando os comprovantes que lhe íorem solicitados pela Contratante, devendo
comunicar à CONÍRATANTE a superveniência de íato impeditivo da manutenção dessas
condiçóes.
15
A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prâzo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sançôes
previstas no art.'81 na Lei 8 666/93
15 8.1 A recusa inJustiÍicada do homologatório em assinar o contrato. aceitar ou retiÍar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracletiza o
descumprimento total da obrigação assumida, suJeitando-o às penalidades legalmente

I

estabelecidas

15.9 Aceitar, nas mesmas condiçóes contratuais os acréscimos e supressôes do valor
inicialmente estimado para a execução dos serviços, nos termos do § 1o do art. 65 da Lei
I666/93.
15.10Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei 8.666/93, Íespondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
15.11lndicar em ate 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como
seu representanle, conforme elenca (art 68, da Lei 8666/93), aceito pela Administraçáo, que
S
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deverá

se

reportar diretamente

ao Gêstor do Contrato.

pessoalmente e/ou via

eletrônaca/telefone. para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.
1512Reparar, corrigií. remover, aeconstruiÍ. substituir. desÍazer e refazer, prioritária e
exclusivamente, às suâs custas e riscos. num prazo dê no máximo de 05 (cinco) dias,
quaisquer vícios, deÍeitos, incorreçôes, erros, fâlhâs e imperfeiçôes, decorÍente de culpa da
empresa no âlo da prestaÇão de serviÇo
15. 'l3Responsabilizar-se por todo e qualquer dâno ou prejuizo causados por seus
empregados, ou representantes, dirêta e indiretamênte, ao adquirente ou a terceiros,
inclusive os decoríentes de aquisições com vícios oú defeitos, constatáveis nos prazos da
garantia, mesmo expirado o prazo
1 5.'14 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
15.15A inadimplência da Contratada. com referência aos encargos trabalhistas, Íiscais e
comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu
pagamento.
l5l6Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de seguranÇa do trabalho de seus funcionários.

15'l7Náo transferir a terceiros, total ou parcial. a execução do objeto sem a prévia e
expressa anuência da ContÍatante.
15.18Pagartodas as despesas tars como taxas impostos, lributos, fretes, seguros, mão-deobra, garantia e todas as despesas decor.entes da contratação
l5.19Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,
não eximirá a Contrâtadâ de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigaçóes
pactuadas entre as partes.
152oRelatar a Conlratante toda e qualquer irÍegularidade observada em virtude da
execuçáo do objeto e preslar prontamente todos os esclarecimentos que Íorem solicitados
1 5.21 Rêsponsabilizar-se por todas as providênciâs
obrigações estabelecadas nâ
legislaçáo específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes
execução do objeto tais como. salários, seguro de acidentes, taxâs, impostos e
contribuiçóes, indenizaçóês, valeslransportes, vales-refeiçóes, e outras que porventura
venham a ser criadas e exrqrdas por Lei
15 22Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra,
acidentes de trâbalho, encargos trabalhistas previdenciários, Íiscais
comeÍciais,
qualquer
natureza
ou
transportes, íretes, equipamentos, seguros, tributos, contrlbuições de
espécie, salários e quaisquer outras dêspesas necessárias à perfeita execução dos serviços
contratados.
15.23 Responsabilizar-se por quaisquer açóes judiciais movidas por terceiros, que lhe
venham a ser exigidas por força de Lei. ligadas ao cumprimento do contrato

e

e
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24Fonecet a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção lndividual - EPl,
exigidos pela Secretaraa de Segurança e lredicana do TÍabalho - SSMT do NITE, bem como
15

cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.
15 2sArcar com todos os ônus de transportes e fretes necessáraos.
l5.26Respeitar as normâs de controle de bens e de íluxo de pessoas nas dependéncias da
Contratante
15.27SujeitaÊse a mais ampla e irrestrita fiscalizâção por parte da AdministraÇão Nlunicipal.
í5 2SApresentar no ato dâ assinatura do contrato a planilha de preços da proposta Íinal
ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencêdor sob pena de recusa dâ assinatura
do contrato.
15.29lançar na nota Íiscal as especificaçóes dos serviços, de modo idêntico aqueles
constantes do anexo ll - do Termo de Referência.
15.30lranter inalterados os preços e condiçôes da proposta
1 5.3'l Proporcionar todas as fâcrlrdadês necesaárias ao bom andamento da execução do
contrato.
Tomar todâs as providências necessárias para o fiel cumprimento das
disposiÇões contidas no Termo de Referência, no Edital.
15 3-l
Atender as demais condiçôes descritas no Termo de Referência
15.32 São expressamente vedadas à contratada
a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia aulorizaçáo
Município;
do
a subcontratação para a execução do objeto desle contrato,
a contratação de servidor pertencenle ao quadro de pessoal do l\runicÍpio, durante o
periodo de Íornecimento

1531.1
2

a)

b)
c)

16.- DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE

'16.1

Efetuar o pagamento na Íorma do item '17 deste Edital, após o recebimento deÍinitivo
dos serviços e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais,
prevrdenciárias. trabalhistas e âs demais disposrçoes do Termo de Referêncra.
16
Desrgnar um proÍlssional para na qualidade de frscal, acompanhar e fiscalizar a
execução do Contrâto. conforme item 23 dêste Edital
16.3 Promover o acompanhamento a fiscalização do Contrato. sob aspecto
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
16.4 Notificar a empresa por escrito. sobre imperfeiçôes, falhas ou irregularidades
constantes da execução do objeto do Termo de Referência. para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias.
16
lnformar a Contratada eventuais defeitos. idenlificados mesmo após o recebimento
dos serviÇos e exigir a sua substituição ou reparação. conforme o caso.

2

e

o
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Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do
objeto, podêndo recusar o recebimento do materiâ|, caso não esteja de acordo com âs
especaficaçôes e condiçôes estabelecidas no Termo dê RêÍerência, informando as

16.6

ocorrências ao Órgáo Gerenciador.
16.7 Verificar se a execuçâo do objeto foi rcalizada com observaçâo às disposiçóes
pertinentes no Termo de Refêrência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamento.
16.8 Convocar regularmentê o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou
relirar o instrumênto equivalente, dentro do prazo e condrçôes estabêlecidos, sob pena dê
decair o direito â contratação, sem prejuizo das sanções previstas no art. 81 da Lêi 8.666/93
e suas altêraçôes.
16.9 VeriÍicar a regularidadê fiscâl e trâbalhista dâ Contratada antes dos atos relativos à
firmatura e gestáo conlratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma
de extrato, e Juntado aos autos, com a instrução processual necessária.
'16.'10 Prestar as inÍormações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a
fiel execução do contrato;
16.'11 Permitir o livre acesso dos empÍegados da CONTRATADA, desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação,
para a execução dos serviços
16.12 Proporciona. todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de
acordo com as determinaçôes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do
Termo de Referência;
16 13 ExigrÍ o cumprimento de todas as obrigaçôes assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposla;
16.14 Prestar esclârecimentos que se flzerem necessários à Cont.atada
16.15 Notificar píeviamente à Contratada quando da aplicaçáo de penalidades.
16.16 Aplicar à (s) licitante (s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na
legislâçáo.

16.17. O âcompanhamento e a fiscalização dos contratos firmados com os contratados
serão feitos poÍ um servidor designado por porlaria, em conformidade com o disposlo no arl.
67 da Lei n'8.666/93, pelo sênhor Carlos André Pereira Sousa, servidor público municipal,
CPF/MF no 035 925.593-03, maÍícula no 55 250-0 fiscaldo contrato.

17- oas coNDtÇôES Do PAGAMENTo

17.1 O

valot global estimado para

a

prestação dos serviços

é de R$ 863.200,20

(oitocentos e sessenta e três mil e duzentos reais e vinte centavos).

17.2

Os preÇos incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes. taxas ou outros
encargos eventualmente incidentes sobre os serviços
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Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida
indenrzação a Contratada, observadas as prescriçôes da Lei n" I666/93.
'!74 A CONTRATAOA deverá apresentar. pré-faturamento com detalhes dos serviços,
parâ conferência por parte da CONÍRATANTE e posterior aprovação para faturamento
17.5 Depois de reâlizada conferência e aprovaçâo do pré-faturamento, a CONTRATADA
deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao serviço em 02 (duas) vias, que deverão ser
entregues na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude para fins de liquidaÇâo e
pagamento
176 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão
orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta)
dias após a aceitaçáo definúiva dos serviços. com apresentação das notas fiscais
devidamente certiÍicadas pelo Agente Público competente
17
O paga mento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE A
PREsraÇÃo Dos sERVtÇos , à medida que forem executados os mesmos, não devendo
estar vinculado a liquidaçâo total do empenho
17.8 Parc Íazer ius ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentarlunto às
notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à SeguÍidade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
ServiÇo
FGTS, com a JustiÇa do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos ÍÍabalhistas
CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços
contratados inclusive quanto o lmposto sobÍe Crrculação de lvlercadorias e Serviços

17.3

7

-

-

-

ICMS,
17
Parc fins

9

de pagamento. a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços
devidamente autorizados e certúicados pelos gestores do contrato, medrante contabilização
e apresentaçã0, ao Íinal de cada serviço ou periodo não infeior a um mês, pela Contratada,
dos lormuláíos de controle dos servrços
17.10 A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse Ílm
'17 11 Caso sejam veriíicadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a Contratante devolverá
o documento fiscal à Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta
providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pela
Contratante
17 12 llavendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidaçâo da
despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras
A contagem do prazo para pagamenio será reiniciada e contada da reapresentação e
protocolização junto ao Fiscai do contrato do documento fiscal com as devidas correçôes
fato esse que náo poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá
haver prejuízo da prestaçáo de serviÇos pela CONTRATADA.

a)
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b)

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira. sem quê isso gere direito a realustamento dê preços ou
atualizaçáo monetária.
A CONTRATANTE reserva-se, ainda. o direito de somente êfêtuar o pagamento
após a atestação de que o serviço for executado em conformrdadê com as especiÍicaçôes do
contrato
A CONTRAÍANIE náo fica obrigada a adqur.ir os serviços na totalidade do valor e
quantidâdes
das
eslimadâs pâra á conlratâção. realizando o pagamento de acordo com o
serviço efetivamente prestado.
A CONTRATANTE. observados os pnncípios do contraditório e da ampla defesa,
poderá deduzrr cautelar ou deÍnitivamente do monlanle a pagar à CONTRATADA os
valores correspondentes
multas ressarcimenlos ou rndenizaçôes devidas pela
CONTRATADA. nos lermos do contralo
No caso de atraso de pagamento. desde que a Conkatada náo tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa
nominal de 6% a a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples.
17 13 O valor dos encargos será calculado pêlâ fórmula Etú = I x N x VP, ondet EM =
EncaÍgos moratórios devados, N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamento I = indice de compensaçáo financeira = 0.00016438. e VP = Valor
da prestação em âtraso
'tg - DA RESctsÁo Do coNTRATo

c)

d)
e)

a

0

181

Rescisão contratual unilateral. nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do
artigo 78 da Lei n'8.666/93.
18.2 Rescisâo amigável. por acordo enke as partes. reduzida â termo no processo da
licitaÇão, desde que haja conveniência para a Administração Pública
18.3 Judicial. nos termos da legislaÇâo.
184 Suspensão temporária de paíicipar em licitaÇão e impedimento de contrataÍ com a
Adminiskaçáo. pelo prazo não superior a 02 (dois) anos
18
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdminiskaÇão Pública,
enquanto perdurarem os motrvos que determinaram sua puniÇão ou até que seja promovida
a sua reabilitação perante a própria autor,dade que aplrcou a sanção, que sêrá concedida
sempre que a Contratada ressarcir a AdministraÇão pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo da sançâo aplicada com base no inciso anterior.
18.6 lnclusão pelo municipio no Sistema lntegrado de Regrstro do CEIS/CNEP'O Sistema
lntegrado de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar, no Portal da
Transparência, os dados do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS)
e do Cadastro Nacionaldas Empresas Punidas (CNEP) atendendo as determinações da Ler
12.84612013 (Lei AnticorrupÇão). O acesso ao Sistema é permitido aos entes públicos, de
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todas as esferas fedêrâtivas (municipais êsladuais e federais) de todos os poderes".
í9.- DAS PENALIDAOES

19.1 Pela inexecução totâl ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a
prévia dêfêsa. aplicar à CONIRATADA as seguintes sançôes, segundo â gravidade da falta
comelida:
19.2 Advertência escritar quando se tratar de infração leve, a juizo da fiscalizaÇão, no
caso de descumprimento das obrigaçôês e responsabilidades assumidas neste contrato ou,
aindâ, no caso de outras ocorrências que possam acârretar prejuízos à CONTRATANTE,
desde que não caiba a aplrcaçào dê sanção mâis grave
19
Multas
19.31 0,03% (três centésimos por cento) pot dia sobre o valor dos serviços com atÍaso.
Decorridos 30 (trinta) diâs de atraso a CONTRATANTE podêrá decidir pela continuidade da
aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da rnexecução total.
19.3.2 0,06% íseÀ cenúésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido,
para ocoríências de akasos ou qualquer ouko prazo previsto neste instrumento não
abrangido pelas demais alíneas.
19.3.3 5 % (cinco por cento) pot dia sobre o valor giobal do Íato ocorrido pelo não
cumprimento de quaisquer condrçôes de garantia estabelecido no contrato.
19.3.4 5 % (cinco por cerÍo) sobre o valor global atualizado do contrato. pela não
qualificaçáo exigidas no instrumento
manutenção das condições de habilitação
convocatório.
19 3.5 10 % (dez por cento) sobre o valor do conkato, na hipótese de rescisão contratual
por inexecuÇão parcial do contrato
1936 20 % (vinte por cenÍo) sobre o valor do conkato, nas hipóteses de recusa na
assinatura do contrato, rescisão contratual por rnexecução do contrato - caracterizando-se
quando houver reiterado descumprimênto de obrigações contratuais - atraso supeÍior ao
prazo limite de 30 (trinta)dias

3

e

20 _ DO REAJUSTE

a

Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes
e devidamente comprovadas das situações previstas na alinea "d" do inciso ll do art. 65 da
Lei no 8.666/'1993
Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da Contratada e a retribuição da Administração pâra a juslâ rêmuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alinea "d" do
Art. 65 da Lei n " 8 666/93

b

2r- suBcoNÍRATAçÃo
21

1

São expressamente vedadas à conkatadal
A subcontratação para a execuçáo do obJeto deste contratoi
NUA RUI EARBOSA SIN
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22. PRAZO E CONDTÇOES DE EXECUÇÃO

22 1 A execuçáo dos serviços se.á logo após o recebimento da 'Ordem de Serviço' emitida
pela Secretaria Municipal de Esporte. Lazer e Juventude- SEDEL.

a.

Os servaços deverão seÍ prestados todos os dias de segunda a domingo e feriados.
Sendo que as viagêns e locâis de embarque e desembaÍque íruto do objeto deste contrato
será coníorme a solicitação e necessidade da Secretaria, logo após da 'Ordem de Serviço'
em[ida pela Secretaíia [,Iunicipal de Esportê, Lazer e Juvêntude
As quântidades referentês à utilização dos serviços oriundos do objeto da
contratação seráo definidas diariamente conforme solicitação da SEDEL/JUVENTUDE.
O horário de início e fim das atividades de transporte serão informadas previamente
à prestadora dos serviços, bem como todo o seu cronograma.
O fornecedor estará sujeito à fiscalização dos veículos, no ato da entrega,
reservando-se a SEDEL/JUVENTUDE o direito de não proceder à aceitaÇão do servrço caso
encontre os veiculos em condrçôes insatisfatórias. sendo que se no ato da prestação do
sêrviço caso haja recusa por parte da licitante, os mesmo seráo reJeitados, devendo haver
reposição dos veiculos de acordo com o objeto licitado no prazo máximo de 24:00h (horas),
sob pena de aplicações das sansões administrativas prevista no edital.
O fornecedor deverá assegurar todas as condiçôes e garantias para o fiel
cumprimento do seN,ço objeto da contratação

b.

c.

d.

e.
Í.

A

execução dos forneomentos será rêalizada sob demanda, conforme a
necessidade e de acordo com a conveniência da Administração bem como da existência de
disponibilidade orçamentána. nas quantidades e locais determrnados pela Contratante, por
ocasião da emissáo da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o
ônus com a execução do objeto
Os fornecimentos serão executados observados o disposto no Anexo I e demais
drsposições do Termo de Referência.
A solicitação formal da ConÍatante será emitida com antecedência minima de 03
(três) dias da realazação do evento
A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os Íornecimentos em desacordo
com as especificaÇôes e condiçôes do Termo de Referência, do Editale do Contrato.
A execução dos fornecimentos será gerencrada pela CONTRAÍADA, que Íará o
acompanhamento da qualidade e dos prazos dos fornecimentos alcançados com vistas a
eÍetuar eventuais ajustes
comprometer
bom andamento dos
Quaisquer problemas que vênham
fornecimentos ou o alcancê dos prazos dos fornecimentos estabelecidos devem ser
imediatamente comunicados a CONTRATANTE, que colaborará com a CONTRATADA na
busca da melhor solução para o problema

g.
h.
i.

j.

k.

a

o

23. DA FtSCALtZAÇÁO DO CONTRATO
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23.1. A fiscalização e acompânhamento da execução, na forma integrâ|, será feita pela
servidor Caíos André Pereira Sousa, Diretor de Depârtamênto, matrícula no 55.250-0, ou
outros rêpresentantes, especialmente designados. que ânotarão em registÍo próprio todas
as ocorrências, determinando o que for necessário à regularizaçáo das faltas ou defêitos
obseNados na forma do Artigo 67. da Lei n'B 666, de 21 06.93.
23 2 As decisôes ê providênoas que ulkapassarem a competência do servidor ou
comissão de recebimento deveráo ser adotadas por seus superiores em tempo hábil
para â adoÇâo das mêdidas convenientes a Administração
A fiscalização de que kata esta cláusula não exclui nem íeduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONÍRATANTE ou a terceiros, resultantes de
ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos

23.3

24

DA IMPUGNAçÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

24.1. Os rnteressados poderáo solicitar até o 2" (segundo) dia anterior à data de entrega dos
envelope§, quaisquer esclarecimentos
informaçôe§, através de comunrcaçào a
COMISSÃO PERIVIANENTE DE LICITAÇÁO
CPL. através do setor de protocolo ou via
(AR)
postal com Aviso de Recebimento
no êndereço da Comissão Permanente de
LicdaÇão - CPL.

e

-

23.2 Em qualquer ocasiáo antecedendo a data de entrêga das propostas, a CPL poderá,
por qualquer molivo, por sua lniciativa ou em consequência de respostas fornecidas a
solicitaçôes de esclarecimentos, modificarem os referidos documentos mediante a emissão
de uma errata, que será publicada no DiáÍio Oficial da União (quando Íor o caso) e no Diário
Oficial do Estado.
23 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
das mesmas, pelo prazo que, na forma da Lei, exceto quando inquestaonavelmente, a
alteraçâo não afetar a ÍormulaÇão das propostas (Documentação e Preço)

4 A impugnação dos termos do êdital

se efetivará em conformidade com o Art. 41 da
Lei 8.666/93. Deverá ser protocolizada, no horário comercial, de segunda a sexta-íeira das
08:00 as 1800 horas no Protocolo Gêral da Comissão Permanente de Licitação, Rua
Urbano Santos, no 1657 - Bairro JuçaÍa, lmpeÍatriz-lVlA e serão diretamente recebidas neste
seto( ou via postal com Aviso de Recebimento (AR). nos seguintes prazos:
23

23.5 Por qualquer cidadão ate 05 (cinco)dias úteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habililaçáo;
23

6

Pela licitante, até 02 (dois) dias úteis antes dâ data fixada para abertura dos

envelopes de habilitaçáo
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23.7. A Comissão Permanenle de Licitação, na qualidade de órgâo julgador do certame
licitâtório e no exercício de sua função decisória. deliberará a respeito

23.8 A impugnaÇâo feita tempêstivamente pela licfante não a impedlrá de paíicipar desta
licitação até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente
25- DAS DTSPOS|ÇOES GERATS

25 1. Após a declaração do vencedor da licitaçâo, não havendo manifestação dos licitantes
quânto à intenção de interposiçáo de rêcurso, o(a) Pregoeiro(a)lavrará a ala da sessão e
submeterá o processo à homologação da autoridade competente
25-1.1. No caso de interposição de recurso(s), após proferidâ a decisão quanto ao mesmo, a
autoridade incumbrda da decisão fará a homologação.
25.2.O vencedor obriga-se a aceitar. nas mesmas condiçóes da proposta, os acréscimos ou
supressôes do valor inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do art 65,
§ 1o, da Lei n' 8.666/93.

25.3. A Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA poderá revogar a licitação por razões de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
sufaciente para justificar tal conduta, devendo anulála por ilegalidade, de oficio ou por
provocaçâo de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente Íundamentado.

25.4. Deçaiá do direito de impugnar os termos dêste edital o interessado que tendo
aceitado sem objeção. venha. após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou
irregularidades que o viciem.
25 5. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condiçóes

25.6.0(A) pÍegoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, poderá
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou infoÍmação que deveria constar no ato da
sessão pública.

25.6.1 Poderá ser solicitado ao fornecedor, pelo pregoeiro ou pela comissão de licitação
informaÇôes adrcionais necessárias. laudos técnicos de análrses dos produtos. amostras e
outras, a qualquer tempo e/ou lases do procedimenlo licitatório, com a finalidade de dirimir
dúvidas e instruir as decisôes relativas ao iulgamento.
25.7. Não serão considerados motivos para desclassiÍicação 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 proposta, e que náo firam os direitos dos
demais licitantes
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25.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliaQão dâ disputa entre os interessados. desde que náo comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurançâ da contratação/fornecimento.

25.9. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá â redação deste
instaumento convocatório.

25 10 Caso a licitante vencêdorá ainda não esteja cadastrada lunto a Administração Pública
lvlunicrpal. deverá fazê-lo tâo logo lhe seja adjudicado o presente certame
25.11. Os autos do respêctivo processo administrativo que originou este edital estâo com
vista franqueada aos interessados na licitação
25 '12 As decisôes do(a) Prêgoerro(a), bem como os demars atos de interesse dos licitantes.
serão publicados na lmprensa Oíicial, caso não possam ser Íeitas diretamente aos seus
representantes
25.13.Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das
propostas fica automatacâmente prorrogado por igual número de dias em que o feito estiveÍ
suspenso
25.14.Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legihmidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitâçáo.
25.15.4 homologaÇão do resultado desta licitaçáo não implicará direito à contratação.
25 16 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da legislação
vigente
25 17Na contagem dos prazos estabelecidos nestê Edital, exclurr-se-á o dia do início e
incluir-se-á o dia do vencimento.

25.18. O Senhor Secretário de Administração e Modernização/lmperatriz - MA, poderá
revogar a licitaÇão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado ou anulá-la por rtegalidade. do que dará ciência aos licitantes
mediante publicação na lmprensa Oficial (arts 49 e 59 da Lei no 8.666/93)
25 19 Quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, após a publicação do Edital,
poderáo ser prestados pela Comissão Permanente de Licitaçâo - CPL, no endereço: Rua
Urbano Sanlos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz.

25-20. O

seus anexos estarão disponíveis no

Edital e

site

Transparência. ou obtidos mediante
pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de
Arrecadaçáo Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão
Orçamentária, podendo, ainda. ser consultado graturtamente na sede da CPL, na Rua
mê oov br/licitacoes
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Urbano Santos,

n'

Í657, BairÍo Juçara, lmperatÍiz /MA, estando disponivel

para
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pREGÃo pRESENctAL N." 36/2019-cPL
ANEXO

I

(PÍoposta de Preços e ÍeÍmo de Referência)

de

de 2019

Prezados Senhores.

_(empresa),

no

com sede na cidade

de

na

inscrita no CNPJ/MF sob o número
portador do CPF no
neste ato representada por
e
RG n"
abarxo assrnado, propóe à PreÍeitura de lmperatriz através da
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude os preços infra discriminados. para
Contratâçáo de Empresa Êspecralrzada para Locação de veiculo com motorista para
transporte de pessoas. matenais. documentos e pequenas cargas,para atender as
necessidades da Secretaria lvlunicipal de Esporte. Lazer e Juventude. conforme Anexo l,
obJeto do PREGÃO PRESENCTAL N.36/2019-CPL
RLra

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

b) A execução dos serviços será logo após o recebimento da Ordem de Serviço"
emitida pela Secretaria Munrcipal de Esporte Lazer e Juventude. - SEDEL.

(_)

c) PreÇo Tota{ por extenso R$

Nome Assrnatura do Responsávelda Empresa
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1.
1.'l

TERMO DE R=FERÊNCIA
DO OBJETO E REGIME DE EXECUçÃO

J]

s I.]E L
Descrição
transportes,
presênte
de
a
conirâtaçáo
tem
comc
objêto
licitaÇão
1.1.1 A
rncluindo veÍculos com motoristas, devidamenle habilltados, para transporte de
pessoas, mateaiais, documentos e pêquenas cargas, pala atender a ciemanda da
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. referenle aos jogos escolâres e demais
êyerics á serem feito pela secretaria.

2.

N"
)

i

)

DA JUSTIFICATIVA

2.1 A iocâção visa dar suporte as at;vidadee desenvolviáas pela Secretaria de
Esporte. Lazer e Juventude, em espec:al aqxeias ielacionas à realização Cos jogos
escoiares municipais e demais eventos da sêcretaria, fornecendo transporte de
qualidade e segurançâ aos atletas, e todas as comlssóes advindas da zona rural do

nunicipio.
2.2 Os trarrsportes locados seráo para ía"et itineÍário em âmbito municipal.
rnlermullicipai e interestadual, com datas e rolas a serern definidês pela Secretaria
de Espone, i-azer e iuventude.
2 3 Pafa ta.rto. o presente TR explicita cs elerirentos básicos e essenciais
rererniinadcs pela legislaÇáo, descritos dÊ íoirna a subsidiar aos inteÍessados em
pâíicipaÍem do cêrtame licitatório na preparação da documentaçâo e na elaboÍação
da oroposla
2.4 Opioú-se peia organização deste certaD]e Dcr i:ein, sernpre em respeito a mais
ampla compeliçáo e conforme previsto no a.t 23 §§ 10 e 20 da Lei n. 8.666/93 e
Súrnula 247 do Plená!'!o do TCU.

].

DC FUNDAMENTO LEGAL
3 I oojeto Ceste Termo de Referência se erqü3dia corn.r seru:Çc comi]rn e encontra
amparo iegal na Lei n' 10.520 de 17 cie julho Ce 2002 reguiamentada nc i,4unicípio
oelo Decieto Municrpal n.o 2212007 na Pciiaíia Írô 448. de 13 de seternbro de 2002,
üo tulinisie!'ic Ca Fazenda Secrêtaiie do Têsouro Nacionai e nas demais
iegisiaçóes correlalas, aplicando-se, subsidiariamÊnte, nc que coubêr, a Lei n.'
3 566 Ce 21 ie Junho de 1993, com si./as alteraçôes subsequêntes.

-

4.
4.1

DA MODALIDADE E ÍIPO DE LICITAÇÃO
Modalidade de Licitação

O certame hcitatório será reaiizai. na modaiidade de PREGÃO
PRESENCIAL êm conformidade com a Lei Federal n.o 10.520, de 17 de julho de
2CC2, rsguiamentada no Município peJo Decreio fulunicipal no 2V2AA7, e Lei no
S 665 de 21 Ce Junho 1993 e suas alteÍaçóes.
4.1.1

L2_1

Tipo de Licitação
Será adotadc na licitação o critério de ruigamsoto cori base no MENoR

!TiMi
5.

IA

HÁ.É!LITACÃO
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5.'i

Para se habilitar ao processo licitatóÍlc. os Interessados deverão
os documentos relacionados nos incisos e parágraÍos do§ Arts.28, 29, 30e31 d
Lei no. 8.666/93.
Para fins de habilitação, a título de qualificaçáo técnica, a empresa licitante
deverá apÍesenlat
5.2.1 Aiestado ou declaração de capacrqade técniba, expedido por órgáo ou
entidade da administraçâo pública ou por empresas privadas que compÍovem que a
empresa prestou, a contento. serviço compativeicom o objeto da licitaçáo
5.2.2 Será admitida. para atingimento dos qúaititativcs fixados, a soma de
atestados.

5.2

5.2.3 Não serâo aceitos atestados de capacidade técnica que se refiram

a

contÍatos ainda em execuçáo
5.3 Para Íins de habilitação, a título de qualificação legal em atençâo a LEI No
12.846. DE 1'DE AGOSTC DE 2013: regulamentade pela lN CRG 0C2l2015 e pela
Poftaria CRG 1.33212C16. A en:presa iicilante deverá
aoresenta.:Cedidáo,Tdocumento comprovando a não inclusão no SIRCAD
(aErs/cNEP).

6.

DA PARTICIPAçÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO

PORTE

6.'1 O licitante

que cumprir os requisitos legais para qualjficação como
aÍ. 3o da Lei
Complementar n". 123/2006, e que nâo estive. sujeitc a quaisquer dos
lricroempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), consoante

impedimentos Co § 4" deste artigo. caso lenhê interesse em usuf.uir do t.atamento
pÍevrsto nos afts. 42 a 49 da lei citada oeverá cornprovar tai aÍibuto medianie
ap.esentaçâo de documentaçâo comprobatória.
A cornpíovaçáo de regularidade fiscai cas microempresas e empresa de
pequeno poúe somente será exigida para efêito de contratação, e não como
condição pafa participaçáo na licitaçâo Na lripórese de haveÍ aiguma restriçáo
reiariva à regularidade fiscal, será asseguraCo p!'azo de 05 (cinco) dias úteis,
â.crrêgável pcr igual período, para a regularizaçâo da documentação.
ô
Na licitaçáo, será assegurada, como critéiro de deseÍIpate, preíerêncra de
cocti'etaÉo para as microempresas e ernpresas Ce pequeno porte.
Para o processo em questâo deverá ser respêitadc o art. 47, inciso l, da Lei
n" '12312006. cue esiabelece exclusitJa parlicrpaçâo das rnicroempresas e empresas
de pequeno porte nos itens de contrâtaçáo cujo,iaior seja até R$ 80.000,00 (oitenta
mil reâis).
Será concedida píicÍid^aCe Ce conti'alaçãe cÊ Íicroempiesas e êmpresas de
pequeno porte sediadas no AMBITO LOCAL. nqs termos do an 90 do Decreto no
I 538i2015 para prornover o desenvolvimento ecccô!'nicc e social no âr,rbito locai.

6.2

3
6.4
6.5
7.
1.i

OA PROPOSTA DE PREçOS

À proposta de preços devêrá ser íl,gl3da e li'npressa em itÍla via ou rrais,
rediglda :on" clareza em língua poiiirguesa. sen eÍlendas, rasuras ou entrêlinhas,
Ceyidaniente datada e assinada na últjmâ fciha e .!biicaCa nas demais por pessoa
,uridicamente nabrlitada pelâ empresa.
Cs preços oÍeíados deverão ser iíquidos. dêvendo estar neie incluidas toCâs
as despesas ccm tributos. f.etes, següros, tariÍas e deri]ais encargos. de qualquer
fa$Íera que se Íacam lndispe4savets à perieira prestação de serviço do objeto
deduzidos os abatiÍrentcs eventualiiente concedid
{§ÊF lc,taÇào.

7.2
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7.3

Apresentâr indicaçáo detalhada das especificações dos materiais cotados.
citando marcâ, tipo, fabricante, pais de procedência e outras características qu
permitarn identiÍicá-los, com iunlada, incli.lsive cje prospectos nâ !íngua portugues
sem referência às expressões 'similar" ou "compatível", de acordo com os requisito
indrcados neste Iermo de ReÍerência
7.4 Prazo de validade da PROPOSTA, não infe.ioi'a 60 (sessenta) dias a contar
da datâ da sua apresentaçáo, ou seja. Ca data da Sessáo Pública a ser designada
Detà Somissão PeÍmanente de Licitação.
7 5 VeÍiÍlcando-se discordância entre os preços unitário e total da PROPOSTA,
prevaiece.á o primeiro, sendo corrigido o oreçc tctâl; ocorrêndo divergência entre
valores numéricos ê os por extenso, prevalecerão os últimos. Se o licitante nâo
aceitar a correçâo de taas erros, sua PROPOSTA será rejeitada.
Todos os custos decorrentes da elabcração e apresentação da PROPOSTA
76
seràc Ce .esponsabilidade exclusiva da licitantê
i 7 Obse.vai as demais regras previstas no Ánexo / deste Termo de Referência
7.8 A planrlfta contendo o orçamênto estimado peía a contratação, a qual deverá
seí adotada para a formulação da proposta de preços, apresenta-se no Anexo ll deste ie.mo de ReÍerência.

8.

DAS OBRIGAçÔES DA CONTRA'ADA
Na execução do objeto do presente contrato obriga-se a Contratada a envidar todo
o empenho e a dedicaçâo necessários ac fiêi e adequado cumpírmento dos
encargos que lhe são confiados, obÍigando-se ainda, além das obrigaçôes
estabelecidas no Ânexo ldeste Termo de ReÍerência. a:
iniciar a execução dos serviçcs logo após o recebimenio da "Ordem de
ServiÇo", ernitrda pela Contratante, com termc finai em 31 1212019.
prazo estipulado para
Respeitar
execuÇão do objeto, conforme
estabeiecido neste Termo de Referencla ê na p.oposta Ca CONTRÂÍADA.
Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a executar o
objeto, após a solicitação formal, conforme item 14 deste Teimo de Referência
Conruoicar à fiscalização cia Contratante por escritc quando verificar
qliaisqueÍ ccndações inadequadas a execução do contralo ou a irninência de fatos
que pcssam prejudicar a peíeita execução dc objeto.
Facilitaí à FISCALIZAÇÁO o acesso aos pracedimentos e técnicas adolados.

3.1
8.2
8.3
8.4

o

s

8.5
8.6

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

8.7

I'lanter durante a exêcuçâo do contralo, eln con'rpatibilidade corn as
obrigações por ela assumidas, todas as ccndiÇôes de habilitação e qualificaÇão
exigrdas na iicitação, apresenlando os comDiovantes que lhe forem solicitados pela
Contratante, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato
impeditivo da manutenção dessas ccndiçces.
A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser eÍetuada em um
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notiÍicação Ca Contratada, sob pena
das sanÇões pÍevistas no art.'8'1 na LeiS 666i93
8.8.14 recusa inlustaÍlcada do homoiogalórro em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do .prazc estabelecido pela AdministraÇão,
caíaatelka o descumpnmento total da obrigaçáo assumida, sujeitando-o à
oenali§tes teoalmenre estabelecidas.

8.8
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8.9

i

S:I

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e sup
valor inicialmente estimado para a execução dos serviços, nos termos do § 1'; d
aít. 65 da Lei 8.666/93.
8.íO Executar Ílelmente o contrato, de accrdo com as cláusulas avençadas e as\
normas da Lei 8.666/93, respondendo pelas consequêIcias de sua inexecuçâo total

8.11 lndicar ern até 05 (cinco) dias ap.s a assiriatura do contratc. 01 (um) preposto
comc seu representante, conforme elenca (ad.68, da Lei 8666/93), aceito pela
Adminastraçâo, que deverá se reportar diretamentê âo Gestor do Contrato,
pessoalmente e/ou via elêtrônica/telefône, para âcompanhar e se responsabilizar

L
J'

pela execução do objeto
8.'12 Reparar corrigir, remover, reconstÍu,r, substituir, desfazer e reÍazer, prioritária
e exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco)
dras quaisquer vicios. deÍeitos, incorreçôes. eracs, falhas e imperfeiçôes, decorrênte
ie :rlpà Ca empresa no alo da prestaçáo de se-,rÇo
8.13 Respcnsabiliza,-se por todo e qualquer danc cu pre.,uizo causados por seus
ernlregados. ou Íepresentantes, direta e indiretamenie. ao adquirente ou a
terceiios. inclusive os decorrentes de aquisiçoes com vicios ou deÍeitos,
constatáveis nos prazos da garanlia, mesmo expirado o prazo.
8.14 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas. previdenciários, fiscais e
comeíciais resultantes dâ êxecução do contrato
815 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos kabalhistas,
íiscais e comerciais, não transÍere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade
por seu pagamento.
816 Responsabilizer-se pelo cumpÍimento das prescrições reÍerentes às leis
trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus Íuncionários.
8.17 Náo transferir a terceiros. total ou paÍciai, a execuçáo do objeto sem a prêvia e
êxpressa anuêncra da Contratante
818 Pagar todas ãs despesâs. tais como taxas iinposics. tributos, fretes, seguros,
mão-de-obra, garantia e todas as despesas oecoiientes da contrataçâo.
3.19 Garanti!' que a açâc ou omissão, tctal cu Darciai, cia Íiscalização do setor
competente, não eximirá a Contratada de totai responsabiladade quanto ao
cumprirflento das obrigaçóes pactuadas entre as paries.
3.20 Relatar a Contrâtante toda e qualqueÍ irreguiaridade observada em viíude da
exêcução do objeto e prestâr prontamente todos os esclarecimentos que forem
solicitados.
8.21 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigaçoes estabelecidas na
iegislação especírlca de acidente de trabalho. bem como por todas as despesas
decorrentes execução do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas,
ímpostos e contribuições, indenizaçóes. vales-transportes, vales-refeições. e outras
que porventura venham a se!- criadas e exigidas poi Lei.
8.22 Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mào-de-obra,
ecidentes de trabalho, encargos trabalhistas. previdenciários, Íiscais e comerciars,
transpoltes, fretes, equipamentos. segui'os tributos, conÍibuiçÕes de qualquer
natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita
execução dos serviços contratados.
8.23 ResponsabilizaÍ-se por quaisquer açoês judiciais movidas por terceiros, que
ihe venham a ser exigidas por força Ce Ler, lrgadas ao cun'rprimento do contrato.
8.24 Fornecer a seus empregados todos os Êquipamentos de ProteÇão lndividual ÊPl, exigidos pela Secretaria de Segura nca e Medicina do Trabalho
SSIIT do
IVTE bern coÍro cumprrr todas as nor.nas sobfe med,cina e segurança do trabalho
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8.25 AÍcar com.lodos os ônus de tÍansportes e fretes necessários
8.26 Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo
dependências da Contratante
8 27 Sujeitar-se a mais ampla
Mu

n

icrpa

e irrestrila

de pessoas

fiscalizaÇão por parte da
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8.28 Apresentar no ato da assinatura do contrato a planrlha de preços da proposta
final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da
assinatura do contrato.
8.29 Lançar na nota fiscal as especificaçôes dos serviços, de modo idênlico
aqueles constantes do anexo ll - deste Termo de Referência.
8.30 Manter inalterados os preços e condições da proposia.
831 Proporcionar todas as Íacilidadês necessárias ao bom andamento da
execuçáo do contrato
8.3'1.1 Tomar iodas as providênciâs necessárias para o fiel cumprimento das
disposiçôes contidas no Termo de ReÍerência, no Edital.
8.3'1.2 Atender as demais condiçôes descritas neste Termo de Refêrência.
8.32 São expressamentê vedadas à contratada:
a veiculação de publicidade acerca do avençado. saivo se houveÍ prévra
autcrização do Municipio;
{€ subcontratação para a execução do objeto deste.ontratc;
â contrat3ção de servidor pertencente ao quadro de pessoal do l\,4unicipio,
durante o pêríoCo de fornecimento.

3)
b)
c)

9.
9.1

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRÁÍANTE
Éfeluar o pagamento na forma do itern 11 deste Termo, após o recebimento
deÍinitivo dos serviços e verificaçâo do cumprimento de todas as obrigações legais,
fiscais. previdenciárias, trabalhistas e as demais disposiÇoes deste -fermo de
Referência.
Designar um profissional para na qualidade de liscal, acompanhar e fiscalizar
a execução do Contrato, confoÍme item 16 deste Termo de Referência.
Promovef o acompanhamento e a fiscalizâÇáo do Contrato, sob o aspecto
quantitativo e qualitaliyo, anotando em registro próp!'ro as falhas detectadas.
Notificar a empresa, por escÍito, sobre imirêrrerçôes, íalhas ou irregularidades
constantes da execução do objeto deste Termo de Reierência, para que sejam
adotedas as medides corrêtivas necessárias

9.2
9.3
9.4

9.5 lnformar a Contratada eventuais deÍeitos. identificados mesmo apos o
recebimento dos serviços e exigir a sua substiiuiÇão cu repaíação. conforme o caso.
I ô Comunicar prontamente à Contratada, ouaiquer anormalidade na execuÇão
do objeto, podêndo recusar o recebimento do material, caso nâo esteja de acordo
corn as especificaÇóes e condiÇoes estabeiecidas neste Termo de ReÍerência,
infonnando as ocorrências ao Órgão Gerenciacior'

9.7

Verificar se a execução do objeic Íai tealizada com observaçáo às
disposrçôes pertinentes nestê Termo de Referênciâ. implicanCo em caso negativo
no caílcelamento do pagamento.
Convocar regularmente o interessado para assinar o teímo de contrato,
aceitar ou retiiar
instrumento equivalelte, dentro do prazo e condiçôes
estabelecidos. sob pena de cair o djreito à contratação, sem prejuizo das sançoes
previstas no art. B1 da Lei 8.666/93 e suas alteraçôes
Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos âto
e gestáo contratual, Cevendc o resultado dessa consulta

9.8

o

9.9
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impresso, sob a iorma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processu4L - úY
necessária.

9.1oPrestarasiníormaçõeseosesclarecimeatoSSolicitadospelaCoNTRATADA>
para a fiel execúção do contratoi

acesso dos empregados da CoNTRATADA, desde qu
estejam devidamente trajados com uniformes ern noire da empresa e/ou crachá

b.11

Permiti.

ó livre

identificaçáo, para a execuçáo dos seívlços
9.'12 Proporcionar todas as condiçóes pa ra que a Contratada possa executar
objeto de âcordo com as determinaçóes do Contrato, do Êdital e seus Anexos,
especialmente do Termo de ReÍerência,
9.13 Éxigir o cumprimento de todas as obr,gaçôes assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os teÍl'nos de sua propo§ta;
9.14 Prestar esclarecimentos que se fizereiYl necessários à Contratada.
9-15 Notificar previamente à Contratâda, quando da aplicação de penalidades.
9.16 Aplicar à (s) licitante (s) vencedora (s) as sançóes administrativas previstas
na legislação.

N'\

tlq

l

lQr'r',

I
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Do PRAZO DA V|GÊNC|A E EXECUÇÂO DO CONTRATO
O futuro contrato que advir deste TeÍmo de Refêrência, a conta datâ da sua
assinatu!'a. podendo ser prorrogado por iguais e sucessivcs perÍodos, atÍavés de
termos aditivos. conforme Cisposiçóes do Áí. 57 da Lei n' 8.666,'93 e suas
aiterâçóes posteriores, com !'edação dada pela Lei n'9.648/98.
'1C.1

11. DO PREçO E DAS CONDIÇOES DE PAGÂMENTO
1 O valor global estimado para a prestação dos serviços e de R§ 863.200,20
(oitocentos e sessenta e três mil e duzentos reais e vinle centavos).
11 2 Os preços incluem todas as despesas ccm impostos, seguros, Í.etes, taxas
ou cLriros encargos eventualmente incidentes sobie os serviços.
.l 3 Caso a Contratante não demande o iotal da quanridade estimada, nâo será
1'1

.

cevica indenização a Contratada, obseryadas as prescriÇóes da rei no 8.666/93,
'11.4 Â CONTRA-IADA deverá apresentar, pré-íaturamento com detalhes dos
serviços, para conÍerência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para
faturamento.
'f
Depois de realizada conÍerência
aprovação do pré-faturamênto, a
CONTRATADA deve emilir a nota fiscal/fatura relativa ao serviço em 02 (duas) vias,
que deverão sef enlregues na Secretaria de Esporle. Lazer e Juventude, para fins
de liquidação e pagamento.
1'1.ô O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e
Gestão OÍçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em
até 30 (trinta) dias após a aceitaçáo definitiva dos serviçcs, com apresentação das
notas fiscais devidamente certiÍlcadas pelo Agente Público competente.
1'1
O pagamênto deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS
:ViE!IAt'iTE A P
à n:eCida que Íoierii execuiados os
.nesn'ros, não devendo eslar vinculado a iiquidação total do empenhc.
11 8 Para fazer lus ao pagamento a Contralada hoiroiogató.ia deveré aprêsentar
junio às notas fiscais, comprovaçáo de sua adimplôncia com as Fazendas Nacional,
Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguriciade Social e ao Êundo de
Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. corn a Justiça Co liabalhc (Certidão
Negative de Debitos Trabalhistas CNDT), bem ccmo a quitaçâo de impostos
taxas que porventura incidam sobre os serviÇos contratados, inclusive quanto
lrnposto scbre Circulaçáo de MeÍcâdcrias e Serviços - iCtulS
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11.9

Para finq de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á ape
serviços devidamente autorizados e certificacjos pelos gestores do
mediante contabilizaçáo e apresêntaçáo, ao íinal de cada seíviço ou pe ríodo náo
inferior a um mês, pela Contíatada, dos formr.llários de controle dos serviços.
11.'lO A atestação da faturâ correspondente à prestaçáo do serviço cabêrá âo fis
do contrato ou outro sêrvidor designâdo para essê Íim.'
11.1'1 Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a Contrata n
devclverá o documento íiscal à Contratada, interrompendo-se o prazo de
pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a
co.reção dos dados contestados pela Contratanle
11.'12 Havendo erro na nota Íiscal/fatuÍa ou crrcünstância que impeça a liquidação
da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRAÍADA providencie as
medidas saneadoras.
i1.12 1
A contagem do ptazo para pagamento será rêiniciada e contada da
ieapresentagão e protocolização Junto ao Fiscai do contrato do documento íiscal
com as devidas correçôes, Íato esse que não poderá acarretar qualqueÍ ónus
aC:cional à CONTRAIANTE. nem deverá haver prejuizo da píestação de serviços
pela CONTRATADA.
11 122
Nenhum pagamento será etetuado à CONTRATADA ênquanto
peniente qualquer obrigação documenlal ou Íinanceifa. sem que isso gere direito a
reajustamento de preços ou atualizaçáo monetária.
11.12.3 A CONTRATANTE reserva-se. ainda. o dÍeito de somente eíetuar o
pagamento após a atestaçáo de que o serviço foi executado em conformidade com
as especiÍicaçôes do contrato.
11.12.4 A CONTRATANTE não fica obrigada a adqurrlr os serviços na
totalidade do valor e das quantidades estimadas parâ a contratação, realizando o
pagamento de acordo com o serviço efetivamênte prestado.
i1.12.5 A CONTRATANTE, observados os principios do conkaditório e da
ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamênte, do montante a pagar a
CONTRATADA, os valores correspoÍrdentes a multas, ressarcirnentos ou
indenizações devidas pela CONTRATADA, nos tern'ros do contrato.
11.12.6 No caso de atraso de pagamento desde que a Contratada não tenha
concoÍricio de algume forma para tanto, serãc de./idos pela Contratante, encargos
:1'roratór;os à taxa nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados
diariamente em regime de juros simples.
1 1 .,13 O valor dos encargos será calculado pelâ Íórmula: EM = I x N x VP, onde: El\,4
= Encargos moratórios devidos; N = Números de dras entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento: I = lndice de compensação financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

12.

DorAçÃooRCAMENTÁR|A

As despesas decorrentes da contratâçáo correrão à conta dos seguintes recursos:
27.001 - Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude
27.122.0O4A.2338-0000 - Manutênção das Atividades ê Projêtos da Sêcrêtaria
Natureza: 3.3.90.39 C0- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
Ficha: 1044 Fonte: 001 - Tesouro Municipal

13.
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Os preçoE registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hl
13
decorrentes e devidamente comprovadas das situaçôes previstas na alínea'
inciso ll do art. 65 da Lei nô 8.666/1993
13.2 ?ae restabelecêr a relação que as partes p actuaram inicialmente entre ôs
encargos da Contratada e a retribuição da Administrâçãp para a justâ remuneraçào,
será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-fin enceiro iniciâl do conka
na forma da alínea "d" do Art 65 da Lei n o B 666/93

ExEcuÇÃo

14.

Do pRAzo E coNDrÇoES DE
14.'1 A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordêm de
Serviço" emitidâ pela Contratante, com termo Ílnal em 3'1112i2419
14.2 Os serviços deverão seÍ prestados todos os dias de segunda a domingo e
feriados. Sendo que as viagens e locais de embarque e desembarque fruto do
cbjeto deste contrato será conÍorme a solicitaçâo e necessidade da Secretaria, logo
após dâ "Ordem de Serviço" emitida pela Secretaria i\íunicipal de Ésporte, Lazer e
1,J,,ê niude
l4 3 Âs cuantidedes referentes à utilização dos serviçcs criundos dc objeto da

:citraleÇãc serão definidas diariamente conforme solicitação

\

:

I

da

SEOEL/JUVENTUDE,

14.4 O horário de inicio e flm das atividades de transporte serâo inÍoÍmadas
previarnente à prestadora dos serviços, bem como todo o seu cíonograma.
14
O fornecedor estaÍá sujeito à flscalizaçáo dos veículos. no ato da entrega,
reservando-se a SEDEUJUVENTUDE o Crreito de não proceder à aceitação do
serviço caso encontre os veículos em condições insatisfatórias, sendo que se no ato
da prestação do serviço, caso haja recusa por parte da licitante, os mesmo serão
rejeitados, devendo haver reposição dos veículos de acordo com o objeto licitado no
prazo máximo de 24:00h (horas), sob pena de apiicaçóes das sansôes administÍativas
prevista no edilal
14.6 O fornecedor deverá assegurar todas as condiçôes e garantias para o fiel
cumprimento do serviço objeto da contratação
14.7 A execuçáo dos fornecimentos será realizada sob demanda. conÍomre a
necessidade e de acordo com a conveniência da Administração. bem como da
existência de disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados
pela Contratante, por ocasião da emissâo da solicitação formai, sendo de inteira
Íespcnsabilidade da Contratada o ônus com a execuÇâo do objêto.
14.8 Os fornecimentos seráo execulados obsêrvados o disposto no Aaexo I e
dema,s disposiçóes deste Termo de ReÍerência.
14
A solicitação Íormal da Contratante será emitida com antecedência mrnrma
de 03 (três) dias da realizaçâo do evento.
14.i0 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em paÍte, os fornecimentos em
cesacordo com as especificaçóes e condiçoes deste Termo de Referência, do Edital
s do Contrelo
i4.11 A execução dos fornecimentos será gerenciada pela CONTRATADA, que
íará o acompanhamento da qualidade e dos prazos dos fornecimentos alcançados
com vistas a efetuar evenluais ajustes
'14.12 Quaisquer problemas que venham 3 comprometer o bom andãmento d
íornecirnentos ou o alcance dos prazos dos forl]ecimentos estabelecidos devem
imediatamente comunicados
CONTRATANTE. que colaborará com
\-CCNÍRATADA na busca da melhor solução para o problema.
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'15.1

A

de

serviços será feita

;,.

-{:

-lqJqr \

nos locais

indicadàs. JÍélá
que
deverá
coàfrfiiaí'
CONTRATANTE, mediante aprovação do Gestor do Cofitrato,
se os serviços loram realizados, conforme especificâçóes constantes do Anexo I
Termo de ReÍerência e da proposta vencedora
i
DA FTSCALTZAÇÃO
161 A Íiscalazação e acompanhamênto da execuçáo do contrato. na forma
lntegrai, seiá feita pelo servido.. Carlos André Pereira Sousa, Diretor de
Departamento, matrícula no 55.250-0, ou outros representantes, especialmente
designados, que anotarâo êm registro próprio todas as ocorrências, determinando o
que Íor necêssário à regularização das fâltas ou defeitos observados na Íorma do
Artrgo 67. da Lei n" 8 666. de 21 06 93.
16.2 As decisões e providências que ultrapassaÍem a competência do servidor ou
comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus supêriores em tempo hábil
para a adoção das mecjidas convenientes a Administração

prestação

Í6.

16.3 A

fiscalizaçâo de que trata esta cláusula náo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a
terceiros. resultantes de açáo ou omissáo culposa ou dolosa de quaisquer de seus
empiegados ou prepostos.
16 4 A atestaçáo de conformidade do iornecimênto do objeto cabe ao titular do
seior responsável pela fiscalizaçáo do contrato ou a outro servidor des,gnado para
esse firn.

17.

DAS PENALIDADES
Pela inexecuçáo total ou paÍcial do Contrato. a CONTRATANIE poderá
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADÀ as sêguintes sanções, segundo
a gravidade da falta cometida:
17.2 Advertência escrita: quando se tratar de InfraÇão leve. a juízo da fiscalização,
no caso de descumprimento das obrigaçoes e responsabilidades assumidas neste
contrato ou, aindâ, no caso de outras ocorrências que possam acarÍetar prejuizos à
CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sançáo mais grave.
17.3 lruitas:
17.3.1 0,03% ífrês cenÍésimos por cenlo) pot dia sobreo valor dos serviços com
atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela
oontinuidade da aplicaçáo dâ multa ou pela rêscisão conÍatuel. em razão da
inexecução total.
17.3.2 0,06% íseís centésimos por cento) por dia sobre o valor global do Íato
ocoirido, para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste
instruirento, não abrangido pelas demais alíneas.
17.3.3 5 % (cinco por cenÍo,) por dia sobre o valor global do Íato ocorrido, pelo não
cumprimento de quaisquer condiçôês de garantia eslabelecido no contrato.
17.3.4 5 % (cinco por cento) sobre o valcr glcbai atualizado do contrato, pêla não
rnanutenção das condiçóes de habilitaçáo e quêlificâÇão exigidas no instrumento
convocâtório
17.3.5 10 % (dêz por cento) sobre o valoÍ do contrato, na hipótêse de rescisão
contratual por inexecuçâo parcial do contrato.
17 .3.6 20 % (vinte poí cenÍo) sobre o valcr do conirato. nas hipóteses de recusa n
assinatura do contrato, rescisâo contratual por inexecução do contrato
quândo houver reiterado descr.rmprimento de ob ng
Íacterizando-s
ntratuais - atra so superioÍ ao prazo limite de 30 {lrinta)dias.
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DAS RECISÃO DO CONTRATO
Rescisão contratual unilaterai. nos cascs enúmerados n
XVli do artigo 78 da Lei n" 8.666/93
iE
Rescisáo amigável. por acordo enlre as partes, reduzida a termo no proce c
da licitação, desde que haja conveniência paÍa a ACministração Pública.
'l8.3 Judicial. nos termos da legislaçào.
18.4 Suspensão tempcrária de participar em licitação e impedimento de con
com â Adminislraçâo, pelo prazo náo superior â 02 (dois) anos.
18.5 Declaração de inidoneidade para licitaí ou contratar com a Administração
Pública. enquanto perdurarem os motivos que dêtêrminaram sua punlção ou até quê
'18

1

2

ü
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"t i^

seja promovida a sua Íeabilitação perante a própria auto.idade que aplicou a
sanção, que será concedida sempre que a Contratada {essarcir a Administraçáo
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o grazo da sanção aplicada com base
no inciso anteiior.
18.6 lnclusâo pelo município no Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP."O
Sistema lntegrado de RegistÍo do CEIS/CNEP íoi desenvolvido para publicar, no
Portal da Transparência, os dados do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e
Slspensas (CEIS) e do Cadastro Nacicnal das Emprêsas Punidas (CNEP),
atendendo as determinaçÕês da Lei 12.84612013 (Lei Anticorrupção). O acesso ao
Sistema é permitido aos entes públicos. de todas as esÍeras federativas (municipais,
estaduais e federais), de todos os poderes"
OASDTSPOSTÇOESCOMPLEMENTARES
'19.1 Às condiçóes de reajuste, repaciuações equiiibrio econômico-flnanceiro,
rescisão, sanÇôes e as demais normas deste TeÍmo de Referência, deveÍão constar
em cláusulas da minuta do contrato.
19.2 O contrato poderá ser alterado nos casos previslos no art.65 da Lei no
8.666/93, desde que haja intêresse da CONTRATANTE. con'r a apresentaçâo das
devidas juslificâtivas

19.

2A.

DAS DTSPOSTÇÓES GERATS
Quaisquer esclarecimentos que se façam necessáÍio poderão seÍ prestados
pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endêreÇo: Rua Urbâno Santos,
no 1ô57 - Juçara - lmperatriz - MA.

20.1
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÓES TÉCNICAS

as

J

Jq\

e

paía
critérios
rnotoristas,
contratâçáo de serviço de tÍansportes, inciüindo, veículos
pessoás,
is.
documentos
para
materia
de
transporte
habrlitados.
devidamênte
pequenas cargas. para âtender a dêmanda da sêcretaria Mun icipal de Espo
Lâzer e Juventude, reÍeÍente aos jogos escolaaes e demals even tos á serem Íe
pela secretaria.

Este documento estabelece

nonnas

sí

1.
1.1

CONDTÇÔÊSDO OBJETO.

Contrataçáo de serviço dê transportes, incluindo veículos com motoristas,
devidamente habilitados, para transporte de pessoas, materiais, documentos e
pequenas cargas, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Esporte,
Laze| e Juvenlude, reíerente aos jogos escolares e Cemaas eventos á serem feitos
peia secretaria.

1.2

DO PREPOSTO
1.2 1 A CONTRATADA deverá manter preposlo Junto à Secretaía Municipal,
aceito peia fiscalizaçâo, durante o periodo de vigência do contrato, para representála adrninistrativamente, sempre que Íor necessário, o qual deverá ser indicado
mediônte declaração de que deverá constar o nome completo, n" do CPF e do
documento de identidade, além dos da,Jos íelacjonados à sua qualificação
profissional.
1.2.2 O preposto, uma vez indicado peia empresa e aceito pela Administração,
deverá apresentar-se à unidade Íiscalizadora, após assinatura do contrato, para
Ílrmar. jui'rtamenle com os servidores designados para esse fim, o Termo de
ADertura do Livro de Ocorrências, destinado ao assentamento das principais
ocorrências duranle a execuçáo do contrato
'i.2.3 A empresa orientará o seu preposto quantc à necessidade de acatar as
crie.tações da Administração, inclusive quanto ac curnprimento das Normas
inieÍnas, de SequranÇa e Medicina do Trabalho

-

REGRAS PARA ÂPRESENTAçÃO DA PROPOSÍA
As especiÍlcaçôes detalhadas dos fornecimentos a seÍem prestados constam
da Planilha de Composiçáo de Preços - Anexc ii a êste Termo Ce RêÍerência.
Quando da elaboração da proposta, deve-se lêvar em considerâção as
diversas possibilidades de locais e condiçóes em que os serviços podeÍâo ser
realizados.
O transporte e o deslocamento Cos Íuncionários da Contratada e de
fornecedores serão de responsabilidade da própria empresa.
Todos os impostos e contribuiçÕes referenies à conÍataçáo de serviços e de
recursos humanos para a prestação dos seryiÇos objeto desse contrato sáo de
responsabilidade da Contratada.
A Contratada deverá designar pÍeposto que ficará responsável pelo
atendimento das demandas da Contratante.
5.1 No caso de o preposto nomeado pela Cont.atada se ausentar pcr qualquer
n'!otivo, a empresa deverá nomear substituto rârê o período de ausência
I

1.

2.
3.

4.

5.
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A,I

Os preÇos propostos
realização dos servrços. tais c
5.3 - Náo serão pagas despesas relativas a fretes e transporte de forma separa
paía execução do serviÇo
II - REGRAS ESPECÍFICAS DO s sERvrÇos RELACToNADOS NO ANEXO ll A
ESTE TERMO DE REFERÊNCIA

t\5

§t-tç

1.

1.1
12
1.3
14
1.5
'1.6

DEscRrÇÂo Dos sERVrÇos

A Contratante garantirá a contrataçáo dos se.viços para, no mínimo:
Serviço de transportes de pessoas.
Transporte de materiais, documentos e pequenas cargas.
l\rotoristas.
Combustivel.
Os serviços licitados seráo adquiridos, conforme a necessidâde, mediante
solicitação prévia, em quantidades variadas e de acordo com as especificaçóes e
condiçôes estabelecidas paÍa cada item.
Os seÍviços deverão ser entregues aos fiscais do contrato à esDecificidade
de cada item, a fim de que náo se danifiquem durante o transporte até as
dependências ou outro localdesignado pela CONTRATADA.

1-7

2.

DAs coNDrçóEs BÁsrcAS

2.1 A prestação de serviços deverá estar disponibilizada à CONTRATANTE
irnediatamente após o recebimento da Ordem de Serviço
2.2 Quanto ao quantilalivo estimado a ser contrâtado. só será pago o que
eÍetivamente for executado.
2.3 O serviço deverá ser realizado nas quantidades e locais determinados pela
Contratante

3.

MoDo DE ExEcuçÃo.

3'1 A Autorização da prestação de serviço deverá ser devidamente preenchida
com as inÍormaÇões relativâs ao serviço e assiBadas por íuncionários da unidade.
3.2 Os seíviços será recusados pela Contfatante, no caso de espêciíicaçôes fora

Cos padrões, erro quanto ao fornecimento solicitado, quantitativo menor que o
soliciiado.

3.3 O seÍviÇo de transportes (veículos) iêcusado deverá ser substituído

imediatamente a parlir do recebimento pela Contratada da Íormalização de recusa
pela Contratante, arcando a Contratada corn os custos dessa operaçáo, inclusive os
de reparação;
prestaÉo de serviços de transpones (veiculos), devera ser
Para
especificado o quantitativo, no preenchair':ento de reqrisição Jo munrclpio, berl
corro deverá ser ÍoÍnecrdo c devrdo ao'np.c./3r;e
Não será admitida recusa de prestaÇãc Cos serviços pela Contratada em
decorrência de sobrecarga na sua capacidade instalada.
Em caso de panes, falta dos rranspones. cas3s foÍlurtos ou de força maior, a
Contratada deveiá providenciar alternativas aje prestaçáo Cos servicos nas mesmas
ccndiçÕes acordadas, imediâtamentê, após o recebimêntc da formalizáçáo de
descontinuidadê dos serviçcs emitlda pela Ccrtratante scb Dena de sofrer as
sai'rÇões pre,Jisias no contrato.

3.4

ê

3.5

3.6.
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4. DO PREçO.
4.1 O preço unrtaíio consrderado oara os servlços será o

J

-

preço

\
«.

a

proposta vencedora deste Pregáo.
N',
No preço contratado.já se encontram computados todos os impostos,
fretes e demais despesas que, direta ou indiretannentertenham relação com o ob o
L
Contratante de quaisqLrer ônus por
deste contrato. isentando
,à
deccrrenles.
\{_
C preço cíerecido na proposta vencedo.a serão fixos e irreajustáveas durante
toda a vigência contratual, exceto nas hipólesÊs decorrentes e devidamente
comprovadas das srtuaÇões previstas na alinea 'd" do inciso ll do aí. 65 da Lei n'
8.666i '1993.

4.2

a

4.3

5. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
5.1 A Contratada deverá garantir a qualidade dos serviços e arcar com qualquer
F.eju,zo à Ccntratante decorrente de sua utilização;

5.2 iicará

sobre

a

inteira responsabilidade da Contratade

a

garantia da

quaiidade mínima dos serviços prestados, sob pena Cas sanções Çabíveis.
A prestação de serviços deverá sei iealizadcs conforme cs princípios legais
e admifiistrativos.

5.3

â. DO ORçAMENTO ESTTMATTVO - CONSUMO E CUSTO ÉSTTMADO ANUAL
6.1 O valor eslimado para prestação anuai dos Íornecimentos, bem como o valor
iotal estimado para a sua execução apresenta-se previsto conÍorme Planilha de
Composiçâo de Preços - Anexo il a este Tennc de Referênciã.
6.2 O quantilalivo delinido para esta lcitação baseou-se na prestaçáo dos
serviços do ano de 2018 visando suprir a demanda até 3'1/1212019.
O orçamento para essa despesa foi obtjdo a partir de pesquisa de preços no
mercadc.
Â ircitanie deverá apresentar o menor oreço para o serviço. para o periodo do
ccntrato
No Anexo ll são demonstrados os quentitativos estimados, com base nas
demandas conhecidas, e os valores unitários e g;obais para a mensuração do valor
do ccntrâlo.
Por se tratar de estimativas, as quantidades e valores nâo constituem, em
hipótese algunla compromissos Íuturos para a AdmiÍristração. razão pela qual não
ocderác ser exigidos nem consideÍados como qu3ntidades
velores para
Dagamento mínimo. podendo sofrer allê.açóes de accrdo cor,r as necessidades da
Administração, sem que isso justifique ciualquef indenizaçáo à CONTRATAOA.

6.3
i.4

6.5
6.6
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PREGÁo PRESENcIAL N" 36/20í9-CPL

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrênte)
CARTA CREOENCIAL

lmperatriz ([IA),

_

de 2019

dê

A(o)
PREGOEIRO(A) MUNICIPAL
REF. pREGÃo pRESENcTaL No 36/2019-cpL.

O

abaixo-assinado, responsável

legal pela

Empresa

. inscrita no CNPJ/MF sob o no
pela presente informar a Vs
vem
__,
poriador do RG n'
Sas. que o Sr
edo
CPF n"
. é designado para representar nossa empresa na Licitaçáo
podendo
acima referida
assinar atas e demais documentos, interpor recursos e
impugnaçóes receber notiÍicação, tomar ciência de decisôes, assinar propostas e rubncar
documentos das demais lrcitantes recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar,
formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame
com sede na rua

Atencrosamente

Nome, ldentrdade e Assinalura do Responsável Legal

RUA RUIBARBOSÂ SIN

-

CETJIRO

IMPERATRIZ. Ii,IA
CEPr 65.900.000

EsTÁDro FREr EPrFÂNlo D'ABADtA

, inlpeÍatriz.mâ.gov.bÍisedelejuvent!de
sedelejuventude@gmail.com

. I @sedeleiuventude
@sedeleluventude
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PREGÀO PRESENCIAL N" 36/2019

íJx a( I

' SEDEL

ANEXO lll
(MINUTA DO CONTRATO)
CONTRATO N"

120't9 -

_

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORÍES, INCLUINDO VEICULOS

COM

MOÍORISTAS,

DEVIDAMENTE
HABILITADOS PARA TRANSPORTES DE
PESSOAS, MATERIAIS, DOCUMENTOS E
PEQUENAS CARGAS PARA EVENTOS
ESPORTIVOS QUE ENTRE SI CELEBRAM
A
MUNIC|PIO DE IMPERATRIZ
NA FORMA
ABAIXO.

O
EMPRESA

E

Ao(s) _
do ano de 2019, de um lado, o MUNICÍP|O DÉ
dras do mês de
IMPERATRIZ, CNPJ/I,F no 06.158455/0001-16. localizado na Rua Rui Barbosâ. no 201.

Cenlro, através do(a) Secretário(a)
Municipal
político, portador do RG n.o _
brasileiro(a).
agente
,
SSP/[/A e do CPF/IiF n "
doravante denominado srmplesmente de
CONTRATANTE e do ouko lado a empresa
CNPJ/MF n "
, neste ato, representada

. estabelecida na
poíador do RG

pelo,

_

Sr
n"
e do CPFiN4F no
doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em visla o que consta no
Processo n.o
e proposta apresentada, que passam a
inlegrar este instrumento. independenlemente de transcrição na parte em que com este não
conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.o
I666 de 21 dejunho de 1993. mediante as cláusulas e condições seguintes.

_

cLÁusuLA

PRTMEtRA -

Do oBJETo

Constitui objeto deste a Contratação de serviço de transportes, incluindo veículos com
motoristas, devidamente habrlitados. para transportes de pessoas, materiais, documentos e
pequenas cargas, para eventos esportivos úogos escolares) e demais evenlos
desenvolvidos pela secretaria. Descritos no termo de referência com motivação no processo
administralivo n'02.í5.00.0í0/2019 - SEDEL e em conformidade com o Pregão Presencial
n'36/2019- e seus anexos que independente de transcrição integram este instrumento para
RUA RUIBARBOSA

S/N. CENÍRO

Il|lPERATRIZ.I'IA

..

.

im

peratriz. ma.q0v. brisedêlêiuventudê

sedel€juventude@gmail.com

CEP: 65.900.000

I @sedelejuventude ':
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todos os fins e efeitos legais O prêsente contíato está consubstanciado no procêdimênto
licitâtório realizado na Íorma da Lei no 8 666. de 21 de junho de 1993 e suas alteraçôês
CLÁUSULA SEGUNOA - OAS OBELG4QQEqDA CONTRATADA

l.Na execuçáo do objeto do presente contrato, obrigâ-se a Contratada a envidar todo o
empenho e a dêdicação necessárjos ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhê
sáo confiados, obrigando-se arnda, além das obrigaçôes êstabelecidas no Anexo I do Íermo
de Referêncra. a:
ll lniciar a execução dos serviços logo após o recebimento da "Ordem de Serviço", emitida
pela Contratante, com termo final em 31/1212019.
lll Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecido no Termo
de Referencia e na proposta da CONTRATADA
lV.Observar o prazo máxamo no qual a Contratada ficará obngadê a execlrtar o objeto, após
a solicitação formal, conforme item í4 do Termo dê Referência.
V Comunicar à fiscalização da Conlratante, por escrito. quando veÍificar quaisquer
condiçôes inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos quê possam
prejudicar a pêrfeita exêcução do objeto.
Vl.Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técniÇas adotados.
Vll.Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a
terceiÍos. em razão de ação ou omissão. dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominaçôes contratuais ou legais a que estiver sujeita.
Vlll.Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes por ela
assumidas, todas as condiçôes de habililaçáo 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
condiçóes.
lX.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
X A recusa injustiÍicada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela AdministraÇão, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas
Xl.Aceitar, nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos e supressóes do valor
inicialmenle estimado para a execução dos servrços nos termos do § 1". do art 65 da Lei
8 666/93
Xll Executar fielmente o contralo. de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei 8.666/93, respondendo pelas consequências de sua inexecuçáo total ou parcial.

Ê

impêrat z.má,gov.bÍisêdelejuventudê
sêdêlêjuvêntude@gmâil,com
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Xlll.lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) prêposto como seu
representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela Admanistraçáo, que
deveíá sê reportar diretamente ao Gestor do Contrâto, pessoalmente e/ou vra
eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do obieto
XlV.Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e refazêr, prioritária e
exclusivamente, às suas custas e riscos, num pÍazo de no máximo de 05 (cinco) dias,
quaisquer vícios, defeitos, incorreções. erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da
empresa no ato da prestação de serviço.
XV Responsâbilizâr'se por todo e quâlquer dano ou preruizo causados por seus
empregâdos, ou representantes, direta e indiretamênte, ao âdquirente ou a terceiros,
inclusive os decorrentes de aquisiçóes com vicios ou defeitos, constatáveis nos prazos da
garantia, mesmo expirado o prazo.
XVl.Responsabrlizar-se pelos encargos trabalhistas. previdenciários. fiscais e comeíqais
resultantes da execução do conkato.
XVll.A anadimplência da Conlratada, com referênciâ aos êncargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Contratante ou a lerceiros a responsabilidade por seu
pagamento.
XVlll.Responsabilizar-se pelo cumprimento das prêscrições referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários
XIX.Não transferi. a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévra e expressa
anuência da Contratante
XX.Pagar todas as despesas, tais como taxas. impostos, tributos, fretes seguros, mão-deobra, garantia e todas as despesas decorÍentes da conkatação.
Xxl.Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalizaçâo do setor competente,
nâo eximirá a Contratada de total responsabrlidade quanto ao cumprimento das obrigaçôes
pactuadas entre as partes.
XXll.Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade obseÍvada em virtude da execução
do objeto e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solic[ados.
XXlll.Responsabilizar-se por todas as providências e obrigaçôes estabelecidas na legislação
especifica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes execuçâo
do objeto tais como. salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições,
indenizações, vales-transportes, vales-reÍeições, e outras que porventura venham a ser
criadas e exigidas por Lei.
XXlV.Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra,
acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
comerciais
transportes, fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou
espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviÇos
contratados
Xxv.Responsabilizar-se por quaisquer açôes Judiciais movidas por terceiros que lhe
venham a ser exigidas por Íorça de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato
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Xxvl.Fornecer a seus êmpregados todos os Equipamentos de Proteção Individuâl - EPl,
exigidos pela SecretâÍa dê Segurança e Medicina do Írabalho - SS[/T do lvlTE, bêm como
cumprir todas as normas sobre medicina e segurânça do trabalho
XXVll.Arcar com todos os ônus dê transportes e fretes necessários.
XXV|ll.Respeitar âs normas de conkole de bens e de fluxo de pessoa§ nâs dependências da
Contratânte
XXlX.Sujeitar-se a mais ampla e iÍrêstrita fiscâlização por parte da Administração Municipal.
Xxx.Apíesentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final
ajustada ao último lancê ofertado pelo licitânte vencedor sob pena de recusa da assinatura
do contrato.
xxxl.Lançar na nota Íiscal as especificaçôes dos servrços, de modo idêntico aqueles
constantes do anexo ll - do Termo de Referêncra
XXXll.Manter inalterados os preÇos e condiçôes da proposta.
XXXlll.Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.
xXXlV.Tomâr todâs as providênciâs necessáÍas para o fiel cumprimenlo das disposiçôes
contidas no Termo de Referência. no Edital
XXXV Atender as demais condições descritas no Termo de Referência.
XXVI.São expressamente vedadas à contratada:
a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorazação do
Municipio,
b) a subcontratação para a execuçáo do objeto deste contrato;
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do l\4unicípio, durante o
periodo de fornecimento

cLÁUSULA TERCEIRA - DAS oBRIGACÔES DA CONTRATANÍÊ

l.

EÍetuar o pagamento na forma do item '17 dêste Edital, após o recebimento definitivo
dos serviços e verificação do cumprimento de todas as obrigações legars, fiscais,
previdenciárias, trabalhistas e as demais disposiçôes do Termo de Referência.
Designar um proÍissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a
execução do Contrato conforme item 23 deste Edital.
lll Promover o acompanhamento ê a fiscalizaçâo do Contrato, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
Notificar a empresa, por escrito, sobÍe imperfeiÇões, falhas ou irregularidades
constantês da exêcução do objeto do Íermo de Referêncaa, para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias
V lnformar a Contratada eventuais dêfeitos, idenlificados mesmo após o recebimento dos
serviços e exigir a sua subshturção ou reparaçáo conforme o caso

ll.

lV
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Vl.

Comunicar prontamente à Contratada, qualquer ânormalidade na execução do
objeto. podendo recusar o recebimento do material, caso náo esteja de acordo com as
especificaçóes e condições estabelecidas no Íermo de ReÍerência, lnformando as
ocorrências ao Ôrgão Gerenciador

Vll

VeriÍicar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições
peÍtinentes no Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do

pagamento
Convocâr regularmente o interessado para assinâr o termo de contÍato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condiçôes estabelecidos, sob pena de
decair o direito à contratação. sem prejuizo das sanções previstas no art. 81 da Lea I 666/93
e suas alterações
Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à
firmatuÍa e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob â forma
de êxtrâto. e juntado aos autos. com a instrução processual necessária.
Prestar as informaçôes e os esclarecimentos solicitados pela CONTRAIADA para a
fiel execução do contrato;
Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação,
para a execução dos serviços.
Proporcionar todas as condiçóes para que a Contratada possa executar o objelo de
acordo com as determinaçôes do Contrato, do Edital e seus Anexos especialmente do
Termo de Referênciai
Exigir o cumprimento de todas as obrigaçôes assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada
NotiÍicar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
Aplicar à (s) licitante (s) vencedora (s) as sânções administrativas previstas na
legislação.

Vlll.
lX.

X.

Xl.

Xll.
Xlll

XIV
XV
XVI

XVll O acompanhamento e a Íiscalização dos contratos firmados com os contratados seráo
feitos por um servidor designado por portaria, em conformidade com o disposto no art. 67 da
Lei no 8.666/93, pelo senhor: Carlos André Pererra Sousa. servrdor público municipal.
CPF/MF n'035.925 593-03 matricula n'55 250-0. frscal do contrato
cLÁusuLA euaRTA- DAs coNDtÇoES Do PAGAMENTe
I
O valor global estimado para a prestaÇâo dos serviços

e de R$ 863 200,20

(oitocêntos e sêssenta e três mrl e duzentos reais e vrnlê centavos).

ll Os preços incluem todas as despesas com impostos. seguros. fretes, taxas ou outros
encargos eventualmente incidentes sobÍe os servrços
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lll.Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada não será devida
indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei n" B 666/93.
lV.A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos serviços, para
conferência por parte da CONTRATANTE e posteÍior aprovação para faturâmênto.
V Depois de realizada conferência e aprovaçâo do pró-faturamento, a CONTRATADA deve
em[ir a nota fiscal/íatura relativa ao serviÇo em 02 (duas) vias, que deverão ser entregues
na Secrelaria de Esporte Lazer e Juventude, para fins de liquidação e pagamênto.
Vl.O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão
Orçamentária por mero de transÍerência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta)
dias após a aceitação definitiva dos serviços, com apresentaçáo das notas fiscais
devidamente certificadas pelo Agente Público competente
Vll.O pagamento deverá ser efêtuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEOIANTE A
PRESTACÃO DOS SERVICOS, à medida que forem executados os mesmos, não devendo
estar vinculado a liquidação total do empenho
Vlll.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 FGÍS, com a Justiça do Trabalho (Certldáo Negativa de Débitos Trabalhistas
CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que poryentura incidam sobre os serviços
contratados, inclusive quanto o lmposlo sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ICMS,
lX.Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços
devidamênte autorizados e certificados pelos gestores do contrato. mediante contabilizaÇão
e apÍesentagão, ao final de cada serviço ou periodo náo inferior a um mês, pela Contratada,
dos formulários de controle dos serviços.
X A atestação da fatura correspondente à prestaÇão do serviÇo caberá ao fiscal do contrato
ou outro servidor designado para esse fim
Xl Caso sejam veriÍicadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a Contratante devolverá o
documento fiscal à Contratada. interrompendo'se o prazo de pagamento até que esta
providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pela
Contratante.
Xll.Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que ampeça a liquidação da despêsa,
pagamento ficará pendente, atê que
CONIRATADA providencie as medidas
§aneadoras
a contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e
protocolização junto ao Fiscal do contrâto do documento fiscal com as devidas correções,
Íato esse que náo poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRÂTANTE, nem deverá
haver prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.

-
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Xlll.
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XlV.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRAÍADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
atualização monetária
A CONTRAÍANTE reserva-se, aindâ, o direito de somente efetuar o pagamento
após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificaÇôes do
contrato.
A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os serviços na totalidade do valor e
quantidades
das
estimâdas para a conlratação, realizando o pagamento de acordo com o
serviço êfetivamente prestado
XVll. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla deÍesa,
poderá deduzir. caulelar ou definitivamente do montante a pagar à CONTRATADA. os
valores correspondentes
multas ressarcimenlos ou indenizaÇões devidas pela
CONTRAlADA nos termos do conlrato
XVlll. No caso de atraso de pagâmento, desde qúe a Contratada não lênhâ concorrido de
alguma forma para lanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa
nominal de 6% a a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros

XV.
XVI

a

XlX.

O valor dos encargos será calculado pela fórmula EM = I x N x VP onde. El\,I

=

EncaÍgos moratórios devrdos: N . Números de dias entrê a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamentoi I = indice de compensaçáo financeira = 0.00016438; e VP = Valor
da prestação em atraso.
CLAUSULA QU tNTA - Do pRAzo DA vtGÊNcrA E ExEcucÃo Do coNTRATo
l.O futuro contrato que advir deste Edital, vigorará a partir da data de sua assinatura,,
podêndo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termos aditivos,
conforme disposrçôes do Art. 57 da Lei I 666/93 e suas alterações posteriores, com redação
dada pela Lei no 9.648/98. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acrescimos e
supressões de alé 25o/o (vinte e cinco) do valor inrcial atualizado do contÍato, confoÍme
previsto art.65 § 1", da Lei Fede.al n' 8 666/93

cLÁusuLA sExra

- Do vALoR po coNÍRATo E pA cLASStFtcAcÃo

ORCAMENTÁRIA E EMPENHO

(.

l) O valor global estimado do contrato é de RS

)

ll)As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos
27.122.0044.2334.0000

-

Manutenção das Atividades e Projetos da SecÍetaria
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Natureza - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços tercêiros pessoa iuridica
Ficha - í044
Fontê - 00í - TesouÍo Municipal
CLÁUSULA SÉTIMA _ DAS PENALIDADES
Pelâ inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantada a
prévia defesa, âplicar à CONTRATADA as segujntes sançóes, segundo a grâvidade dâ falta
cometida:
Advertência escrita: quando se lratar de infração leve, a juízo da flscalização, no
caso de descumpÍimento das obÍgações e responsabilidades assumidas neste contrato ou,
ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuizos à CONTRATANTE,
desde que não caiba a aplicaçâo de sançào mais grave

L

ll.
lll

l\rultas:

a) o,Oj% (,rês cenÍésr'mos por cento) por dia sobre o valor dos serviços com atraso.
Decorridos 30 (trinta) dras de atraso a CONTRATANTE poderá dêcidir pela continuidade da
aplicação da multa ou pela rescisão contralual, em razão da inêxecuçâo total.
b) 0,06% (sêis cenrésr'rros por cênto) por dia sobre o valor global do fato ocorrido. para
ocorrêncras de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido
pelas demars alineas

c)

5 % (cinco por cento) por dia

sobre

o valor global do fato

ocorrido, pelo não

cumprimento de quaisquer condrçôês dê gárantia êslabelecido no contrato
d) 5 oÁ (cinco pot cenúo) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção
das condiÇôes de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatóflo
e) 10'Á (dez por cenÍo) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisáo contratual por
inexecução parcial do contrato
20 oÁ (vinte por cenúo) sobre o valor do contrato. nas hipóteses de recusa na assinatura
do contrato, rescisáo contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando
houver reiterado descumprimento de obrigações contraluais - atraso superior ao prazo limite
de 30 (trinta)dias.

|

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE
Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes
e dêvidamente comprovadas das situações previstas na alínea d" do inciso ll do aÍt. 65 da
Lei no 8.666/1993
ll.Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente enke os encargos da
Contratada e a retnbuição da AdministÍação para a justa remuneração, será eÍetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato. na forma da alinea "d" do
Art. 65 da Lei n.o I 666/93
CLÁUSULA NONA - SUBcoNTRATAÇÃo
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São exprêssamênte vedadas à conkatâda
A subcontrataçáo paÍa â êxecução do objeto deste contrato

CLÁUSULA DÉCIIÚA. DA FISCALIZAÇÀO DO CONTRATO
l. A flscalização e acompanhamento da execução, na forma integra,, será feita pela servidor
CaÍlos André Pereira Sousa, Diretor de Departamento. matrícula no 55.250-0. ou outros
representantes, especialmente designados, que anotarâo em registro próprio todas as
ocorrêncras. determinando o que for necessário à regularização das fâltas ou defeitos
observados na forma do Artigo 67, da Lei no I 666, de 21.06 93.
As decisôes e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou
comissão de recebimento deverão ser âdotadas por seus superiores em tempo hábil para a
adoçáo das medidas convenientes a Administraçáo
A fiscalizaçâo de que trata eslá cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiroa, resultântês de açáo
ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

ll.

lll.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA . DA REScISÃo Do coNTRATo
Rescisão contratual unrlateral. nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do
artigo 78 da Lei no 8.666/93.
Rescisão amigável. por acordo entre as partes. reduzida a termo no processo da
lrcitação. desde que haja convenrência para a Administração Pública
Judicial nos termos da legislação
Suspensão temporária de participar em licilação e rmpedimênto de contratar com a
AdministraÉo, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminiskação Pública,
enquanto peÍdurarem os motivos que determinaram sua puniÇão ou até que seja promovida
a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sançâo, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administraçáo pelos prejuizos resultantes e após
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no Inciso anterior.
lnclusão pelo município no Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP"O Sistema
lntegrado de Regisko do CEISiCNEP foi desenvolvido para publicar, no Portal da
Transparência, os dados do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS)
e do CadastÍo Nacional das Empresas Punidas (CNEP), atendendo as deteÍminaçóes da Lei
12.84612013 (Lei Anticorrupção). O acesso ao Sistema é permitido aos entes públicos, de
lodas as esferas íederativas (municipais, estaduars e federais), de todos os poderes".

I

ll

lll
lV

V

Vl.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA . OO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de lmperatriz/l\rA, com renúncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que sela para drrimir quarsquer dúvidas ou litígios oriundos da
execução deste ContÍato.
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E, para firmeza e como prova de assim haverem. entrê si. ajuslado e contratado, é iavrado o
presente rnstrumento em 03 (três) vias de ioualteot que. depois de lido e achado conforme,
é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas

lmperatriz (lúA).

_

de 2019

de

CONTRATANTE
Secretána Munrcipal

CONTRAÍADO
Represenlante Legal
TESTEIVUNHAS

CPF

CPF
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORÍE, LAZER E JUVENTUDE

PREGAO PRESENCIAL N" 36/20,I9-CPL

ANEXO V

MoDELo DE DECLARAÇÃo DE cuMpRrMENTo Do rNc. v Do ART. 27 DA LEt
8.666/93

DEcLARAÇÃo

da

,

no

CNPJ/MF sob no
por intermédio do seu reprêsentante legal o(a) S(a)
portador da Carteira de ldentidade no
edo
CPF n"
DECLARA. para fins do disposto no inc V do art. 27 da Lei
no 8.666, de 21 de junho de 1993. acrescido pela Lei n' 9854. de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezofio anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não

(Nome

Empresa

inscrito

emprega menor de dezesseis anos
Ressalvâ: emprega menor, a partir dê quatorze ênos na condrção de aprendiz

(

)

(data)

(Íepresentante legal)

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

RUA RUI BARBOSA SIN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORIE. LAZER E JUVENTUDE

PREGÃo PRESENcTAL N' 36/2019-cPL

ANEXO VI

MoDELo DE oEcLARAÇÃo DE crÊNcrA E cuMpRrMENTo Dos REeutstros

DE

HABTLTTAÇÃo

Declaramos, para efeito de participação no processo licitâtório Pregáo Presencial n"
36/201g-CPL, realizado pela Prefeitura lvlunicipal de lmperatriz, e conforme exrgéncras
legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaçáo.
A presente declâração é feita sob as penas da Lei

lmperatrlz(N,44).

_

de 2419

de

Representante Legal da Empresa

RUA RUIEARBO§A S/N
IIi,PERATRIZ.
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