
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO
SEMED

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N" 093/20T9-CPL
TIPO:Menor Preço por Item
ORGAO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação
PROCESSO ADMINISTRATM: 02.08.00. I 4 1 8/20 I 9-SEMED
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:Dia 06 de setembro de 2019 às
l4h (quatorze horas) - Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal. a presente
licitação será realizada no primeiro dia útil subseqüente.

A Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria N" 7534, de l9 de julho de 2018, publicada no dia 25 de julho de 2018,
toma público, para coúecimento dos interessados, que realizará e julgará a licitação acima indicada
e receberá os envelopes PROPOSTA DE PRIÇOS e HABILITAÇÃO na Rua Urbano Santos, 1657,
Bairro Juçara, Imperatriz/MA, CEP 65.900.505, regido pela Lei Federal n' 10.520, de l7 dejulho de
2002, Decreto Municipal n.'2212007, Decreto Municipal n" 13 de 31 de março de 2051 e por este
Edital e seus anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n.o

8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie:

I.. DO OBJETO
I . I . Contratação de empresa especializada no fomecimento de Materiais de Reposição para
Instrumentos Musicais das Fanfarras das Escolas Públicas Municipais, destinados a atender
aos eventos alusivos a Semana da Pátria.

1.2 - O Valor estimado conforme pesquisa efetuada no mercado fora estipulada em R$ 201.377,30
(duzentos e um mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta centavos), os preços incluem todas as

despesas: impostos, seguros, fretes, taxas de administração e outros encargos eventualmente.

- DOS ANEXOS
Anexo I - Proposta de Preços e Termo de Referência;
Anexo II- Modelo de Carta Credencial;
Anexo III- Minuta do Contrato;
Anexo IV- Declaração a que alude o art.2'lo, V da Lei n." 8.666193;

e) Anexo V - Modelo de Declaração Dando Ciência de que cumprem plenamente os Requisitos de
Habilitação.

3 - DO SUPORTE LEGAL
3.1- Está ticitação reger-se-á pela Lei Federal n' 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal
n" 02212007 , Lei ComplemenÍar 12312006 e alterações e por este Edital e seus anexos, aplicando-se.
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n'8.666193 e respectivas alterações, além
das demais disposições legais aplicáveis, que ficam fazendo parte integrante da mesma, independente
de transcrição.

4. - DADOTAÇÁO
4.1- As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária
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ESTADO DO MARANHÁO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNTCIPAL DE EDUCAÇÁO
SEMED

02.08.00. 1 2.03 1.004 1.2 1 1 8.0000-Manut. e Desenv. das Ativid. e Projetos
Pedagógico SEMED
Natureza: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fichas: 566
FONTE: 0.1.01-001 001 - RECURSO DO TESOURO MUNICIPÀL.

s. - DAPARTICTPAÇÁO
5.1 - Poderão participar deste pregão, os interessados que teúaÍn ramo de atividade compatível com
o objeto e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos
de classificação das propostas, e seus anexos e se apresentarem ao pregoeiro no dia, hora e local
definido no preâmbulo deste Edital;
5.1.1 - Nos Itens Exclusivos (conforme planilha em anexo) - Participação exclusiva de empresas que

\-. se enquadrarem como microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPB ou equiparadas
(sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta
correspondente aos limites definidos no inciso II do caput do artigo 3" da Lei Complementar no

12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo peÍinente ao objeto licitado,
conforme Lei ComplemenÍar n' 12312006 e sua alteração dada pela Lei Complementar 14712014, e

que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital, e seus
Anexos;
5.1.2 - Na Cota Reservada 257o (conforme planilha em anexo) - (inciso III, do art. 48 da Lei
147/2014) - Empresas que se enquadrarem como microempresas - ME, empresas de pequeno porte -

EPP, ou equiparadas (sociedades cooperativas que teúam auferido, no ano calendário anterior,
receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do caput do artigo 3" da Lei
Complementar rf 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente
ao objeto licitado, conforme Lei Complementar n' 12312006 e sua alteração dada pela Lei
Complementar 14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
constante deste Edital;
5.1,3 - Na Cota Principal 757o (conforme planilha em anexo) - (inciso III, do art. 48 da Lei
14712014) - Empresas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentaçãov constante deste Edital, e seus Anexos.
5,2 - Não poderão participar desta licitação empresas:
5.2.1 - Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, dissolvidas ou liquidadas, e em
consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, ou ainda empresas estrangeiras
que não funcionem no país;
5,2.2 - Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública Municipal
ou teúam sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, ainda que tal lato se dê após o
início do certame;
5.2.3 - Apresentadas na qualidade de subcontratadas;
5.2.4 - Que teúam sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal ou vínculo com qualquer servidor;
5.2.5 - Que se apresentem em lorma de consórcios;
5.2.6- Das quais paÍicipem, seja a que título for, servidor público municipal de Imperatriz;
5,2.7- Pessoas Físicas.
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ESTADO DO MARANHÃO
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6.. DO CREDENCIAMENTO
6.1 - As licitantes deverão se apresentar junto ao(a) Pregoeiro(a) por meio de um representante,

portando seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial, podendo

ser utilizado o modelo do Anexo II do Editat, ou procuração que o nomeie a participar deste
procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada, comprovando os

necessários poderes para formular verbalmente lances de preços, Íirmar declarações, desistir
ou apresentâr razões de recurso, assinar a âta e praticar todos os demais atos pertinentes ao
presente certâme;

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

6.1.2 - As participantes deverão apresentar também, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigoq devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompaúado de documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante lor
representado por pessoa que estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade
jurídica;
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6.1.3 - As paÍicipantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes, Declaração
de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser utilizado o modelo do
Anexo V do Edital;

6.1.4 - Fica facultado às participantes, Apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial do
Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP;

6.1.5 - Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados ao(o) Pregoeiro(a)
fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os quais farão parte do processo
licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em
órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;

-- 6.2 - Caso as licitantes não se façam representar durante a sessão de lances verbais, ou sejam
descredenciadas, Íicarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item 6.1'

6,3- A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se

manifestar em nome do representado, vedada a participação de qualquer interessado representando
mais de um licitante;

6.4 - As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR - Aviso de Recebimento)
deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a)
municipa[;

6.5 - Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio, que comprovadamente
forem recebidos antes do inicio da sessão.
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7. - DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
7.1 - Por força da Lei Complementar n 123106 e do art. 34 da Lei n" 11.488/07, as microempresas -
MEs, as empresas de pequeno poÍe - EPPs e as Cooperativas a estas equiparadas - COOPs que
tenham interesse em participar deste pregão deverão observar os procedimentos a seguir dispostos:
a) As licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou COOP, e que eventualmente
possuÍrm alguma restrição no tocante à documentação relativa à regularidade fiscal, deverão
consignar tal informação 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 ME, EPP ou COOR deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a documentação
exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma
restrição, bem como alguma espécie de documento que veúa comprovar sua condição de
microempresa ou empresa de pequeno poÍe;
c) Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs, EPPs ou
COOPs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por MEs,
EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a melhor proposta classificada.

.t*,,

7.2 - Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do seguinte
modo:
a) A ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a opoÍunidade de apresentar nova proposta
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
b) A nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela
considerada vencedora do ceÍame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da
detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu preço seja aceitável e a licitante
atenda às exigências habilitatórias;
c) Não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOB na forma da alínea anterior, serão
convocada as MEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do
mesmo direito;
d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se

encontrem enquadradas no item 7.1., alínea c, será realizado soÍeio 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 adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

0 O procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por ME, EPP ou COOP.

8 . DA PROPOSTA DE PREÇOS
8.1 - A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope
extema as seguintes informaçôes:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA
Pregão Presencial no 093/2019-CPL
Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA)
cEP 65.900-505
Envelope I - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

lacrado, trazendo em sua parte

MRua Urbano Santos, n" ló57 - Juçara, Imperatriz - MA - CEP ó5.900-505

IJJ
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8.2 - Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) Ser digitada ou impressa em papel timbrado da empresa, em uma via, redigida com clareza em
língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas. devidamente datada e assinada na última
folha e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa;
b) Conter a descrigão detalhada e especificações necessárias à identificação do objeto, inclusive
marca e/ou modelo do produto cotado, quando for o caso,conforme Anexo I, e respectivo preço por
item, em moeda corrente nacional, expresso em algarismos e o valor total da proposta em algarismo e

por extenso. Só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na descrição dos valores.
Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e entre o
valor expresso em algarismo e por extenso, será considerado este último;
8.1) PARAA FORMULAÇÂO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS IMPRESSAS DEVERÁ SER
UTILIZADA A DESCRIÇÁO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E
PLANTLHA DE PRXÇO ANEXO AO TERMO, SOB PENA DE DESCLASSTFICAÇÃO DA.- 
PRoPoSTA.
c) Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de Referencia
(Anexo I), conespondente a fomecimento dos produtos, e estar datada e assinada por pessoa
juridicamente habilitada pela empresa:
d) Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas,
seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste
Edital e seus Anexos.

ür

9. - DAACEITAÇÃOTÁCITA
9.1 - Os preços apresentados devem:
a) Refletir os de mercado no momento, observado o prazo de prestação do serviço/entrega do
produto;
b) Compreender todas as despesas. tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa
de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e

outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos;
c) Serem irreajustáveis durante a vigência do contrato.

9.2 -A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento"
emitida pela Contratante. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções previstas na Lei
8.666/93 e suas alterações;

9.2.1 *A entrega dos produtos será feita de forma parcela, nas quantidades e local estabelecido na
"Ordem de Fomecimento"; A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de
05 (cinco) dias, após a solicitação formal pela Contratante.

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

9,4 - Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços,

PREFEITURA DE
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alterações ou altemativas nas condições/especificações estipuladas Não serão considerad âs as

DroDostas que contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões

9.5 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou

incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos

de acréscimos a qualquer título;

9.6 O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital, observadas as condições

previstas nos subitens 27.10.e 27.11, implicará na desclassificação do licitante;

9.7 - Caso os prazos de validade da Proposta e de entrega e/ou execução, sejam omitidos na Proposta

de Preços, o Pregoeiro entenderá como sendo igual aos previstos no item 9.2 e 9.3, respectivamente.

10 - DA HABILITAÇÃO
10.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua

paÍe extema os dizeres abaixo e a seguinte documentação:
A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial no 093/2019-CPL
Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, Imperatriz (MA)
cEP 65.900-505
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

10,2. Os documentos necessários à habilitação. abaixo relacionados, poderão ser apresentados em
original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão da imprensa oficial,
observados sempre os respectivos prazos de validade:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições

.z de seus administradoresl
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompaúada de prova de diretoria em
exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir;
obs) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
t) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida
Ativa e Previdenciária);
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante (Tributos e
Contribuições Estaduais e Dívida Ativa);
h) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;

ÊRua Urbano Santos, no 1657 luçara, Imperatriz - MA, CEP 65.900-505 PREFEITURA OE

IMPER.ATR.IZ
http:,//www. i moeratriz ma.sov.br - E-mail:semedimoe ratrizllàqma il.com ,t\

nü
cPu

I



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SEMED

i) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF - CeÍificado de Regularidade do
FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
k) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica emitida a

menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação;
l) Batanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (rês) meses da data de apresentação da proposta;
l.l) O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão conter registro na Junta Comercial;
1.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
1.2.1) sociedades regidas pela Lei n' 6.404176 (Sociedade Anônima):

-- - publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jomal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;
1.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- pela cópia do Balanço extraído do Livro Diário, onde o mesmo se encontra transcrito, devidamente
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, na forma da IN n" 65 do
Departamento Nacional do Registro do Comércio-DNRC, de 1" de agosto de 1997, aí. 6",
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encenamento
I.2.3) sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de AbeÍura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio do licitante;
1.2.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
m) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual.
n)Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por órgão ou entidade da administração

r.' pública ou por empresa privada que comprovem que a empresa presta ou prestou, a contento,
fomecimento compativel com o objeto da licitação;
n.1) Será admitida, para atingimento dos quantitativos fixados, a soma de atestados;
o) Declaração, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores de 18 anos
em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de l4 anos, podendo ser utilizado o modelo do Anexo V do Edital;

10.3 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da
matriz, ou;

10.3.1- Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da Íilial,
exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento que é
válido para maÍriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o
licitante teúa o recolhimento dos encargos centralizado, devendo apresentar, neste caso, o

i*'
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documento comprobatório de autorização para a centralização;
10.3.2- Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles
documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

10.3 - As certidões e documentos emitidos eletronicamente pela Internet, somente produzirão efeitos
com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgão emissor;

10.4 - O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições
previstas no subitem 27.10 e27.ll deste edital, implicará na inabilitação do licitante.

II . DO PROCEDIMENTO
l1.l - No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus

representantes legais, o(a) pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e os envelopes
contendo as propostas de pregos (envelope 0l) e os documentos de habilitação (envelope 02);

ll.1,l - O(A) pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até 15 (quinze) minutos para a
abertura dos trabalhos;

ll.3 - Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes e uma
vez apresentado pelos últimos a declaração constante do ANEXO V, serão recebidas as propostas

comerciais, ocasião em que será procedida a verificação da conformidade das propostas com os
requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassificando-se as incompatíveis;

11.4- No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor
da ofeÍa de valor mais baixo por item e os das ofertas com preços aÍé 10Yo (dez por cento) superiores
àquela, poderão olertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, até a

- proclamação do vencedor:

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

11.4.2 - Poderá o(a) Pregoeiro(a):
a) Advertir os licitantes;
b) Definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais devem ser reduzidos;
c) Definir tempo para os lances verbais;
d) Permitir ou não a utilização de aparelhos celulares;
e) Suspender e recomeçar o Pregào:

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

A
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11.2 - Iniciada a sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a) pregoeiro(a), pelo
que se recomenda que todos os interessados em participar da licitação estejam no local designado
pelo menos 15 (quinze) minutos q4ç5 do referido horário;
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11.4.3 - Dos lances ofertados não caberá retratação;

11.4.4 - Depois de definido o lance de menor preço, e na hipótese de restarem dois ou mais licitantes,
retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classificagão dos licitantes remanescentesi

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

ll.8 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os licitantes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;

11.8,1 - Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á o início
da competição relativa aos demais itens objeto desta licitação;

11,9 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofeÍas de acordo com o menor preço
ofertado, o(a) pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do envelope contendo os documentos
de habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar;

ll,l0 - Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o(a)
pregoeiro(a) prosseguirá com a abeÍura do envelope de documentação da proponente classificada em
segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante atenda às condições Íixadas neste edital;

11.11 - Nas situações previstas nos subitens 11.7, 11.8 e 11.10, o(a) pregoeiro(a) poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço 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) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os

"Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contratação, as empresas poderão retirá-
Ios no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos;

11,14 - Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo (a) pregoeiro(a)
e por todos os licitantes presentes.
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11,5 - Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições
definidas no item 11.4, o (a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o máximo de três,
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços olerecidos nas
propostas escritas. (Havendo empate nesta condição todos paÍiciparão da etapa de lances verbais);
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12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
12.1 - Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em consonância com o que estabelece
a legislação pertinente;
12.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições deste edital,
notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços;
12.3 - Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente, classificada em
primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e condições deste edital, apresente
o MENORPREÇO PORITEM;
12.4 - Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas, após os

lances verbais, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na mesma sessào e na
presença de todas as demais licitantes presentes, através de sorteio, na forma do disposto no § 2'do
artigo 45 da Lei n'8.666193;
12.5 - No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor unitário.

i*'
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13. DO DIREITO DE RECURSO
13.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a

intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será concedido o
prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata
aos autos;
13,2 - O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo
em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax ou vencidos os respectivos
prazos legais.
13.3 - O(s) recurso(s), não terá(ão) eleito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à autoridade superioq por
intermédio do pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão ou encamiúá-lo(s) à autoridade
superiol devidamente iniormado, para apreciação e decisão, obedecidos os prazos legais;
13.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

v aproveitamento;
13.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida notifica a licitante melhor
classificada para assinatura do contrato.
13.6 - A falta de manilestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

14. DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA
14.1. No fomecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o
empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que the são

confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações descritas no Termo de Referência, a:

14.2. Iniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento", emitida
pela Contratante, de forma parcelada.

-GRua Urbano Santos, n' 1657 - Juçara, Imperatriz MA - CEP 65.900-505 PREFEIÍURA DE
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14.3. Respeitar o prazo estipulado para o fomecimento parcelado do obj eto conforme estabelecido

neste Edital e na proposta da CONTRATADA.
14.4. Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a executar o objeto, após cada

solicitação formal, conforme item 20 deste edital.

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

inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita

execução do objeto.

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

14.7. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causúlÍ a CONTRATANTE ou a
terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,

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

. 14.8. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela

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

comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendocomunicar à CONTRATANTE a

superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

14.9. 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.o 81 na

Lei 8.666193.

14.10. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da

obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

14.1l. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor inicialmente

estimado para a execução do contrato, nos teÍnos do § I "; do art. 65 da Lei 8.666193.

14.12. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avengadas e as normas da Lei

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

14.13. Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como seu
v 

representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666193), aceito pela Administração, que deverá se

reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via eletrônica./telefone, para

acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.

14.14. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o

objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou inconeções resultantes da execução ou

de materiais empregados:

14.14.1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e refazer, prioritária e

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

da solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos, inconeções, erros, falhas e imperfeições,

decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.

14.15. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa

-tt'\
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responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

14.15.1. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus

empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os

decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo

expirado o prazo.

14.16. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

resultantes da execução do contrato.

14.16.1. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento.

14.17. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcioniirios.
14.18. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e expressa

anuência da Contratante.

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

obrigações pactuadas entre as partes.

14.20. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-obra,

garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

14.21. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não

eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas

entre as partes.

14.22. RelaÍar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do fomecimento e

prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

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

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

objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-

transpoÍes, vales-refeições, e outras que porventura veúam a ser criadas e exigidas por Lei.

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

trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes,

equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer

outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.
'14.25. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser

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

14.26. Fomecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, exigidos
pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como cumprir todas as

normas sobre medicina e segurança do trabalho.

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

14.28. Respeitar as norÍnas de controle de bens e de Íluxo de pessoas nas dependências da

Contratante;
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14.29. Responsabilizar-se pelo transpoÍe, acondicionamento e entrega inclusive o descarregamento

dos materiais.

14.30. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal.
14.3 1 . Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Educação ou outro local designado por esta.

14.32. Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final ajustada ao

último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do contrato.

14.33. Manter inalterados os preços e condições da proposta.

14.34. Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles constantes do

anexo II - do Termo de Referência.

14.35. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato.
14.36. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no

Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto ao compromisso do fornecimento dos

quantitativos registrados, atendendo às solicitações de compras do govemo municipal.
14.37. Atender as demais condições descritas neste Edital.
14.38. São expressamente vedadas à contratada:

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

Município;
b) a subcontratação para a execução do objeto deste contrato;

c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o período

de fomecimento.
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15. DASOBRTGAÇÓES»aCONTRATANTE
15.1. Efetuar o pagamento na forma do item 17 deste edital, após o recebimento definitivo dos

materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias,

trabalhistas e as demais disposições deste Edital.
15.2. Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompaúar e fiscalizar a execução dov 
Contrato, conforme previsto no item 22 deste edital.

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

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

15.4. Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos constantes

desse Edital e Termo de Referência.

15.5. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou inegularidades constantes da

execução do objeto deste Edital, para que sejam adotadas as medidas conetivas necessárias.

15.6. Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos

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

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

condições estabelecidas neste Edital, informando as ocorrências ao Orgão Gerenciador.
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15.8. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições peÍinentes
neste Edital, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos materiais fomecidos.

15.9. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no aÍ. 81 daLei 8.666193 e suas alterações.

15.10. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à Íirmatura

e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e

juntado aos autos, com a instrução processual necessária.

15.1 I . Expedir as Autorizações de Fomecimento.

15.12. Receber o objeto em dias úteis, no horário de 08h às l4h, no local determinado na

requi siçàoiautorização de lomecimento:
15.13. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.

I 5. 14. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato;
15.15. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam devidamente
trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para a entrega material.
15.16. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de acordo

com as determinações do Contrato, do Editat e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
15.17. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

15.18. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.

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

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

,lô1.*"
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16. DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO
16.1. contrato terá vigência aÍé 3111212019, contados a partir do recebimento da ordem de

fomecimento.Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de até 25%

- 1rint" e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1",
da Lei Federal n" 8.666193.

17. DO PREÇO E DAS CONDIÇÓES DE PAGAMENTO
17 .1. O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto no anexo I ao termo de referência e

Planilha de Composição de Preços.

17.2. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos
eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo solrer reajuste de qualquer natureza, exceto
nas hipóteses;

1 7.3. Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida indenização a
Contratada, observadas as prescrições da Lei n' 8.666193.
17.4. A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos fomecimentos, para
conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.
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17.5. Depois de realízada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA deve

emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fomecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser entregues na

Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Urbano Santos, no 1657 - Juçara, Imperatriz/MA,
para fins de liquidação e pagamento.

17.6. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão Orçamentiiria,
por meio de translerência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação

definitiva dos materiais, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente
Público competente.

),1 .7. O pagam ento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS. à medida que forem entregues os mesmos, não devendo

estar vinculado a liquidação total do empenho.

17.8. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas

- fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS,

com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a

quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços contratados, inclusive quanto

o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

17.9. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos fomecimentos

devidamente autorizados e ceÍificados pelos gestores do contrato, mediante contabilizagão e

apresentação, ao final de cada entrega ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos

formularios de controle dos fomecimentos.

17.10. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato ou

outro servidor designado para esse fim.
17.11. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o

pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.

l7.l1.1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e

\-, protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas coneções, fato esse

que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da

prestação de serviços peta CONTRATADA.
17.12. Neúum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer obrigação

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

monetária.

I 7. 13. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a
atestação de que o serviço loi executado em conformidade com as especificações do contrato.

17.14. A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade do valor e das

quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o fomecimento
efetivamente efetuado.

17.15. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá

deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores
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correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos

do contrato.

17.16. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma

forma para tanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a (seis

por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

17.17. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM:lxNxVP,onde:EM:Encargos
moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; I: Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP: Valor da prestação em

atraso.

18. DOCRITERIODEREAJUSTE
18.1. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e

devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n"

8.666/1993.

18.2. Para restabelecer a relação que as paÍes pactuaram inicialmente entre os encargos da

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

equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na lorma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.o

8.666193.

19. DASUBCONTRATAÇÃO
19.1. Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

20, DOPRAZOECONDIÇOESDEEXECUÇÃO
20.1. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento"
emitida pela Contratante, de forma parcelada.

20.2. O fomecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme a

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

disponibilidade orçamentaria, nas quantidades e locais determinados pela Contratante, por ocasião da

emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o ônus com a

execução do objeto.

20.3. O fornecimento será executado observado o disposto nos Anexos e demais disposições desÍe

Edital.

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

a solicitação formal pela Contratante.

20.5. Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua

conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

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

especificações e condições do Termo de Referência, do Edital e do Contrato.
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21, DO RECEBIMENTO, CONDIÇOES DE EXECUÇÁO E ACEITAÇÃO
21.1. O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:
2l .1.1 . PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da

conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados nos Anexos do Termo de

Relerência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão apenas as informações

constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva nota de empeúo.
21.1.2. DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório,

após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais e conseqüentemente

aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do contrato, a ser designado

pela Contratante.
21.2. O descarregamento do produto ficará a cargo do fomecedor, devendo ser providenciada a

mão de obra necessiíria.

21.3. O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil
do fomecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as

especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao município as faculdades

previstas no aÍ. 18 da Lei n.o 8.078/90.

22, DA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E ATESTOS
22.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão feitos

por servidores devidamente nomeados através de portaria e outros representantes, especialmente

designados, os fiscais anotaram em registros próprios todas as ocorrências, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do AÍigo 67, da Lei no 8.666,

de 21.06.93.
22.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de

recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas

convenientes a Administraçào.
22.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

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

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

22.4. A atestaçâo de conformidade do fomecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável
pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

23. DASPENALIDADES
23.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:
23.1.1. AdveÍência escrita: quando se tratar de inlração leve, a juízo da fiscalização, no caso

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

outras ocorrências que possam acarretar prejuizos à CONTRATANTE, desde que não caiba a

aplicação de sanção mais grave.

23.1.2. Multas:

r?*'r
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23.1.2.1. 0,03% (três ceníésimos por cento) por dia sobre o valor dos materiais entregues com
atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da

aplicação da multa ou pela rescisão contratual, eÍn razão da inexecução total.
23.1.2.2. 0,06% (seis cenlésimos por cento) pot dia sobre o valor global do fato ocorrido, para

ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas

demais alíneas.

23.1.2.3. 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato oconido, pelo não

cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.
23.1.2.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não

manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
23.1.2.5. l0% (clez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por

inexecução parcial do contrato.
23.1.3. 20% (vinle por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do

contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior ao prazo limite de 30 (trinta) dias.
23.1.4.Suspensâo temporária de participar em licitação e impedimento de contratâr com a

Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;
23.1 .5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.
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24. DASRESCISAODOCONTRÂTO
24.1. Motivos que resultam na rescisão contratual:
24.1.1. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78

da Lei no 8.666193.

24.1.2. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a terno no processo da licitação,
v desde que haja conveniência para a Administração Pública.

24. L3. Rescisão Judicial, nos termos da legislação.

24.1.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

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

24.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação

perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que a Contratada

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção

aplicada com base no inciso anterior.

24.1 .6. Inclusão pelo município no Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP

"O Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar, no Portal da

Transparência, os dados do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e do
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Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEP), atendendo as determinações da Lei 12.84612013

(Lei Anticomrpção). O acesso ao Sistema é permitido aos entes públicos, de todas as esferas

federativas (municipais, estaduais e lederais), de todos os poderes".

25. DAANTICORRUPÇAO
25.1. Ficam responsabilizados de lorma objetiva, administrativa e civilmente as pessoas fisicas e

juridicas pela prática de atos côntra a administração pública, no âmbito municipal, em atenção à LEI
N' 12.846, DE 0l DE AGOSTO DE 2013; regulamentada pela IN CRG 00212015 e pela Portaria

CRG 1.332/2016 que independente de transcrição integra o pÍesente instrumento.

26. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
26.1. Os interessados poderão solicitar até o 2 (segundo) dia útil anterior à data de entrega dos

- envelopes, quaisquer esclarecimentos e informações, através de comunicação a COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, sendo possível solicitar através do setor de protocolo ou

via postal com Aviso de Recebimento (AR), no endereço da Comissão Permanente de Licitação -
CPL.

26.2. Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a CPL poderá, por qualquer

motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas fomecidas a solicitações de

esclarecimentos, modificarem os referidos documentos mediante a emissão de uma errata, que será

publicada no Diririo Oficial da União (quando for o caso) e no Diário Oficial do Estado.

26.3. 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 inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das

propostas (Documentação e Preço).

26.4. A impugnâção dos termos do edital se efetivará em conformidade com o Art. 4l da Lei
8.666193. Deverá ser protocolizada, no horiírio comercial, de segunda a sexta-fleira das 08:00 as I 8:00

.-. horas no Protocolo Geral da Comissão Permanente de Licitação, Rua Urbano Santos, n" 1657 -
Bairro Juçara, Imperatriz-MA, CEP: 65.900-505, ou via postal com Aviso de Recebimento (AR) no

mesmo endereço indicado acima, nos seguintes prazos:

26.5. Por qualquer cidadão, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abeÍura dos envelopes

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

habilitação.

26.7. A Comissão Permanente de Licitação, na qualidade de órgão julgador do certame licitatório e

no exercicio de sua função decisória, deliberará a respeito.

26.8. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta licitação
até o trânsito em julgado da decisão a ela peÍinente.
26.9. As repostas aos possíveis pedidos de esclarecimentos ou impugnações a este Edital estarão

disponíveis no site da prefeitura, qual seja, www.impqaldz.m44elbr/lic!1aqqçs, bem como no Portal

.â*'t
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da transparência.

27- DAS DTSPOSIÇÓES GERAIS
27.1. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à

intenção de interposição de recurso, o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto licitado, que
posteriormente será submetido à homologação da autoridade superior.
27 .2. No caso de interposição de recurso(s), após prolerida a decisão quanto ao mesmo, a autoridade
incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado.
27.3. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1", da Lei n' 8.666193.
27.4. A Prefeitura Municipal de Imperatriz (MA), através de seu ordenador de despesas, poderá
revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente

1-, comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de
oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
27.5. AÉ 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa

fisica ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
Pregão Presencial.
27.6, Os recurso e contrarrazões de recurso, bem como impugnação ao Edital, deverão ser dirigidos
ao(a) Pregoeiro(a) e protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL, o qual deverá
receber, examinar e submetêJos a autoridade competente que decidirá sobre a pertinência.
27 .7 . Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que, tendo aceitado sem
objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem.
27.8. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e inevogável das respectivas
exigências e condições.
27.9. O (a) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, poderá promover
diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
27.10. Não serão considerados motivos para desclassificação simples omissões ou erros formais da
proposta ou da documentação, desde que sejam inelevantes e não prejudiquem o processamento dav licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos demais licitantes.
27.1 I . As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contratação/fomecimento.
27.12. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste instrumento
convocatório.
27.13, Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração Pública
Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.
27.14. Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista
franqueada aos interessados na licitação.
27.15. As decisões do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes, serão
publicados na Imprensa Oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus representantes.
27.16.Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das propostas
fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o feito estiver suspenso.
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27.17.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
dia do vencimento.
27.18 - O Senhor Secretririo Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA poderá revogar
a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado
ou anulá-la por ilegalidade, do que dará ciência aos licitantes mediante publicação na Imprensa
Oficial (arts. 49 e 59 da Lei n" 8.666/93).
27 .19 - A autoridade competente para homologar, anular ou Íevogar a presente Licitação é o Senhor
Secretario Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA.
27.20 - Apos a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado para assinatura do
contrato.
27,21.O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.imperatriz.ma.gov.br, ou obtidos
mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de
Anecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão

.- Orçamentiíria, podendo, ainda, ser consultado gratuitamente na sede da CPL, na Rua Urbano Santos,

1657, Bairro Juçara, ImperatrizMA, estando disponivel paÍa atendimento em dias úteis, das 08h às

18h.

Imperatri/MA, 23 de agosto de 201 9.
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ESTADO DO MARANHÂO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÁO
SEMED

PREGÃO PRESENCIAL N.'093/2019 _ CPL

ANEXO I
(Proposta de Preços e Termo de Referência)

Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de

, inscrita no CNPJÀ4F sob o número

*',

de de 201 9

à Rua
. neste ato representada por

n.o

_, abaixo_, portador do CPF n.o e R.G. n."
assinado propõe à Prefeitura de Imperatriz através da Secretaria Municipal de Educação, os preços
infra discriminados para Contratação de empresa especializada no fomecimento de Material de
Reposição para Instrumentos Musicais das Fanfarras das Escolas Públicas Municipais,

...-, destinados a atender aos eventos alusivos a Semana da Pátria, destinados a suprir as necessidades
da Secretaria Municipal de Educação e Instituições que compõem o Sistema Municipal de
Ensino na Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, de forma parcelada, conforme
especificações e quantitativos descritos nos Anexos constantes neste Edital, objeto do PREGÃO
PRESENCIAL n' 093 120 19 -CPL:

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a

partir da data de sua abertura;

b) A entrega dos produtos deverá ser logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento"
emitida pela Contratante. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções previstas na Lei
8.666193 e suas alterações. A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo
máximo de 05 (cinco) dias, após a solicitação formal pela Contratante.

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

nLÉ ,\)PREFEITURA DE

CPL
tAt

IMPER,AT

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

Rua Urbano Santos, no 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEP 65.900-505
http://www.imperatriz.ma. gov.br - E-mail:semedimperatriz@grnail.com
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06

TERM() DE REFERÊNCIA i PRO.IETO BÁSICO

1. DO OBJETO E FORMA DE FORNECTMENTO/EXECUÇA()

1 .1 .Constitui objeto deste Termo de Referência a aquisição de Material de Reposição
para Instrumentos Musicais das Fanfarras das Escolas Públicas Municipais,
destinados a atender aos eventos alusivos a Semana da Pátria, de forma parcelada,
conforme as especificações constantes neste Termo de Referência, Planilha de Preços -
Anexos I e Planilhas de Composição de Preços - Anexo II.

) DA JUSTIFICATIVA

2.1 Faz-se necessária a aquisição de Material de Reposição em virtude do uso intenso dos

instrumentos musicais durante ensaios e na Semana da Pátria e a reposição desses materiais
é indispensável para o seu bom funcionamento, como exemplo podemos citar Caixas 14"
necessita da reposição de peles visto que pelo o uso as peles findam por rasgarem. Este
municipio através da Secretaria Municipal de Educação realizará desfiles divididos em
polos em determinadas regiões da cidade e um desfile central nas Ruas Dorgival Pinheiro
de Sousa e Avenida Geúlio Vargas no Centro de Imperatriz-Ma.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL E NATUREZA DO SERVIÇO/PRODUTO

3.1 A eventual e futura contratação de pessoaj rídica, paÍ?^ a aquisição dos materiais,
objeto deste Termo de Referência, se enquadra na classificação de bens comuns,e encontra
amparo legal na Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada no Município pelo
Decreto Municipal n" 2212007; na Portaria no 448, de 13 de setembro de 2002, do
Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional e nas demais legislações
correlatas, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei n' 8.666, de 2l de juúo
de 1993, com suas alterações subsequentes.

4 DÀLEIANTICORRUPÇAO

4.1 Ficam responsabilizados de forma objetiva, administrativa e civilmente as pessoas
ffsicas e jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, no âmbito municipal,
em atenção à LEI N" 12.846.- DF, 01 DE AGOSTO DE 2013; regulamentada pela IN
CRG 002/2015 e pela Portaria CRG 1.332/2016 que independente de transcrição integra o
presente instrumento.

5 DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

5.1 Modalidade de Licitação
5.1.1 O certame licitatório será realizado na modalidade de PREGÂO PRESENCIAL
em conformidade com a Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada no

-Nô
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Município pelo Decreto Municipal n" 22/2007 e Lei no 8.666, de 21 de juúo 1993 e
alterações.
5.2 Tipo de Licitação
5.2.1 Será adotado na licitação o critério de julgamento com base no TIPO MENO
PREÇO POR rTEM.

6 DA HÂBILITAÇAO

6.1. Para se habilitar ao processo licitatório, os interessados deverão apresentar os
documentos relacionados nos incisos e parágrafos dos Arts. 28,29,30 e 3l da Lei n"
8.666193.
6.2. Para fins de habilitação, a título de qualificação técnica, a empresa licitante deverá
apresentar:

6.2.1. Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por órgão ou entidade da
administração pública ou por empresas privadas que comprovem que a empresa executou, a
contento, objeto compatível com o objeto da licitação.
6.2.2. Será admitid4 para atingimento dos quantitativos fixados, a soma de atestados.

7 DO VALORESTIMADO

O valor global estimado de acordo com os preços praticados no mercado, para a aquisição
dos produtos foi de R$ 201,377,30 (duzentos e um mil, trezentos e setentâ e sete reais e

trinta centavos).
conforme Anexo I deste termo, os preços incluem todas as despesas: impostos, seguros,
fretes, tfias de administração e outros encargos eventualmente.

8 DADOTAÇÁOORÇAMENTÁRIA

9 DA PARTICIPAÇÂO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

9.1 O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), consoante art. 3o da Lei Complementar no.

12312006, e que não estiver sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4o deste artigo, caso

teúa interesse em usufruir do tratamento previsto nos arts. 42 a 49 da lei citada deverá
comprovar tal atributo mediante apresentação de documentação comprobatória.
9.2 Na licitação, será assegurada, como critério de desempate, preferência de
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8.1 .As despesas ora solicitadas oconerá por conta das Unidades Orçamentiírias abaixo:
02.08.00.12.361.0041.21 18.0000-Manut. e Desenv. das Ativid. e Projetos Pedagógico
SEMED
Natureza: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Fichas:566
FONTE: 0.1.01-001 001 - RECURSO DO TESOURO MUNICIPÀL.
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porte, será exigida para efeito de conEatação. Na hipótese de haver alguma restrição relativa
à regularidade fiscal, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, pronogável por igual
período, para a regularizagão da documentação.

9.3 Para o processo em questão deverá ser respeitado o ert. 47, inciso I, da Lei n"

12312006, que estabelece exclusiva participação das microempresas e empresas de pequeno

porte nos itens de contratação cujo valor seja até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

9.4 Será concedida prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno

pofte sediadas ro ÂMBITO LOCAL, nos termos do art.9o do Decreto n" 8.538/2015 para

promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local.

10 DAPROPOSTADEPREÇOS

10.1 A proposta de prego deverá ser digitada impressa em uma via, redigida com clareza

em língua poÍtuguesa, sem emendas, rasrüas ou entreliúas, devidamente datada e assinada

na última folha e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

10.2 Os preços ofeÍados deverão ser líquidos, devendo estar nele incluídas todas as

despesas com impostos, taxas, fretes, seguÍos e demais encargos, de qualquer natureza, que

se façam indispensáveis a perfeita execução do objeto dessa licitação, já deduzidos os

abatimentos eventualmente concedidos, contemplando item a item.

10.3 Apresentar indicação detalhada das especificações dos materiais cotados, citando

marca, tipo, fabricante, e outras características que permitam identificá-los, sem referência

as expressões "similar" ou "compatível", de acordo com os requisitos indicados neste Termo

de Referência.

10.4 Prazo de validade da PROPOSTA, não inferior a60 (sessenta) dias a contar da data

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

Permanente de Licitação.

10.5 Verificando-se discordância entre os preços unitiírio e total da PROPOSTA,
prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre valores
numéricos e os por extenso, prevalecerão os últimos. Se o licitante não aceitar a correção de
tais erros, sua PROPOSTA será rejeitada.
10.6 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação da PROPOSTA serão de

responsabilidade exclusiva da licitante.

10.7 A planilha contendo o orçamento estimado para a contratação, a qual deverá ser

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

Referência.

11 DASOBRTGAÇÓES»ICONTRATADA

,rtr(
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11.1. No fomecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Co

todo o empeúo e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento

Rua Urbano Santos, n0 1657 - JuçaÍa,lmperatriz - MA - CEP 65.900-505
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que lhe são confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações descritas
especificações técnicas no Anexo I deste Termo de Referência, a:

11.2. Iniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de
Fornecimento", emitida pela Contratante, de forma global ou parcelada.

11.3. Respeitar o\ prazo estipulado para o fomecimento parcelado do objeto conforme
estabelecido neste Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA.
1 1.4. Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a executar o objeto,
após cada solicitagão formal, conforme item 13 deste Termo de Referência.

i1.5. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condições inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita execução do objeto.
1 1 .6. Facilitar à FISCALIZAÇ^O o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
11.7 . 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 contratuais ou legais a que estiver sujeita.
11.8. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
apresentando os compÍovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo
comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas

condições.
11.9. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo
miíximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções

previstas no art.o 81 naLei 8.666193.

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

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas.
11.10. Aceitar, nas mesmas condigões contratuais, os acréscimos e supressões do valor
inicialmente estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1"; do art. 65 da Lei
8.666193.

11.11. Executar Íielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as nornas
daLei 8.666193, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
11.12. Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto
como seu representante, conforme elenca (aÍ. 68, da Lei 8666193), aceito pela
Administração, que deverá se repoÍã diretamehte ao Gestor do Contrato, pessoalmente
e/ou via eletrônica,/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.
11.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto do conftato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados;
11.13.1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e refazet,
prioritríria e exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no miíximo de 05
(cinco) dias úteis, contados da solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeito
incorreções, erros, falhas e imperfeições, deconente de culpa da Contratada no ato

execução do objeto.
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I 1.14. Responsabilizar-s
terceiros, decorrentes de
reduzindo essa respons
interessado

11.14.1. Responsab

empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive
os decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia,
mesmo expirado o prazo.
11.15. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencirfu:ios, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
11.15.1. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais, não kansfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu

pagamento.
11.16. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes as leis trabalhistas,
previdenciririas e de segurança do trabalho de seus funcioniírios.
11.17. Não transferfu a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e

expressa anuência da Contratante.
11.18. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, deconentes do cumprimento das

obrigações pactuadas entre as paÍtes.

1 i .19. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tribuÍos, fretes, seguros, mão-de-
obra, garantia e todas as despesas deconentes da contratação.
11.20. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor
competente, não eximirá a Contràtada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das

obrigações pactuadas entre as partes.
11.21. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do
fomecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.
11.22. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes
do fomecimento do objeto tais como: salarios, seguro de acidentes, taxas, impostos e
contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura
veúam a ser criadas e exigidas por Lei.
11.23, Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra,
acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciiírios, fiscais e comerciais,
transportes, fretes, equipamentos, seguos, tributos, contribuições de qualquer natureza ou
espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços
contratados.
11.24. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe
veúam a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.
11.25. Fomecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como
cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.
1 1 .26. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.

11.27. Respeitar as noÍnas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependênc

ContraÍante; 'Àn"
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11.28. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e
descarregamento dos materiais.

entrega ínclusive

I 1.29. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita Íiscalizagão por parte da Admin
C,í..,

Municipal.
1 1 .30. Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Educação ou ouho local designado por
esta.

11.31. Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta f,rnal

ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do
contrato.
1 L32. ManteÍ inalterados os preços e condições da proposta.
11.33. Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles
constantes do anexo I - deste Termo de Referência.
11.34. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.
11.35. Tomar todas as providências necessarias para o fiel cumprimento das disposições
contidas no Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto ao compromisso do
fomecimento dos quantitativos registrados, atendendo à solicitações de compras do
govemo municipal.
1 I .36. Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência.
I I .37. São expressamente vedadas à contratada:
a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização
do Município;
b) a subcontratação para a execugão do objeto deste contrato;
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o
período de fomecimento.

12. DASOBRTGAÇÕESOICONTRATANTE

12.1. Efetuar o pâgamento na forma do item 14 deste Termo, após o recebimento
deÍinitivo dos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais,
previdenciiírias, trabalhistas e as demais disposições deste Termo de Referência.
12.2. Designar um profissional paxa na qualidade de fiscal, acompaúar e fiscalizar a
execução do Conhato, conforme previsto no item 19 deste Termo de Referência.
12.3. Promover o acompaúamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
12.4. Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos
constantes desse Termo de Referência - Anexos I e Planilhas de Composição de Preços -
Anexo II.
12.5. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constantes da execução do objeto deste Termo de Referênci4 para que sejam adotadas as

medidas corretivas necessárias.

12.6. Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento

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

12.7. Comunicar prontamenÍe à Contratada, qualquer anormalidade na ex

N" 
-..r

-|

Ê
PREFEITURA OE

SEMED

No

IMPERAT

do

Rua Urbano Santos, no 1657 - juçara, lmperatriz - MA - CEP 65 900-505

http:/www. imoeratriz.ma.gov.br - E-mail:semedimperatriz@smail'com



ESTADO DO MARANHÀO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referênci4 informando as

ocorrências ao Orgão Gerenciador.
12.8. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições
pertinentes neste Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamento dos materiais fomecidos.
12.9. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dçntro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de
decair o direito à contratagão, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666193
e suas alterações.
12.i0. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à
firmatua e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma
de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.
12.1 1 . Expedir as Autorizações de Fomecimento.
12.12. Receber o objeto em dias úteis, no horiirio de 08h às 14h, no local determinado na
requisiçãoiautori zação de fomecimento;
12.13. Disponibilizar local adequado para a realizaçáo da entrega.
12.14. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela ÇONTRATADA para a
fiel execução do contrato;
12.15. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para
a entrega material.
12.16. Proporcionar todas as condições pam que a Contratada possa executar o objeto de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do
Termo de Referência;
12.17. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
12.18. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
12. 19. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
12.20. Aplicar à(s) licitante(s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na
legislação.

13. DO PRÂZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRÂTO

13.l. O contrato terá vigência até 3111212019, contados a partir do recebimento da ordem
de fomecimento, Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de
aÍé 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto
no artigo 65, §1", da Lei Federal no 8.666193.

14. DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14.1. O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto na Planilha de Preços
anexo I e Planilha de Composição de Preços - Anexo II ao termo de referência.
14.2. Os preços incluem todas as despesas com impostos, segruos, fretes, taxas

encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer re
qualquer natureza, exceto nas hipóteses;

ajuste
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14.3. Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devi
indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei no 8.666/93.

da id

rlltt14.4. A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes d
fomecimentos, para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação par

faturamento.

(:l[',1-

14.5. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faruramento, a CONTRATADA
deve emitir a nota fiscaVfatura relativa ao fomecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser
entregues na Secretaria Municipal de Educação. situada na Rua Urbano Santos, n" 1657 -
Juçara, Imperatri/MA, para fins de liquidação e pagamento.

14.6. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestâo
Orçamentríria, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta)
dias após a aceitação definitiva dos materiais, com apresentação das notas fiscais
devidamente certificadas pelo Agente Público competente.
14.7 . O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS
MEDIANTE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS
mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empeúo.
14.8. Para fazer jus ao pagâmento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às

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

Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de

Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventruâ incidam sobre os serviços
contratados, inclusive quanto o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -
ICMS.
14.9. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos
fomecimentos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante
contabilização e apresentação, ao final de cada entrega ou período não inferior a um mês,
pela Contratada, dos formulírios de controle dos fomecimentos.
14.10. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse fim.
14.11. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente, âté que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras.

14.11.1. A contagem do prazo para pagarnento será reiniciada e contada da
reapresentação e protocolização junto ao Fiscal do conúato do documento fiscal com as
devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à
CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela
CONTRATADA,
14.12. Neúum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
al:ualização monetári a.

i4.13. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento

após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com âs especificaç
contrato.
14.14. A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade

,t*Rua Urbano Santos, no 1657 - Juçara, lmperatriz - MA - CEP 65.900-505
http://www.imperatriz.ma.sov.br - E-mail:semedimperatriz@smail.com
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cordb itvalor e das quantidades eslimadas para a contratação, realizando o pagamento de a
com o fomecimento efetivamente efetuado.

^ao14.15. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente. do montante a pagar à CONTRATADA, os' fii-.,'i"
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela

CONTRATADA, nos termos do contrato.
14.16. No caso de atraso de pagamento, desde que a Conüatada não teúa concorrido de
alguma forma pam tanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa
nominal de 6Yo a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples.
14.17. O valor dos encaÍgos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM =
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e

a do efetivo pagamento; I = Indice de compensação financeira:0,00016438; e VP = Valor
da prestação em atraso.

15. DOCRITERIODEREAJUSTE

15.1. Os preços registrados serão fixos e ineajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e

devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do aÍ. 65 da Lei
n" 8.666i 1993.

15.2. Para restabelecer a relagão que as partes pactuaram inicialmente entÍe os encargos
da Contratada e a retribuição da Administração paxa a justa remuneração, será efetuada a

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

16. DASUBCONTRATAÇAO

16.1.Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

17. DOPRAZOECONDIÇOESDEEXECUÇÁO

17.1. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de
Fornecimento" emitida pela Contratante, de forma global ou parcelada.
17.2. O fomecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme
a necessidade e de acordo com a conveniência da Administração, bem como da existência de
disponibilidade orçamentiíria, nas quantidades e locais determinados pela Contratante, por
ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o
ônus com a execugão do objeto.
17 .3. O fomecimento será executado observado o disposto nos Anexos e demais
disposições desÍe Termo de Referência.
17.4. A Contratada fica obrigada a entregar os materiais n
dias, após a solicitação formal pela Contratante.
l'7.5. Os materiais entregues deverão estar acondicionados
conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

o prazo miíximo de 05 (ci co)

de forma compatível com s
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17.6. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com 
--__-

as especificações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato. j,"'-' id'\".
18. DO RECEBIMENTO, CONDIÇÕOS OB EXECUÇÃO E ACEITAÇÁO \rr

| : l.-

,{&-,

18.1. O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma
I 8. i .1 . PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da
conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados nos Anexos do
Termo de Referência e da proposta vencedora, opoúunidade em que se observarão apenas as

informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva nota de

empeúo.
I8,l,2,DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) diar,, contados do recebimento
provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais e

conseqüentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do
contrato, a ser designado pela Contratante.
18,2. O descanegamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser
providenciada a mão de obra necessária.
18.3. O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a

responsabilidade civil do fomecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s)
ou disparidades com as especificações estabelecidas, veriÍicadas, posteriormente,
garantindo-se ao município as faculdades previstas no art. 18 da Lei n." 8.078/90.

19. DA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E ATESTOS

19.1. A fiscalização e acompaúamento da execução do contrato, na forma integral, serâo
feitos por servidores devidamente nomeados através de portaria e ou[os representantes,
especialmente designados, os fiscais anotaram em registros próprios todas as oconências,
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na
forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de 21.06.93.
19.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou
comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes a Administração.
19.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de
agão ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
19.4. A atestação de conformidade do fomecimento do objeto cabe ao titular do setor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

20. DASPENALIDADES

\l
-
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20.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta
cometida:
20.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, ajuízo da fiscalização, no ca\
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, nôq

/
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caso de ouúas ocorrências que possam acarretaÍ prejuízos à CONTRATANTE, desde q i\,i" \
não caiba a aplicação de sanção mais grave. , l. ,)
20.1 .2. Multas:
20.1.2.1. 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos t u,";uit "-' 

li'l i:i'

entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá

decidir pela continuidade da aplicação da muita ou pela rescisão contratual, em tazão da

inexecução total.
20.1.2.2. 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato
oconido, para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento,
não abrangido pelas demais alíneas.
20.1.2.3. 5% (cinco por cenlo) por dia sobre o valor global do fato oconido, pelo não
cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.
20.1.2.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não
manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento
convocatório.
20.1.2.5. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão
contratual por inexecução parcial do conüato,
20.1.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na
assinatuÍa do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se
quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior ao
prazo limite de 30 (rinta) dias.

21. DASRECISÂODOCONTRATO

21.1. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
artigo 78 da Lei no 8.666193.
21.2. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.
2l .3. Rescisão Judicial, nos termos da legislação.
21.4. Suspensão temporiiLria de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.
21.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contÍatar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
21.6. Inclusão pelo município no Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP.
"O Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar, no Porral
da Transparência, os dados do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
(CEIS) e do Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEP), atendendo as determinagões
da Lei 12.84612013 (Lei Anticomipção). O acesso ao Sistema é permitido aos entes
públicos, de todas as esferas federativas (municipais, estaduais e federais), de todos os
poderes".

22. DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTAR"ES

22.1. As condições de reajuste, repactuações, equilíbrio econômico-financeiro, rescis

^-ÉRua Urbano Santos, no 1657 - hçaÍa,lmperafiz - MA - CEp 65.900.505 PREFEITURA DE
hftD:,'/www-im rriz.ma.gov.br - E-mai I :semedimperatriz@email,com IMPERATRIZ
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sanções e as demais noÍmas deste Termo de Referência, deverão constar em cláusul AS da l-
\5íminuta do contrato.

22.2. O corffaÍo poderá ser alterado nos
que haja interesse da CONTRATANTE,

23 - DAS DISPO§IÇÓES GERAIS

casos previstos no aÍ. 65 da Lei n.o 8.666/93, des&l:: l:.1i-^
com a apresentação das devidas justificativas.

23.1. O Seúor Secretario Municipal de Educação da SEMED/IMPERÁTRIZ-MA poderá
revogaÍ a licitação por razões de interesse público deconente de fato superveniente
devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do que dará ciência aos licitantes
mediante publicação na Imprensa Oficial (arts. 49 e 59 da Lei n" 8.666/93).
23.2. A autoridade competente para homologar, anular ou revogar a presente Licitação é o
Seúor Secretario Municipal de Educação da SEMED,{MPERATRIZ-MA.
23.3. Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado para assinatura
do conkato.
23.4. Quaisquer esclarecimentos que se façam necessiírio acerca do presente termo de
referência poderão ser prestados pela Secretaria Municipal de Educação, no endereço:
Urbano Santos, no 1657 - Juçar4 CEP.: 65.900-505 - lmperatriz - MA.

Imperatriz - Ma, 10 de julho de 201 9.

Francis Silva de Oliveira
to Financeiro

bRua Urbano Santos, no 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEP 65.900-505
httD:/,r'ww.imDeratriz.ma.qov.br - E-mail:semedimperatriz@gmail.com
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PLANII,HA DE PREÇOS. ÀNEXO I AO TERMO DE REFT]RENCIA

Res sável: Josenildo José F€rreira

cn4

c

I
PI]LE BATEDEIRA GROSSA LEITOSA PARA BUMBO DE ARO
22' POLECADAS COM PERFIL DE ALUMÍNIO

TIN D 400 RS 61,90 R$ 27.160,00

2
PELE BATEDEIRA GROSSA LEITOSA PARÁ CÂIXAS /
TAROL DF ARO I4' POLECAS COM PERfIL DF ALUMIÍIO

I]ND 300 RS 41,38 R$ 14.2t4,00

.]

PELE RESPOSTA/TRANSPARENTE PARÂ TAROUCX DE
GUERRA DE ARO 14'POLEGADAS COM PERFIL DE
ALUMINIO

UNI) 200 R$ 31,33 RÍ 6.266.00

PEI-E LETTOSA GROSSA PARA SIXTOM OU QUINTON DE
ARO I2'POLFGADAS COM PIRFIL DF A-LUMÍNIO

UND 20 R$ 91,65 R$ 1.833,00

5
PIJLE LEITOSA CROSSA PARA SIXTOM OIJ QUINTON DE
ARO IO' POLEGADAS COM PERfIL DE AI-UMÍNIO

UND 20 R$ 96,35 RS I.92't,00

ó
PELFJ LETTOSÀ GROSSA PARÁ SIX'IOM Otj QUINTON DE
ARO OE' POLTGADAS COM PI.RFIL DF ALUMÍNIO

t_lNI) )o R$ 95,96 R$ r 919,20

'7 PELE LETIOSACROSSA PARÁ SIXTOM OU QUINTON DE
ARO 06' POLEGADAS COM PER}IL DE AI,UMINIO

IJNI) 70 R$ 96,2t R§ t.924,20

8 T]ND 5 R$ 4A2,28 RS 2.411,40
PELE HIDRÁULICA PARÂ CAIXA TENOR DE ARO I4'
POLEGADAS PARÁ ATAQUE DE COR VERMELI IA
ESTI]IRÀS DE 24 FIOS PARA CAIXÁS/TAROL DE 14

POI,EGADAS UND 200 R$ 66,1t R$ 13 342,00

I()
T^LABARTE TIPO NYLON de cor PRETA DE 2 GANCHOS -
Tamsnho: l35cm aberto e largura Íita: 5cm IJNI) 400 R$ 53,E2 R$ 2 r.528.00

II
MAÇANETAS DE MADEIRÁ PAXÁ BUMBOS COM CORDÃO
E CABEÇA REVESTIDA DE PELÚCIA VERDE BANDETRA E
OtJ PRETO COM CABO DE 30cm PARES

500 R$ 6r,10 R$ 30.650.00

t2
BAQUETAS DE MADEIRA PARA SURDO - ( ompÍimcnto: i55
mm - DámclÍo: 24 mrn - Pcso uni(ário: I20 s UND 60 R$ s2,s3 R$ 1.151.80

l3
BAQUE'TAS DE MADEIRÂ TORNEAT]A PARA CATXAS
Comprimcnto: 375/380 mm - Diâmctro: 15.0 PARES :100 R§ 46,A4 R$ 14.052.00

l4
OLEO LUBRIFICANTE PARA PISTOS E VALVULAS _

INSTRUMFNTOS DF SOPRO, Df 60IT{I, I'ARES
:10 R$ 1.709.50R$ tz3,65

t5
PARÁFIrSOS E PORCÁS (propoÍcional ao paÍatusos) PARA
TÀROL, SURDOS, BUMBOS E SIXTOM - I I cm. l4 cm. 30cm UNI) 1000 R$ 8,52 R$ 8.s20,00

CANOAS P RÀ CAIXA TENOR E SIXTON - Canoâ parâ Iom 6",
8'. l0', l2', 13". Espâço dc Íuração de 28mm UNI) t00 RS 65,28 R$ 6.528,00

t7 NAPA CTJRVIN VERDI] BANDI]IRÂ OU PRT]TO MEl'R(,' 200 R$ 6s,2s R$ t 3 050,00

'r ili)ll Í0,r1'1, l{í1lfiií

Secretâriâ: MuÍlicipal de Educação
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ESTANTE PARA PARTITIJRA z
bookplâte ramânho 14x50, rnclrnÍ, ar aâvel, bookplâte
deslacável paÍa fácil tnnspoíe, trava f( -, conjünto da peme do
ripé, eixo verticâl de dois niveis com altuÍa âjustável ajusla de 32" a

58". Deso: l-90ks cor DÍetâ. mârerial: Aco câÍbono

(JNI) l0 R$ 999,70

I9

COLETE PARÁ CATXA TERNOR: fabricado em aluminio naval na
cor PRETO: ombreiÍas e âbdominâis com r€forço € espumas de
impaclo confoíaveis ; regulagens de altuÍa frontais ; paÍâfusos

refoÍÇados de resulasem

TJNI) l0 R$ 611,33 R$ 6.113,30

20

PAR DE PRATOS (PRATOS A DOIS) - Diámelro de 14" / Par de
correias em couro / Matéria prima: Iatão / AcabamenÍo niquelado /
Proletor de mãos em feltro / Capr.

PAR[,S J{) R$ 5E6,69 R$ 17.600,70

21

Mastro em aluminio com DiâmetÍo dô 28mm. Ilnça com 2scm de
altura, Cromâda na cor prata, Acompanha também 02 (düâs)
presilhas de aço inox pam fixaçâo da bandeira- Alturs âpÍoximâda do
maslro com lança: 2,20m, Esse MastÍo e lndicado pâra bandeims nos
tâmanhos090x | 28me I 12x | 6Om

UNt) 30 R§ t 49,25 R$ 4.471.50

.I'OTAt, RS 20!,377J0

Solicitação de autorir.ação pàra reâlização de Licitação parâ contralação de empresa para o fomccimenlo de
Malerial de Re?osição para Inítrumenlos Musicais dts Forúa.rus das Escolds Públicis Munici|ais, dcslitados
d nlefide, oos eveilos alusivos a Semarra da Pátria-
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PREGÃO PRESENCIAL N". 093/2019.CPL - CPL

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CR.EDENCIAL

Imperatriz (MA), _de de 2019

Ao(A)
PREGOEIRO(A) MUNICIPAL
REF. PR.E,GÃO PRESENCIAL N" 093/20T9-CPL.

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa

_, vem pela presente informar a Vs. Sas. que o Sr
é designado para representar nossa empresa na Licitação acima referida,

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

Atenciosamente,

Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal

fâi

*'
.::1
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ESTADO DO MARANHÂO
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PREGÃO PRESENCIAL N" 093/2019 - CPL
ANEXO III

(MTNUTADO CONTRATO)

CONTRATAÇÁO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
MATERIAL DE REPOSIÇÃO PARA
INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS FANFARRAS DAS
ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, DESTINADOS A
ATENDER AOS EVENTOS ALUSIVOS A SEMANA
DA PÁTRIA, E INSTITUIÇOES QUE COMPÕEM O
SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO NA
MANUTENÇÁO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÁO BÁSICA, DE FORMA PARCELADA,
CONFORME ESPECIFICAÇOES E

QUANTITATIVOS DESCRITOS NO EDITAL E SEUS
ANEXOS, CONFORME ESPECIFTCAÇOES E
QUANTITATIVOS ESCRITOS NO ANEXO I DESTE
TERMO.QUE ENTRE SICELEBRAM O MUNICÍPIO
DEIMPERATRIZEAEMPRESA

\A FOR}IA-{BAIXO,

Ao(s) 

- 

dias do mês de 

- 
do ano de 201 9, de um lado, o MUNICÍPIO DE

IMPERATRIZ, CNPJ/MF n." 06.158.455/0001-16, localizada na Rua Rui Barbosa, n." 201 -
Centro, através do(a) Secretário(a) Municipal

brasileiro(a), agente político, poÍador do RG n.o SSP/MA e

do CPF/MF n.o _, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outrov lado, a empresa , CNPJÀ4F n." estabelecida na

, neste ato, representada pelo, Sr portador do RG n."
edoCPF/MFn.o-,doravantedenominadasimplesmentedeCoNTRATADo'
tendo em vista o que consta no Processo n.o e proposta apresentada,

Rua Urbano Santos, n" 1657 - Juçam, tmperatdz - MA - CEP ó5 900-505 PRÉFEITURA DE

IMPERATR.IZ
L,

it''

que passam a integrar este instÍumento, independentemente de transcrição na paúe em que com este

não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.o 8.666, de

21 de juúo de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
L Constitui objeto deste a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Material de

Reposição para Instrumentos Musicais das Fanfarras das Escolas Públicas Municipais,

desiinados a atender aos eventos alusivos a Semana da Pátria, destinados a suprir as necessidades da

Secretaria Municipal de Educação e Instituições que compõem o Sistema Municipal de Ensino na

Manutenção e Deienvolvimento da Educação Básica, de forma parcelada, conforme especificações e

a-
aE-

\t*0,
CPL'
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quantitativos descritos no Edital e seus anexos, e em conformidade com o Pregão Presencial no
093/2019-CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos
os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório
realizado na forma da Lei no 8.666, de 21 de juúo de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
I. No lomecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o

empeúo e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são

confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações descritas nas especificações técnicas no

Anexo I deste Contrato. a:

U. Iniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento", emitida
pela Contratante, de forma parcelada.

\- III. Respeitar o prazo estipulado para o lomecimento parcelado do objeto conforme estabelecido

neste Edital e na proposta da CONTRATADA.
IV. Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a executar o objeto, após cada

solicitação formal, conforme a cláusula oitava deste contrato.

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

inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita

execução do objeto.

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

VII. 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 contratuais ou legais a que estiver sujeita.

VIII. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela

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

comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendocomunicar à CONTRATANTE

\, a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

IX. 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.o 8l
naLei 8.666193.

2.IX.1. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o

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

estabelecidas.

X. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor inicialmente

estimado para a execução do contrato, nos terrnos do § l"; do aÍ. 65 da Lei 8.666/93.

XI. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei

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

XII. Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 0l (um) preposto como seu

,*',
tl
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representante, confoÍne elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela Administração, que deverá se

reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via eletrônica./telefone, pâra

acompaúar e se responsabilizar pela execução do objeto.
XIII. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o

objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou inconeções resultantes da execução

ou de materiais empregados;

2.XIII.1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e refazer, prioritária e

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

contados da solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e

imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.
XIV. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,

\, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

2.XIV.1. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus

empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os

decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prúLzos da garantia, mesmo

expirado o prazo.

XV. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

resultantes da execução do contrato.

2.XV.l. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e

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

XVI. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,

previdenciárias e de seguranga do trabalho de seus funcionários.

XVIL Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execugão do objeto sem a prévia e expressa

anuência da Contratante.- 'lII. Arcar com todas as despesas. diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das

obrigações pactuadas entre as partes.

XIX. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-obra,

garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

XX. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não

eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigagôes pactuadas

entre as paÍes.

XXI. Relatar a Contratante toda e qualquer inegularidade observada em virtude do fomecimento e

prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

XX11. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

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

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

vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.

?*'!
,l
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Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes de

trabalho, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, transportes, fretes,
equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer nal:ureza ou espécie, salários e

quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.

Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe veúam a ser

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

Fomecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, exigidos
pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como cumprir todas

as norrnas sobre medicina e segurança do trabalho.

Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.

Respeitar as norrnas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da

Contratante;

Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o descarregamento

dos materiais.

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal.
Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Educação ou outro local designado por esta.

Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final ajustada ao

último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do contrato.

Manter inalterados os preços e condições da proposta.

Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles constantes do

anexo II - do Termo de Referência.

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

Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no

Termo de Referência e no Edital. inclusive quanto ao compromisso do fomecimento dos

quantitativos registrados, atendendo às solicitações de compras do govemo municipal.

Atender as demais condições descritas neste contrato.

São expressamente vedadas à contratada:

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

Município;
b) a subcontratação para a execução do objeto deste contrato;

c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o período de

fomecimento.

XxIII.

XXIV,

xxv

XXVI.
XXVII.

XXVIII.

xxlx.
xxx.

XXXI.

XXXII.
XXXIII.

XXXIV.
xxxv.

X .VI

XXXVII

I

CLÁUSULA TERCEIRA. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE
Efetuar o pagamento na forma da cláusula quinta deste contrato, após o recebimento

definitivo dos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais,

previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições deste Termo de Referência'

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

b-
*-
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Contrato, conforme previsto na cláusula décima deste contÍato

III. Promover o acompaúamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

IV. Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos constantes

desse Termo de Referência - Anexos I.

V. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou inegularidades constantes da

execução do objeto deste Contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.

VI. Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos

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

VII. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do objeto,

:. podendo recusar o recebimento do material, caso não esteja de acordo com as especificações e

condições estabelecidas neste contrato, informando as ocorrências ao Órgào Gerenciador.

VIII. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições pertinentes

neste Edital, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos materiais fomecidos.

IX. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 daLei 8.666193 e suas alterações.

X. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à firmatura

e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e

juntado aos autos, com a instrução processual necessária.

XI. Expedir as Autorizações de Fomecimento.
XII. Receber o objeto em dias úteis, no horário de 08h às 14h, no local determinado na

requisição/autorização de fomecimento;

XIII. Disponibilizar local adequado paÍa a Íealizaçáo da entrega.

)- '. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel

- execução do contrato;
XV. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam devidamente

trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para a entrega material.

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

com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

XVIL Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as

cláusulas contratuais e os terrnos de sua proposta;

XVIII. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada'

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

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

,.1* 
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CLÁUSULA QUARTA - Do PRAzo DA VIGÊNCIA E ExECUÇÃo Do CoNTRÁTo
O contrato terá vigência aÍé 3lll2l20l9, contados a partir do recebimento da ordem de
fomecimento.Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões d,e até 25oÁ

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65,

§1", da Lei Federal no 8.666193.

CLÁUSULAQUINTA. DO PREÇO E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO
L O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto no anexo I.

II. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos

eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza,

exceto nas hipóteses;

III. Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida indenização a

Contratada, observadas as prescrições da Lei n'8.666193.
IV. A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos fomecimentos, para

conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.

V. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA deve

emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser entregues na

Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Urbano Santos, no 1657 - Juçara,

ImperatrizMA, para fins de liquidação e pagamento.

Vl. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão Orçamentária,

por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (rinta) dias após a aceitação

definitiva dos materiais, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente

Público competente.

"i*'r
I

I

amento deverá ser efetuado em PÀRCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE O

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

estar vinculado a liquidação total do empenho.''lll. 
Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar j unto às notas\- 

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

regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a

quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços contratados, inclusive

quanto o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

IX. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos fomecimentos

devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização e

apresentação, ao final de cada entrega ou período não inferior a um mês, pela Contratada, dos

formulários de controle dos fomecimentos.

X. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato ou

outro servidor designado para esse fim.

VII. O pag

L,E-
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XI' Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
s.XI.t' A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e

protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correções, fato esse

que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo
da prestação de serviços pela CONTRATADA.

XIL Neúum pagamento será eietuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer obrigação
documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou atualização
monetaria.

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

\-.{IV. A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade do valor e das

quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o fomecimento
efetivamente efetuado.

XV. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá

deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores

correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos

telmos do contrato.

XVI. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não teúa conconido de alguma

forma para tanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa nominal de 6%o a.a

(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime dejuros simples.

XVII. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM: I xN x VP, onde: EM: Encargos

moratórios devidos; N : Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; I: Índice de compensação financeira:0,00016438; e VP = Valor da prestação em

atraso.

CLÁUSULA SEXTA - Do CRITÉRJO DE REAJUSTE
L Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses deconentes e

devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei no

8.666il993.
II. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da

Contratada e a retribuição da Administração para ajusta remuneração, será efetuada a manutenção

do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei

n." 8.666/93.

dl'r
-.-l

I

CLÁUSULA SÉTIMÀ. DA SUBCONTRATAÇÃO
.Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato
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cl,Áusul,AorrAvA - Do pRAZo E coNDrÇoEs DE ExECUÇÃo
I. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento"

emitida pela Contratante, de forma parcelada.

IL O fomecimento dos bens será eletuado de forma parcelada, sob demanda, conforme a

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

disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela Contratante, por ocasião

da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o ônus com a

execução do objeto.

III. O fomecimento será executado observado o disposto nos Anexos e demais disposições deste

Termo de Referência.

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

a solicitação formal pela Contratante.

V. Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua

conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

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

especificações e condições deste Termo de ReÍ'erência. do Edital e do Contrato.

cf.,
I

CLÁUSULAN0NA. Do RECEBIMENTo, CONDIÇÓES DE ExECUÇÃo e aceITnçÃo
I. O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:

a) PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da

conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados nos Anexos do Termo de

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

b) DEFINITMMENTE: no prazo de aÍé 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório,
após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais e conseqüentemente

aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do contrato, a ser designado
r- pela Contratante.
II. O descarregamento do produto ficará a cargo do fomecedor, devendo ser providenciada a

mão de obra necessaria.

III. O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade civil
do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades com as

especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao município as faculdades

previstas no art. 18 da Lei n.o 8.078/90.

CLÁUSULADECIMA. DA FISCALIZAÇÁO, CONTROLE E ATESTOS
I. A fiscalização e acompaúamento da execução do contrato, na forma integral, serão t-eitos por

servidores devidamente nomeados através de portaria e outros representantes, especialmente

designados, os fiscais anotaram em registros próprios todas as ocorrências, determinando o que for

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na lorma do Artigo 67, da Lei no

8.666, de 21.06.93.

PRÉFEITURÂ DE
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II. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de
recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes a Administração.

III. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

IV. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável
pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULADECIMA PRIMEIRA. DAS PENALIDADES
I. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa,

aplicar à CONTRAIADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:

- a) AdveÍência escrita: quando se tratd de infração leve, a juizo da fiscalização, no caso

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

outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a

aplicação de sanção mais grave.

II. Multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos materiais entregues com atraso.

Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da

aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razáo da inexecução total.
b) 0,06% (seis ceníésimos pot ce to) por dia sobre o valor global do fato oconido, para

ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas

demais alíneas.

c) 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não cumprimento de
quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.
d) 5% (cinco por cenlo) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das

condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
.- e) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por

inexecução parcial do contrato.

Í) 20% (vinte por cenlo) sobre o valor do contrato. nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato,
rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver reiterado

descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior ao pÍazo limite de 30 (trinta) dias.

Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto

perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado

ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada

com base no inciso anterior.

i;t;
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CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS RESCISÃo Do CONTRATo
I. Motivos que resultam na rescisão contratual:
II. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78

da Lei no 8.666193.

III. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da ticitação,

desde que haja conveniência para a Administração Pública.

IV. Rescisão Judicial, nos terÍnos da legislação.

V. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

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

VI. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que a

Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da

sanção aplicada com base no inciso anterior.

VII. Inclusão pelo município no Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP.

VII. "O Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar, no Portal da

Transparência, os dados do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e do

Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEP), atendendo as determinações da Lei

12.84612013 (Lei Anticomrpção). O acesso ao Sistema é permitido aos entes públicos, de todas

as esferas federativas (municipais, estaduais e federais), de todos os poderes".

CLAÚSULA DÉCIITA TTNCURA - DA LEI ANTICORRUPÇÁO
Ficam responsabilizados de forma objetiva, administraliva e civilmente as pessoas Íisicas e jurídicas

pela prática de atos contra a administração pública. no âmbito municipal, em atenção à LEI N"
12.846, DE 01 DE AGOSTO DE 2013; regulamentada pela IN CRG 00212015 e pela Portaria CRG
1.33212016 que independente de transcrição integra o presente instrumento

CLAUSULA DÉCma qUlnU - DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Imperatri/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litigios oriundos da execução deste Contrato.
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente
instrumento em 03 (rês) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela
Contratada e pelas testemuúas abaixo nomeadas

Imperatriz(MA). _ de de 2019

TESTEMUNHAS
CONTRATANTE
Secretária Municipal CPF/MF

CONTRATADO
Representanle Legal

CPF/MF
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PREGÃO PRESENCIAL N' 093/2019-CPL

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRTMENTO DO INC. v DO ART. 27 DALET
8.666t93

DECLAILAÇAO

(Nome da Empresa) inscrito no CNPJ n" por
intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)
Carteira de Identidade n' e do CPF n"

portador da
DECLARA, para fins do

disposto no inc. V do xt.27 da Lei no 8.666, de 21 dejunho de 1993, acrescido pela Lei n'9.854, de
27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho notumo, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a paÍir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

(data)

(representante legal)

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

.ct..,
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PREGÃO PRESENCIAL N" 093/20I9-CPL

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIAE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÁO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão n" 09312019-CPL
realizado pela Prefeitura Municipal de Imperatriz e conforme exigências legais, que damos ciência de

que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

A presente declaração é feita sob as penas da Lei.

Imperatriz(MA), _ de de 2019.

Representante Legal da Empresa
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