
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N' 105/20I9-CPL
TIPO:Menor Preço por Item
ORGAO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação
PROCESSO ADMINISTRATM:02.08.00. 1 591/20 1 9-SEMED
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 03 de outubro 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 da Pregoeira 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 conhecimento dos interessados, que realizará e julgará a licitação acima indicada
e receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO na Rua Urbano Santos, n"
1657, Baino Juçara, Imperatriz - MA, regido pela Lei Federal n" 10.520, de 17 de julho de 2002,
Decreto Municipal n" 2212007, Lei Complementar n' 123, de l4 de dezembro de 2002, alterada pela
Lei Complementar no 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto Federal n'8.538, de 06 de outubro de
2015 e por este Edital e seus anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições
da Lei n.' 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie:

1. - DO OBJETO
1.1. Aquisição de Material Permanente e de Consumo destinados a equipar as Escolas e
Creches da Rede Pública Municipal de Ensino na Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica. de forma parcelada, conforme especificações e quantitativos descritos nos Anexos constantes
neste Edital;

1.2 - O Valor estimado conforme pesquisa efetuada no mercado tbra estipulada em R$ 5.003.507,50
(cinco milhões, três mil, quinhentos e sete reais e cinquenta centâvos),

2. - DOSANEXOS
a) Anexo I - Proposta de Preços e Termo de Referência;
b) Anexo II- Modelo de CaÍa Credencial;
c) Anexo III- Minuta do Contrato;

d) Anexo IV- Declaração a que alude o arÍ.27", V da Lei n." 8.666/93;
e) Anexo V - Modelo de Declaração Dando Ciência de que cumprem plenamente os Requisitos de
Habilitação.

3 - DO SUPORTE LEGAL
3.1- - Está licitação reger-se-á pela Lei Federal n' 10.520, de l7 de julho de 2002, Decreto Municipal
n" 02212007, Lei Complementar 123/2006 e alterações e por este Edital e seus anexos, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei no 5.666/93 e respectivas alterações, além
das demais disposições legais aplicáveis, que ficam fazendo parte integrante da mesma, independente
de transcrição.

4. - DADOTAÇÃO
4.1- As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.08. 12.361.0043.2132 - MANUTENÇÃo p »p,ssNVoLVrMENTo DA
ESCOLA
Natureza: 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Natureza: 4.4.90.52.00 - Equipamento e Materia[ Permanente

Fonte dos RecuTsos: RECURSOS DO PRECATÓRIO FUNDEF. BANCO
DO BRASIL-AGÊNCIA: 0554-I - CONTA CORRENTE: 96.II8.3.

s. - DA PARTICIPAÇÁO
5.1 - Poderão paÍicipar deste pregão, os interessados que teúam 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 - 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 no

12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao objeto licitado,
conforme Lei ComplemenÍar n" 12312006 e sua alteração dada pela Lei ComplemenÍar 14712014, e
que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital, e seus
Anexos;

5.1.2 - Na Cota Reservada 25olo (conforme planilha em anexo) - (inciso III, do aÍ. 48 da Lei
14'l /2014) - Empresas que se enquadrarem como microempresas - ME, empresas de pequeno porte -
EPP, ou equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior,
receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do caput do artigo 3o da Lei
Complementar n" 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente
ao objeto licitado, conforme Lei complementar no 12312006 e sua alteração dada pela Lei
Complementar 14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
constante deste Edital;

5.1.3 - Na cota Principal 75%o (conforme planilha em anexo) - (inciso III, do art. 4g da Lei
14712014) - Empresas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
constante deste Edital, e seus Anexos.

5.2 - Não poderão participar desta Iicitação empresas:

5.2'1 - Empresas cuja falência teúa sido decretada em concurso de credores, dissolvidas, tiquidadas
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 tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, ainda que tal fato se dê após o
início do ceÍame;
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ESTADO DO MARANHÁO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPE,RATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 forma de consórcios;

5.2.6- Das quais participem, seja a que titulo for, servidor público municipal de Imperatriz;

5.2.7- Pessoas Físicas.

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 Edital, ou procuração que o nomeie a participar deste
procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada, comprovando os
necessários poderes para formular verbalmente lances de preços, Íirmar declarações, desistir
ou apresentar razões de recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao
presente certame;

6'1.1 - No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a mesma;

6.1.2 - As participantes deverão apresentar também, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, quando o licitante for
representado por pessoa que estatutariamente teúa poder para tal, comprovando esta capacidade
jurídica;

6.1.3 - As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes, Declâração
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 vatidade;

6.2 - Caso as licitautes não se façam representar durante a sessão de lances verbais, ou sejam
descredenciadas, ficarão 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 paÍicipação de qualquer interessado representando
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mais de um licitante;
6.4 - As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR - Aviso de Recebimento)
deverão remetê-1os ao endereço constante do preâmbulo desse edital, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a)
municipal;

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

7. - DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
7.1 Por força da Lei Complem enlar n 123/06 e do art. 34 da Lei n" I 1.488/07, as microempresas -
MEs, as empresas de pequeno porte - EPPs e as Cooperativas a estas equiparadas - COOPs que
teúam interesse em participar deste pregão deverão observar os procedimentos a seguir dispostos:
a) As licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou COOB e que eventualmente
possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à regularidade fiscal, deverão
consignar tal informação expressamente na declaração prevista no item 6. L3;
b) No momento da opornma fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta
seja uma ME, EPP ou COOB 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 venha comprovar sua condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte;
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.

7.2 - Paru eleito 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 oportunidade de apresentar nova proposta
no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
b) A nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da
detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu preço seja aceitável e a licitante
atenda às exigênc ias 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.

I - DAPROPOSTADE PREÇOS
8.1 - A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua paÍe
extema as seguintes informaçôes:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA n
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Pregão Presencial no 105/2019-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)

8.2 - Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) Ser digitada ou impressaem papel timbrado da empresa, em uma via, redigida com clareza em
língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entreliúas, devidamente datada e assinada na última
folha e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa;
b) Conter a descrição 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 valoresunitarios e totais, serão considerados os primeiros, e entre o
valor expresso em algarismo e por extenso, será considerado este último;
B.I) PARA A FORMULAÇÃO OAS PROPOSTAS DE PREÇOS IMPRISSAS DEVERÁ SER
UTILIZADA A DESCRIÇÀO DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERTNCIA E
PLANILHA DE PREÇO ANEXO AO TERMO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÀO DA
PROPOSTA.
c) Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de Referencia
(Anexo I), correspondente a fornecimento 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 obj eto deste
Edital e seus Anexos.

9. - DAACEITAÇÃO TÁCITA
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 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 maximo de 05
(cinco) dias, após a solicitação lormal pela Contratante

9.2.1 -A entrega dos produtos será feita de forma parcela, nas quantidades e local estabelecido na
"Ordem de Fomecimento";

9.3- O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a paÍir da data de entrega
da mesma; I,
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9.4 - Uma vez abefias as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços,

alteragões ou altemativas nas condições/especificações estipul adas. Não serão consideradas 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 26,10. e 26.11 implicará na desclassiÍicação do licitante;

9.7 - Caso os príLzos 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.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

10 - DA HABTLTTAÇÁO
10.1. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope
parte extema os dizeres abaixo e a seguinte documentação:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA
Pregão Presencial no 105/2019-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)

lacrado, trazendo em sua

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
de seus administradores;
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
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir;
d.l) Os documentos em apreço deverão estar acompaúados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e Dívida
Ativa e Previdenciaria);
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante (Tributos e
Contribuigões Estaduais e Dívida Ativa);
h) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
i) Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF - Certificado de Regularidade do
FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal;
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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) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, nos termos do art.l078 do Código Civil Brasileiro, que comprovem a
boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices ofrciais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta.
1.1) 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 lo de agosto de 1997, art. 6',
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento; ou
1.2.3) sociedade criada no exercício em curso:
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio do licitante;
1.2.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;
m) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, peÍinente 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
pública ou por empresa privada que comprovem que a empresa presta ou prestou, a contento,
fomecimento compatível com o objeto da Iicitação;
n.l ) Será admitida, para atingimento dos quantitativos fixados, a soma de atestados e/ou certidões de
acervos técnicos;
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 14 anos, podendo ser utilizado o modelo do Anexo IV 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 Íilial, 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 matriz e filiais, bem assim quanto ao certiÍjcado de Regularidade do FGTS, qr*ào o
licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo apresentar, neste caso, o
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:
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10.4 - As certidões e documentos emitidos eletronicamente pela Intemet, somente produzirão efeitos
com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgão emissor;

10.5 - O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições
previstas no subitem 26.10. e 26.11deste edital, implicará na inabilitação do licitante.

I1 -DO PROCEDIMENTO
11.1 - No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus
representantes legais, o(a) pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e os envelopes
contendo as propostas de preços (envelope 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;

11.2 - Iniciada a sessão, neúum 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 antes do referido horário;

11.3 - 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 conlormidade 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 oferta de valor mais baixo por item e os das ofeÍas com preços até l0% (dez por cento) superiores
àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, até a
proclamação do vencedor;

11.4.1 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao
licitante, na ordem decrescente dos 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;
f) Convidar a retirar-se do local qualquer pessoa que atrapalhe ou perrurbe a sessão, assim como,
qualquer um que desobedeça ou desacate o pregoeiro, se prejuizo das penas legais aplicáveis em cada
caso.

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 classificação dos licitantes remanescentes;
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definidas no item 11.4, o (a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o máximo de três,
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas
propostas escritas. (Havendo empate nesta condição todos participarão da etapa de lances verbais);

ll.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 ofertas de acordo com o menor preço
ofertado, o(a) pregoeiro(a) imediatamente dará inicio 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 teúa sido classificada em primeiro lugar, o(a)
pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da proponente classificada em
segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante atenda às condições fixadas neste edital;

11.11 - Nas situações previslas 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;

ll,l3 - O (a) pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os

"Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contratação, as empresas poderão retirá-
los no prazo de até 30 (trinta) dias, sob 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.

12 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
l2,l - Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,em consonância com o que estabelece
a legislação peÍinente;

12.2 - Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições deste edital,
notadamente às especificagões mínimas contidas na Proposta de Preços;

12.3 Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqüentemente, classificada em '
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o MENOR PREÇO POR ITEM;

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) pÍocederá ao desempate, na mesma sessão 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.

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

l3'2 - 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) efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à autoridade superior, por
intermédio do pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão ou encamiúá-lo(s) à autoridade
superior, devidamente informado, para apreciação e decisão, obedecidos os prazos legais;

13.4 - O acolhimento
aproveitamento;

de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de

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 da ata de registro de preço;

13.6 - A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

14- DA RESCISÃO NO CONTU,TO
14.1. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da
Lei n'8.666/93;

14.1..1 Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagão,
desde que haja conveniência para a Administração pública;

14.1.2 Rescisão Judicial, nos termos da legislação;

14'1.3 suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com -a
Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos; /\
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14.1.4 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 prírzo da sanção

aplicada com base no inciso anterior;

14,1.5 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 lnidôneas 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".

ls - SUBCoNTRÀrAÇÃo
15.1 - Não é permitida a subcontrataÇão total ou parcial para a execução do contrato.

16 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
16.l A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento"
emitida pela Contratante, de forma global ou parcelada;

16.2 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 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;

16.3 O fomecimento será executado observado o disposto nos Anexos e demais disposições do
Termo de Referência;

16.4 A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a
solicitação formal pela Contratante;

16.5 Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação,
em embalagens lacradas pelo fabricante;

16.6 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.

I7- OBRTGAÇÓES On CONTRATADA
17-1 Iniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento", emitida
pela Contratante, de forma global ou parcelada;

L.

EMED

lu

17.2 Respeitar o prazo estipulado para o fomecimento parcelado do objeto conforme estabelecido no
Edital e Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA;

17.3 Observar o prazo miiximo no qual a Contratada ficará obrigada a executar o objeto, após cada
solicitação formal, conforme item 16 deste Edital;
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17.4 Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições
inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita
execução do ob.jeto;

l7,SFacilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;

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

17.7 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando os
comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo comunicar à CONTRATANTE a
superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições;

17.8 A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo miiximo de 05
(cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art.o 81 na Lei
8.666193;

17.8.14 recusa injustificada do homologatório em assinar o contÍato, 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;

17.9 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor inicialmente
estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1"; do aÍ. 65 da Lei 8.666193;

l7.l0Executar fielmente o contrato, de acordo com as c1áusulas avençadas e as normas da Lei
8.666193, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial;

17.11 Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como seu
representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela Administração, que deverá se
reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via eletrônica,/telefone, para
acompaúar e se responsabilizar pela execução do objeto;

17'12 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
obj eto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou inconeções resultantes da execução ou
de materiais empregados;

17.12'1 Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e refazer, prioritária e
exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias 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;

17.13 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contÍato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a hscalização ou o acompaúamento pelo órgão interessado;
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l T.l3.lResponsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuizo 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 príLzos da garantia, mesmo expirado o prazo;

17.14 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, Í-rscais e comerciais resultantes
da execução do contrato;

17.14.1A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais,
não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento;

17.16 Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e expressa
anuência da Contratante;

17.17 Arcu com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
pactuadas entre as paÍes;
17.18 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fietes, seguros, mão-de-obra,
garantia e todas as despesas decorrentes da contratação;

17.19 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;

17.20 Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em viÍude do fomecimento e

prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados:

17.21 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do fomecimento do
objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-
transportes, vales-refeições, e outras que porventura veúam a ser criadas e exigidas por Lei;

17.22 Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes de
trabalho, encargos trabalhistas, previdenciarios, Íiscais e comerciais, transportes, fretes,
equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer na.rfieza ou espécie, salários e quaisquer
outras despesas necessárias à perfeita execução dos objeto contratado;

17.23 Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser
exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;

17,24 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;
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17.15 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições relerentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus luncioniírios;

17.25 Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
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17.26 Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
Contratante;

17.27 Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o descarregamento
dos materiais;

17.29 EntregN o objeto no Depósito da Secretaria Municipal de Educação ou outro local designado
por esta;

17.30 Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta fina1 ajustada ao
último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do contrato;

17.31 Manter inalterados os preços e condições da proposta;

17.32 LançN na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles constantes dos
anexos deste Edital;

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

l7.34Tomar 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;

17.35 Atender as demais condições descritas no Edital e Termo de Referência;

17.36 São expressamente vedadas à contratada:
a) A veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do
Município;
b) A subcontratação para a execução do objeto deste conhato;
c) a contÍatação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município,
durante o período de fomecimento.

18. OBRTGAÇOES DO CONTRATANTE
18.1 Efetuar o pagamento na forma do item 19 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 e seus anexos;

18.2 Designar um proÍissional para na qualidade de Íiscal, acompanhar e fiscalizar a execução do
Contrato, conforme previsto no item 20 deste Edital;

18.3 Promover o acompaúamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

18.4 Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos constantes no
Termo de Referência - Anexo I.
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17.28 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal;



18.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes da
execução do objeto do Termo de Referência, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessiírias;

18.6 Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos
materiais e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso;

18.7 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 no Termo de Referência, informando as oconências ao Orgão Gerenciador;

18.8 Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições pertinentes no
Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos materiais
fomecidos;

18.9 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 prejuizo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações;

18.10 Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à firmatura
e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e
juntado aos autos, com a instrução processual necessária;

18.11 Expedir as Autorizações de Fomecimento;

18.12 Receber o objeto em dias úteis, no horiirio de 08h às 14h, no local determinado na
requisição/autorização de lomecimento;

18.13 Disponibilizar local adequado para a realizaçáo da entrega;

18.14 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato;

18.15 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;

18,16 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;

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

cláusulas contratuais e os terÍnos de sua proposta;

18,18 Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada;

18.19 Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades;
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18.20 Aplicar à(s) licitante(s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na legislação;
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19- DO PREÇO E DAS CONDrÇÕES DE PAGAMENTO
19.1 O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto no anexo I ao termo de referência;

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

19.3 Caso a ContÍatante não demande o total da quantidade estimada, não será devida indenização a
Contratada, observadas as prescrições da Lei n" 8.666193

19.4 A CONTRÂTADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos fomecimentos, para
conlerência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento;

19.5 Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA deve
emitir a nota fiscal/fatwa relativa ao fornecimento 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;

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

19.7 O pagam ento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE O
FORNE, CIMENTO DOS MATERIAIS. à medida que forem entregues os mesmos, não devendo
estar vinculado a liquidação total do empenho;

19.8 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;

19.9 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
formulários de controle dos fomecimentos:

19.10 A atestação da fatura correspondente ao fomecimento caberá ao fiscal do contrato ou outro
servidor designado para esse fim;

19.11 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;

19.11.1 A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação
protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento Íiscal com as devidas correções, fato es
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que não poderá aciuretaÍ qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no
fomecimento pela CONTRATADA;

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

19.13 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a
atestação de que o produto foi entregue em conformidade com as especificações do contrato;

19.14 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;

19.15 A CONTRATANTE, observados os principios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores
conespondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos
do contrato;

19.16 No caso de atraso de pagamento, desde que a Contatada não tenha concorrido de alguma
lorma 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;

19.17 Ovalordos encargos será calculado pela formula: 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: Índice de compensação financeira:0,00016438; e VP: Valor da prestação em
atraso.

20- DA F'ISCALIZAÇAO,CONTROLE E ATESTO
20.1 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 regisÍos próprios todas as ocorrências, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666,
de 21.06.93;

20.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de
recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábit para a adoção das medidas
convenienles a Administraçâol

20.3 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTR{ANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou pÍepostos;

20.4 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.
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2l.l O valor estimado de acordo com os preços praticados no mercado para a aquisição dos
produtos foi de R$ 5.003.507,50 (cinco milhões, três mil, quinhertos e sete reais e
cinquenta centavos).

22- PENALIDADES
22.1 Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRÂTANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRÂTADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta
cometida:
I - advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de
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 cenlo) por dia sobre o valor do contrato para o atraso no fomecimento
dos produtos, deconidos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.
b) 0,06% (seis centésimos por cenlo) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências de
atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.
c) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das
condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
d) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por inexecução
parcial do contrato.
lll-20% (viníe por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do
contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior ao prazo limite de 30 (trinta) dias,
estabelecido na alínea "a".

23 - CRITÉRIOS DE REAJUSTE
23.1 - Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerão
recomposição de preços.
23.2 - Pua restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuição da Administração para ajusta remuneração, será efetuada a manutenção do
equitíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alinea "d" do Art. 65 da Lei n."
8.666193.

24- VIGÊNCIA DO CONTRÂTO
24.1 - O futuro contrato que advir do Termo de Referência, vigorará até 31 de dezembro do ano em
que for formalizado, a contar de sua assinatura, podendo ser pronogado por iguais e sucessivos
períodos, através de termo aditivo. Conforme disposições do art. 57 da Lei no 8.666/93 e suas

alterações posteriores, com redação dada pela Lei n" 9.648/98. Havendo necessidade o contrato
poderá sofrer acréscimos e supressões de até 25Yo (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, conforme previsto no aÍigo 65, §1" da Lei Federal no 8.666193.

25 DALEIANTICORRUPÇÃO
25.1 Ficam responsabilizados de forma objetiva, administrativa e civilmente as pessoas fisicas e

jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, no âmbito municipal, em atenção à LEf 
.

EMED

/M



i'{ \

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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26- DAS DTSPOSTÇÔES GERATS
26.1. 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.
26.2. No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a autoridade
incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado.
26,3. 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.
26.4. 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
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.
26.5. Até 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.
26.6. Os recrrrso 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 submetê-los a autoridade competente que decidirá sobre a pertinência.
26.7. Decairâ do direito de impugnar os terrnos deste edital o interessado que, tendo aceitado sem
objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem.
26.8. A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições.
26.9. 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.
26.10. Não serão considerados motivos para desclassificação simples omissões ou eÍros lormais da
proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem o processamento da
licitação e o entendimento da proposta, e que não Íiram os direitos dos demais licitantes.
26.11. 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 contratagão/fomecimento.
26.12. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste instrumento
convocatório.
26.13. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadasffada junto a Administração Pública
Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.
26.14. Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista
franqueada aos interessados na licitação.
26.15. 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.
26.16,Na hipótese de o processo licitatório vir a ser intenompido, o prazo de validade das propostas

fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o feito estiver suspenso.

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

dia do vencimento.

I É.tr

/ü,u



I*.
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

b_

Imperatriz/MA, l2 de setembro de 201 9.

Sec aldcE ucaçao

o losé ta
ldt ,]çr0

EMED

;r \

26.18 - O Senhor Secretario Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA poderá revogar
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" 8.666193).
26,19 - A autoridade competente para homologar, anular ou revogar a presente Licitação é o Senhor
Secretario Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA.
26.20 - Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado para assinatura do
contratô.
26.21. A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com o Art. 41 da Lei
8.666193. Deverá ser proto colizada, no horário comercial, de segunda a sexta-feira das 08:00 as l8:00
horas no Protocolo Geral da Comissão Permanente de Licitação, Rua Urbano Santos, n' 1657 -
Bairro Juçara, Imperatriz-MA, nos seguintes prazos:
26.22. Por qualquer cidadão, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes
de habilitação;
26.23. Pela licitante, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abeÍura dos envelopes de
habilitação.
26.24. A Comissão Permanente de Licitação, na qualidade de órgão jutgador do certame licitatório e
no exercício de sua função decisória, deliberará a respeito.
26.25 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta licitação
até o trânsito em julgado da decisão a ela peÍinente.
26.26.0 Edital e seus anexos estarão disponíveis no site wu.r,r.imperatriz.ma.qov.br, ou obtidos
mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de
Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão
orçamentária, podendo, ainda, ser consultado gratuitamente na sede da cPL, na Rua urbano santos,
1657, Bairro Juçara, Imperatriz/MA, estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08h às
t8h.
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PREGÃO PRESENCIAL N.' I05/20I9 _ CPL

ANEXO I
(Proposta de Preços e Termo de Referência)

de de 2019.
Prezados Seúores,

(empresa), com sede na cidade de à Rua
inscrita no CNPJ/I4F sob o número neste ato representada por

portador do CPF n.o e R.G. n.o abaixo
assinado propõe à Prefeitura de Imperatriz através da Secretaria Municipal de Educação, os preços
infra discriminados para Aquisição de Material Permanente e de Consumo destinados a equipar as e

Escolas e Creches da Rede Pública Municipal de Ensino na Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica, de forma parcelada, conforme especificações e quantitativos descritos nos Alexos
constanres neste Edital, objeto do PREGÃO PRESENCIAL n" 105/2019-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 prztzo
miíximo de 05 (cinco) dias, após a solicitação formal pela Contratante

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

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

tr,."!*t

n.o
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Do oBJETo E FoRMA DE FoRlrrcrMExrorcxrcuçÂo

l. IlescriÉo
1 . l.constitui objeto de*e Termo de Rderêacia a aquisição de MATERTaL
PERMAIYENTE E Df, coNsrrMo dcstinados e cquiper as Escohs c crechcs da Rede
hib-lice Municipel de Ensino n. MrtrutenÉo c Dcsenvolvimento de Educrçio Bísice,
de foÍma parcelada, coilforme as especificaçôes @nstantes neste Termo de Referência,
Plaoilha de Preços - Aexos I e Planilhas de ComposiSo de preços - Anexo II.

2.DA JU§TIFICATIVA
2. I Â permanêrcia do aluno na escola depende de diversos fatores. A nrelhoria dos
equipamemos inÊaestnrtura é condição necessária para o acolhimento do alunado em
condições salubres que, verdadeiramente, fomentem o desenvolümento de suas
potencialidades.

2.2 os equipamentos constantes m phnilha anexa visam equipar as unidades escolares
proporcionado a necessária inÊaestrutura" em sala de aulq na-coziú4 refeitório, sala de
professores e dernais ambientes.
2.3 Para tanto, o presente Termo de Reêrência explicita os elernentos básicos e
essenciais determinados pela legislação, descritos de forma a subsidiar aos interessados em
participarem do certame licitatório nâ prepaÍ&ção da documentação e na elaboraçâo da
Pmpostâ.
2.4 optou'se pela organização deste certame por iterq sempre em respeito a mais ampla
competição e conforme preüsto no an. 23 §§ l'e f da Lei n. s.666/9:i e Súmula 247 do
Plená'rio do TCU

3 DO FTINDAMENTO LEGAL E NATI}RDZA DO sERVrÇO/PRODUTO
3.1 A eventual e fttura contratação de pessoajariiCica, para a aqúsição dos materiais,
objeto deste Termo de ReÍêrênci4 se enquadra m classificaçâo de bens comunge encontra
amparo legal na Lei no 10.520, de 17 de julho de 2 , regulamentada no Município pelo
Decr*o Municip al no 2212007; na Portaria no 448, de I de setembro de ?.002, do Mnistério
da Fazenda - Secretaria do Tesoum Nacioml e ms s legisla$es correlatas, aplicando-
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se, subsidiariamente, no que couber, a Lei no 8.ó6ó, de 21 de juúo de 1993, com pás:i,
alterações subsequentes. i,
4 DALEIANTToRRTTPÇÁo \ /--j-
4.1 Ficam responsabilizados de forma ôjetiv4 adminisraüva e civilmente .r p"'Sdd{j
fisicas e jurídicas pela prática de atos cofitra a administração públic4 no âmbito municipal,
em atenção à LEI N' 12.846 DE 01 DE AGO§TO DE 2013; regulamentada pela IN CRG
002/2015 e pela Portaria cRG r332lmr6 çe independente de transcrição integra o
presente instrumento.

DSTÂIX)DOMÂRANEÃO
PREFEITURA MUNICIPAL I}E IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EI}ÜCAÇÃO

5 DAMODALIDADEETIPODEIJCMAÇÃO
5.1 Moddidede de Liciteçio
5. 1, 1 O certame licitrtório será realizado na modalidade de pREGÃO pRESENCIAL em
conformidade com a Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada no
Município pelo Decreto Municipal no 2212O07 e I*i n 8.ó6( de 21 de juúo 1993 e suas
aherações.

5.2 Tipo de Liciteçâo
5.2.1 Será adotado na licitação o critério de julgamento com base no TIprO MENOR
PREÇO POR TTDM.

6
6.1

DA HABILITAÇÂO
Para se habilitâr ao processo licitatório, os interessados deverão apresentar os

documentos relacionados nos in
cisos e parágrafos dos Arts. 28, 29, 30 e 3 1 da Lei n" g.66ó193.

6.2. Para fins de habiliraçâo, a título de qualifreação técaicq a empres. licitante deveú
apresentâr:

6.2.1. Atestado ou deelareçâo de capacidede tecnic4 o<pedido por órgão ou entidade da
administração pública ou por ernpresas privadas que comprovem que a empresâ exêcutou, a
contento, objeto compativel com o ójeto d8 liciração.
6.2.2. sení admitid4 para atingimento dos quantitativos fixados, a soma de atestados.

7 DOVALORESTIMÁ,IX)
7.1 o valor global estimado de acordo com os preços praticados no mercado, para a
aquisiçâo dos produtos fri de R$ 5.(13.ít7,í) (cinco nilh6cq tr:es mil, quinhentos e sete
neeis e cinquentr centivos), conforme Anexo I deste termo, os preços incluem todas as
despesas: impostos, seguros, &etes, taxas de administração e oúros encargos
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* a8 DADOTAÇÁOORÇÀMENTÁRIA
g.l. A, à".p"ru, orá solicitadas ocorrerá por conta das Unidades Orçamenuírias abaixo:

02.08. 12.361.00 43.2132 - MANUTENÇÀO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA

Natureza: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Natureza: 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente

Fonte dos Recursos: RECURSOS DO PRECATÓRIO fUXnff - BANCO DO BRASIL

_AGÊNCIA: 0554-1 - CONTA CORRENTE: 96.118-3.

9 DA PARTICIPAÇÁO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO

PORTE
g.1 o licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como Microempresa

(ME) ou Empresa Àe pequeno porte (Epp), consoante art. 3o da Lei complementar no.

innool,e que não estivei sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4o deste aÍigo, caso

teúa intáresie em usufruir dó tratamento previsto nos aÍs. 42 a 49 da lei citada deverá

comprovaÍ tal atributo mediante apresentação de. documentação comprobatória'

9.2 Na licitação, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação

para as microempÍesas e empre§as de pequeno porte'
g.3 Para o processo em questão de,,erá ser respeitado o arl. 4,,1, inciso I, da Lei no

l2312006,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).

g.4 Será concedida prioridade de contratação de microempresas e emplesas de pequeno

porte sediadas oo ÂUglfO LOCAL, nos termos do art. 9o do Decreto n" 8.538/2015 para

p.o.or". o desenvolvimento econômico e social no âmbito local'

10 DAPROPOSTADEPREÇOS
10.1 A proposta de preços deverá ser digitada e impressa em uma via, redigida com

clareza em língua poÍtuguesa, sem emendas, rasuras 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, seguros e demaiS encargos, de qualquer natureza, que

se façam indispensáveis a perleita execução do objeto dessa licitagão, já deduzidos os

abatimentos eventualmente concedidos, contemplando item a item.

10.3 Apresentff indicação detalhada das especificações dos materiais cotados, citando

marca, tipo, fabricante, país de procedência e outras características que permitam identificá-

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

'\€P,

indicados neste Termo de Referência.

Rua Urbano Santos, n" 1657 - Juçara, Imperatriz - MA CEP 65.900-505
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L

Pern*nente de ticitaSo.
fó.S Ván.*Ao-ô discordancia êntre os preços unirrírrio e total da PROPOSTA

;;r"e;; p;i., *,0. *"igu. o peço'total; ocorrendo divergêacia entre valores

nr.rméricos e os por "*, pr"r"r"árs" os uliimos. se o licitarte 16o aceitar a correção de

tais erros, sua PROPOSTA será rejeitada'-ú; 
Todos os cusos demrr#es da elaboraçeo e apresemação da PROFOSTA serão de

resnonsabilidade exclusiva da licitaote.

i;"[T';h.lh;;;ú; o oÍçamento estimado paÍa a contratação, a qual deverá ser

'io"lar p.l"}"ãJ"ç"" a" p.pott a" pttços, apre§ênta-§e no Anexo I - deste Termo de

Referfua.
,..11 oLsdrrucecorsDAcoNTRÂTAr',Â

ii.f . Nã O.r,oi*"rrt" á" Oi*o a" pr"*r," conrrsto, obrigs-se a Contratada a enü&r todo

o empenho e a dedicaÉo necessÁrios ao fiel e adequado o:mprimento dos encargos que lhe

são confiadog obrigatdo-se ain&" além das óri$cões descritas aas especificações técnicâs

no Anexo I dê$e Ternio de Referênciq a:

i,t i *Li* a orecu@ dCI obieto logo Aos o recebimento da '0rdem de

Eormeciuento", emitida pela Contraran*e, de forrna glóal ou Parcelada'

ll.3.Respgitaro.prazoestipladoparaofcrnccimentopâÍ§êladodoobjetoconforme
estâbelecido oeste Terrro de Referência e na propo'*a da CONTRATADA

ir.+ o*.*, o prazo rráximo no qrnl a contrata& ficará úrigada a exeantar o objetq

após cada solicitação formal. confornre item 13 de§e Termo de Referência'

ri.s. comunicar à fiscalização da cootratantg por escritq quaodo vuificar quaisquer

condiçôes inadequadas a execução do contraÍo ou a iminência de fatos que possam prejudicar

arperfeita execu6o do objeto-

f i.O. facilitâÍ à FISCAUZAÇÃO o acesso aos procedimedos e técnicas adotados.

ll.?.ResponderintegralmenteporperdasedaoosquevieracausaraCONTRATANTE
ou a terceiros, em raão de ação ou omissão, dolosa ou cu$os4 s:a ou dos sans preposos'

independentemente de ouras comiaações contrumis ou h8ais a que estiver srjeita.

I1.8. I\danter &rante a sreorção do corsrato, em compatibilidade com as ór[açôes por

(..'

10.4 Prazo de validade daPROPOSTÀ não inferior a 60 (sessena\ dias a contar da

da sua aprcsentação, ou sejq da daa da Sessão PublitE a ser designada pela Comissão

ela assrmidas, todas as oodições de bbiliaso e quali6ca$o e,.igidas na licitsção,

apresentando G§ coÍnprovantes que lhe forera solicitados peia Contrâtânte' devendo

coürllrrc8r
condigões.

à CONTRATANTE a srperveaiência de fato irnpeditivo da rxilr$enÉo dessas

'1

§.,
.3
§l

Rua tlôuo s*mm, n' 1657 - trp,
http:/ \'§'rv.imperâtriz.Ílâ-sov.bÍ -E-
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,]

11.9. A assinatura do contrato poÍ pessoa competente
máúmo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da
preústas no art.o 8l m Lei 8.66ó193.

Püa Urüano Smo6, no 1657 - JrE4 trnpereqlz -

deverá ser efenrada em um
Contratadq sob pena das

do objeto sem a pÉüa e

lb q'
-a"-j
i

11.9.1. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retiÍar o
instrumento eqúvalentq dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o
desarmp'rimento total dâ úrigação assrmida sujeitaodo-o à pendiaades legalmente
estabelecidas.
11.10. Aceitar, nâs rnesmas condições contratuais, os acrescimos e supressões do valor
inicialmente estimado para a exeat$o do contrtq nos teÍmos do § lo; do art. 65 da Lei
8 666/93.
1 l.l t. Executar fi€lment€ o contraÊo, de acordo com as clá.rsrlas avençadas e as normas da
Lei 3.666/93, respordeodo pelas corxeqüências de sra inexeor$o totai ou parcial.
11.12. Indicar 9.q {é !5 (cinco) dias após a assinaturu do contrato- 0l (azr) preposto como
sêu repÍeseútantq conforme elenca (art. 68, da Lei 8666193), aceito pela ddminisração, que
deverá se Íeportar diretaÍsênte ao Gesor do Comram, pssoatrmente e/ou via
eletrônica/telefone, pâra acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.
ll.l3. Reparar, conigir, rernover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em paÍte, o objuo .do oontrato em que sê r;eriÍicarcm ücioq deftitos otr incorrc.-çoes
tesultantes da execução ou de materiais empregados;
11.13.1, Repa.ar, corrigir, Íernover, reconstÍuit srbsituh, desfazer e refazer,
prioritírh e arclusitramentq às $âs custas e riscoq nrm prazo de *o rnáxirno de 05 (cinco)
dias.úteis; contados da solicitação da Contratânte, quaisquer ücios, deíeitos, incorreções,
erros, falhaf e imperfei@es, decorrente de eulpa da Contruada no ato da execução do objeto.
I 1.14. Responsabilizar-se pelos daoos causados diretamente à Admiaistrago ou a
terceiros, decorrentes de zua culpa ou dolo na execuçilo do contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizàçãô ou o àcompànhâmento pelo órgão
interessado.
11.14.1. _ ,Responsabilizar-se por todo e quslqueÍ dano ou prejuizo. causados por seus
empregados, 9u rtpresemantes, diraa e iadiretamente, 80 sdquirerte oü a krceirog inclusive
os deorreotes de aqúsições com ücios ou deêitog coishtáveis nos prêzos da garantiq
mesmo expirado o prazo.
I 1 . I 5 . Respomabilizar-se pelos encargos trabalhistâs, preúdercirírios, fiscais e comerciais
resultantes da e>reanÉo do mÍrtrdo.
11.15.1. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos trúalhistasr
Íiscais e comerciaiq rÉo transfere À contratante ou a terceiros 

" 
r"spon rúilidrd" po. ,.,.,

pagamêaDo. :

I 1. 16. . Responsabilizar-se pelo cumprimento ,tas prescrições ref,erentes as leis trabalhistas,
preúdenci&ias e de segurança do trabalho de seus fuircionários.
11.17. Nfu transferir a terceirog total ou parcial, a
expÍessa anuência da contratante.

httD:/ mÀ'w rmDeratnz.masov.br -
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ll.l8.Arcarcomtodasasdespesas,diretasouindiretas,decorrentesdocrrmprimentodas
obrigações pactuadas €írtre as partes

I I . I g . pa*aÍ todâs u" aop"Ji tai* comô trxâ§ _impoÉ*os" 
trih$os, freteq seguros, n6o-

à*àL*Àíúi" e todas as despesas decorrentes da contraÍação

I1.20. Garanú que a açao *-ãis.go, otal ou r_arcial, da fiscalização do setor cornpetênte,

não eximirá a Contrarada de tJJre$mbiliúe quaÍúo ao cumprimento das obrigações

pactuadas entre as PaÍtes.
11.21. Relatsí a ContÍataolê todâ e quâlquer irr€gutartdEde obs€rvada em virnrde do

fornecimento e p,resto p**-"ni"*a"" o's eschreci-mentos que fcrem solicitados 
.

11.22. Responsabilizar-se por ioaas as proüdências e obrigações estabelecidas na

*tit:r"tt ;r*ifica de aciae"te de trabalho' bem como por todas as despesas decorrentes

do forneçimento do obieto tui* á*' *tátt*x s*um^ !e acidenteü taxas' impostos e

;;ilçõd indenizações, 
'utlt'*t-tpon"s' 

valei-refeiçõe§' e oÚÍas que porventura

veúam i ser criadas e exigidas por Lei'

11.23. Reryonsabilirrt-u. uiJ" p* mdas as despesas P.* ryt*l' *l;t:lf
acidentesdetrúalho,encaÍgos'tÍÚalhi§tâs'previdenciá'rios'fiscaisecomerclals'
ir.i.ó"*, t"*' "q*p"*"*Jt, 

sêguros' triba'rtos' contrrbuiçõ€§ de qualquer naturezâ ou

õd;,;árü" q,iaiqo;it*-ã"a;as tt"o&ti"t à perfeiu exeurção dos serviços

conuatados.
11.24. Responsabilizar-se poú qüq§Tl:.r ryoes 

juaic{1-moviOas por tercdros' que the

;ril; ;;údas por fôrça áe I-ei, ligadas-ao ormprimento do contrato'

11.25. Fomecer . *r, .tpiàg"aos todo-s os Eqúpamentos de Proteção Indiüdual - EPI'

exisidos pelâ Secretaria de s"d"*ôe r*Oicina aà fraSattro - SSMT do MTE' bern corno

;m1"* t'.d.t ;nornns sobre meaicina e segurança do tróalho'

;.;ã:-;;;.iJàt ot ônus de ransportes e fretes necessários'

I 1.27. RÊspeitar * *r*", 
-4" 

*-"*f"ê bt* 
" 

d" flt'*o de pessoas nas dcpendências da

Contratmte;
11.28. Reqponsabitizar'se pelo transporte' acondicionamento e entrega inclusive o

descarregametro dos materiais'

11.29. sujeirar_sÊ . '.i' "ãpi" 
e irresrita fiscalizaso poÍ psrte da secraaria Municipal

de Educação.
11.30.EntregàrÔobjetooÀsêcretariaMunicipaldeEducaçãoououtrolclcaldesignadopor

TJlr. oor.."n* no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final

;Justad" il;iil; i-* "i"*J" Ér" licitante venceior sob pena de recusa da assinatura

do contrato.
I 1.32. Manter inalterados os preços e condições da ProPosta.

11.33. Lançar na nota fiscal as especificações dos de modo idêntico aqueles

andameoto da execução doconsantes do anexo 1.

ii.ã+. p.p"*ionaÍ toda§ as facilidades necesúrias ao

contÍato.

1f

't:*

Rüa UrtaDo Sffi5 n" f657 -I@,I4crriz-
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99 g1olq e juntado aos aurog com a irrstrução processral
12.12. Expedir as Autorizações de Fornecimenio.

RDa &üano Sd6, t' 165? - hça4

t)
{:

i1.35. Tomar todas as proüdências necessárias para o fiel cumprimento das slçoes
contidas no Terrro de Referência e no Edita[ inclusive quanto ao compromisso do
fornecimento dos qr.rantitativos regisradoq atendando às solicitaçôes de compras do governo
municipal

frmstura ê gestão contratual, dcvcndo o resrltado dessa ser impresso, só a forma

1l -36. Atender as demais condições descritas neste Termo de Referârcia.
I 1.37. São expressamente vedadas à contruada:
a) a veiculação de pubücidade acerca do avençado, salvo se houver préúa autorização
do Municipio;
b) a subcontrataÉo par'a a exeanção do objefo deSe contrato;
c) a contratâção de servidor peÍtencente ao quadro de pessoal do Municipio, durante o
período de fomecimento.

12. DASOBRTGAÇÓDS necoxrnaTANIE
12.2 EfefitaÍ o pagamento m form do item t4 dese Termo, após o recebimento definitivo
dos materiais e veriÍicaSo do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais,
preüdenciáriaq trabalhisas e as demais disposiçôes deste Termo de Referência.
12.3. nesiqnar um pmfissional para m qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a
execução do Contrato, conforme preüsto no item lgdeste Termo de Réferência.
12.4. Prornover o acompanhâmeÍrto e a §scalização do Contrato, sob o aspecto
quantitativo e +Elitativo, anotando em regisro póprio as àlhas deteaadas.
12.5. Rejeirar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos
corstantcs desse Termo de Rcffencia - Anexos I.
12.6. Notificar a empÍes4 por escritq sobre imp€rfeiçoeq falhas ou irrcgularidades
constantes da execuçâo do objero deste Termo de Rêferênci4 pâra que sejam idotadas as
medidas corraivas necessárias.
12 ? Informar a contratada evensrais deÊitos, idemificados mesmo aÉs o recebimento
dos materiais e exigir a sua subsituição ou repaÍação, conforme o caso.
l?,8 comunicar prortatrtcÍrtÊ à contratadq qualquer anormalidade na execução do
ójetq- pod€odo recussÍ o rccebimento do materd caso Í60 esteja de acordo com as
especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência., informando as
oconlancias ao Orgão Gerenciador.
12 9 verificar se a exeorgo do gbjeto foi realizada com observaÉo às disposiçoes
pertinentes neste Termo de Referênciq implicando em caso negativo no cancelarÀento do
pagamÊnto dos materiais fornecidos.
12 10. convocar regularmente o intercssado para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalenre, dentro do piazo e condições estúelecidos, sob pena de
decair o direim à conrratâçâo, stm prejuízo das sanções pÍer/istas no art. g1 da IÉi g.666/93
e sras alterações.
12.11. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à

PNEFÉÍTURA D€
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I
12.13. Receber o objao em dias úteig no horário de 08h às l4l1 no local
requisição/autorização de fornecimento;
12.14. Dspo$ibilizar local adquado para a realizaSo da entrego.
12.15. Presar as informações e os esclarecimentos solicitados pela COITTTRATADA para

a fiel execução do contrato;
12.16. PermitiÍ o livre acesso dos empregados dâ CONTRATADd desde que esejam
deüdamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação, para

a ertÍÊga mâteÍiâl.
12.17. Proporcionar todas as condições psra que a Contratada possa executar o objeto de

acordo com as determina@es do Contruo, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo
de Referência;
12.18. Eúgir o cumprimento de todas as úriga@es as*rmidas pela CofiÍatâda, de acordo
com as cláusulas conúatuais e os termos de sua proposta;
12.19. Prestar esclarecimentos que sc fizerern neccssários à Contratada.
12.20. Notificsr previamcnte à ContÍâradâ, quando da aplicaç5o de penalidades.
12.21. Aplicar à(s) licitante(s) vencedora (s) as sanções administrativas preüstas na
legislaçâo.

13. DO PRAiZO DA VIGÊNCIA E E)(ECUÇÃO DO CONTRÂTO
13 . 1 . O futuro coírtÍâto que advir do Termo d€ Ref6ênciâ, úgorarÁ até 3 I de dezembro do

ano em que for fonnalizado, a contar de sra assimnr4 podendo ser prorrogado por iguais e

zucessivos periodos, atraves de termo aditivo. Conforme disposi@es do art. 57 da Lei no

8.666193 e suss alterações posteriores, com redação dsdâ pelâ ki no 9.648/98 Havendo
necessidade o contrato podefií sofrer acÍéscimos e srpÍÊssô€s de a* 25o/o (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1" da Lei
Federal n" 8.66í93.

14, DO PREÇO E DAS CONDIÇÔES DE PAGAMENTO
14.1. O valor global estimado do contrato apresenta-se preústo na Planilha de Preço anexo
I ao termo de referência.
14.2. Os preços inctuem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros
eílcargss eventualmente incidentes sobre os s€rviços, nõo podendo sofrer reajuste de
qualquer natureza, exceto ms hipóteses;

14.3. Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, nâo será deüda
indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei no 8.«6/93.
14.4. A CONTRATADA deverá apÍesÊntaÍ, pre-faturamento com daalhes dos

fomecimentos, para confaência poÍ paxte da CONTRÂTANTE e posterior aprovação para

fahramento.
14.3. Depois de realizada confrrência e aprova$o do pé-faturamento, a CONTRATADA
deve emitir a nota fiscúfatura relativa ao fornecimento em 02 (fuas) üas, que deverão ser

entregues aa Secretaria Municipal de Eárcação,
Juçar4 ImperetrizÀdd pera fias de liquida$o e

RIu Uúarc Sdo6, n' 1657 - Jrp-4Iryemiz

st na Rua Urbano Santos, no 1657 -

CEP
htto:/fu,§rr.imoeratriz.ma" gov.br -
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l^?^,3^"*",9-ry*to, . 
a Conrratanre reryonsabi.lizar-se-á apenas pelosrorneclmentos deud,amente autorizados e cenificados peros gestores do contruo, ,ii-tacontatilização e alrêseotação: ao.final de cada *a"gà * período nao infenoi à ,- ,er,

pela Contratada, dos formulários de contmle dos fomáimentos.
14 10. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal docoütrato ou olÍÍo svidor designâdo para esse fim
14 ll Havendo êÍÍo m nota fiscayFôe,.a ou circ.nstância que impça a riquidação dadespela" o pagamento ficará pendente, até que a covrnarabe pràvidencie'as ,ãia",
saneadoras.

ldll.l. 
_ À conagel do prazo Fra pâgamefio será reiniciada e contada dareapr€sentação e protocolização junto ao Fiscal ào contrâto do documento n..J ãi ..devidas correções, fato esse que não poderá rcarre ar quar$eÍ ônus adicionar à

ffiffi;Hf, nem deverá haver prcjuízo aa prestaça Ae serviços pera

14 12 Nenhum pagameflto será eftruado à C.NTRATADA enquanto pendente qualquer
obi'iúação doormentar ou financeir4 or qu. i** go" Jir"rto a reajustarnento de preços ouatualização monetária.
14'13' Â ..NTRATANTE reserva*se, aindq o direito de .ornente eêtuar o paga.nrento
apos â atesação de que o serviço foi 

"*...rt"ao.- àno.rlaua. **,r.Ç""ií*i*ii.
contrato.
14 14 4 ..NTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade do varore das quantidades esimaús oara a contrata@, rearizando o psgamento de amrdo com ofornecimento efetivamente efàtuado.
14. 15, Â CONTRATANTE, óservados os princípios do cornraditório e da ampla defesâ,podená deduzir, cautelar ou definitilamentg do montantÊ a pagar à CONTRATADd osvalores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pelaCONTRÂTAD{ no.s renros do contrato

r\'i'5§ !ô

Iry4 rrr{grtriz - CEP
fuâ Uôano Saúos, n" 1657 -

br-

hó'ffifiifrrz

{l

) L

os mesmos, não

(tri"t8)
fiscais

à medida que forem entfÊgues
a liquidação total do empeúo.

l4-8.
notas fiscaig comprola$o de sra adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual eMunicipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo por Tempo deServiço - FGTS, com a Justiça do Trabalho

de Garantia
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -

tfitenÍ),

âcâícNDT),
contratado s, quanto o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
ICMS Serviços
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14.16. No caso de atraso de pagamentq desde que a Contratada não tenlE concorrido de

alguma forma paÍa tâÍtto, serão devidos pela ComuamÊ, €ncârgos mor.atórios à taxs

norairul de 6% a,a (seis por c€nto ao rino), capielizados diariameme em rcgime de jums

simples.
14.i7. O valor dos ensargps serií calcutado pda fumurla: EM = I xN x Y.P, orxle: EM =
Encargos moratórios deüdos; N = Números de dias entre â datâ prevista para o pagamento

e a do efeirro paggmento; I = Índice de tonrpeosryão financeira:0,00016438; e VP : Valor

da pres@ em atraso.

15. DOCRITúRIODtr,Rf,AJU§Tf,
15.1. Os preços registrados serão fixos e irrt*jusfáveis, exceto nas hipoteses decorrcntes

e.deüdamente comprovadas das situações pÍevistas na alínea "d" do inciso II do ârt. 65 da

Lei n" 8.666/1993.
15.2. Para reSabelecer a rdação quê a§ partÊs pâctuaram inicialmente entre os encargos

da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneraçã0,, será efetuada a

manutenção do equilíbrio econômico-financeito inicial do contrato, na forma da alínea "d"
do Art 65 da ki n o 8.666/93.

16. DAS{.TBCONTRATAÇÃO
16.1.Não é permitida a subcontraração total ou Parcial para a execução do contrato.

17. DO PRAZOECONDIÇÔI§ Df, EXE- lUÇÃO
l?.1. A e,rccuÉo do objcto terá inicio logo aPós o recebimento da "Ordcm de

Fornecimcnto'' emitide pels ContÍatâÍte, de forma global ou parcelada.

17 .2. O fornecimeto dos bens srá efetuado de forma parcelada, s,ob deúânda, conforme

a necessidade e de acordo corn a cotrvêaiência da Àdministra$o, bem como da oristência

de disponibilidade orçamentáriq nas quantidades e locais determinados pela Contratante,
por ocasião da €eissão dt solicitação formâI, seado de inteira responsabilidade da
Coneaada o ômrs com a exeorção do ójeto.
17 .3. O fornecimento será executado observado o disposto nos z4laas e ilenois
dfqposiç\Ães deste Termo de Referência.

17.4. A Contrmda fica úrign& a entregar os ÍxatÊriais Íro Prazo máximo de 05 (cinco)
dias, após a.solicitação formal pela Contruante.
17.5. Os materiais etregues deverão êstâr aooúdicionados de forma compatível com sua

corxerçaÉo, em erhbalagens kcradas pelo âbricante.
17 .6. A Conraante podeú rejeitar, nô todo ou em partg os materiais em desacordo com

as especificações e condições dese Termo de Refer&cia, do Edital e do Contrto.
l& Do riECrBtrrENTO, CONIIrÇO§SDE EXECüÇÃO E ACETTAÇÃO
I 8 . I . O (s) mat«ial (s) devetrí (ão) ser aceito (s), da forma:

de pos€rior verificação da18.1.1. PROVI§ORIÂMENTf,: no aÍo da €ffir€g& psÍa
conformidade das espccificações dos aaeriais com nos Aaexos do

t,'

.;
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ESTAIDDOMARANEÃO
PRETEITURA MTINICIPÂL DE IMPERATRIZ
SECRITARIA MÜNICIPAL IIE EDUCAÇÁO

Termo de Referência e da proposta vencedora, opornrnidade em que se observarão

Rru Urüam Sdo§, tr 1657 - Joga Iryermiz -MÀ -

1,: 
\

«

as informações colstades da fatgra e das ernbatagens, ern confronto com a lespectiva nota

de empenho.
13.1.2: DEFINT1IVAMENTE: no prazo de ué 05 (cinu) üaq contados do recebimento

proüúrio, apos a verificação das especificagões, qualidade e quantidades dos materiais e

conseqúentetflentê acêitação, mediaate termo ciro.rnsanciado a ser elaborâdo pelo fiscal do

conÍato, a ser designado pela Contratante.

18.2. O descarregarnento do produto ficará a câr8o do fornecedor, devendo ser

proüdenciada a rÉo de obra necssária.
fg.f. O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante úo exclui a

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

ou disparidades com as espêcificações estóelecidas, verificadas' Po.steriormênte,
gaÍantindo-se ao município as faculdades preústas no art. 18 da Lei n." 8.078/90.

19. DA FISCALTZAÇÃo, coNTRoLE E ÂTESTOS
19. 1 . À fiscalização e acompanhamento da execução do contrâto, na forma integral, serão

feitos por scrvidorcs devidaniente nomeados atray'Ês de poÍtaria e outru§ repÍesentantes,

especúmente desigmdog os fiscais anotalam em registros póp-rios todas as oconràciaq

deierminando o quãfor necessário à regularização das àltas ou deÍbitos observados na forma

do Artigo 67, da Lei no 8.666, de 21.06.93.
19.2. -A§ 

decisões e proüdências que ultrapassarem a competência do servidor ou

comissão de recebimentô deverão ser adotadas por seus superiore§ em tempo hábil para a

ado$o das medidas convenientes a Administração.
19 i. A fiscaliza$o de que $ara e§a dáusrla rÊo exclui ÍÉm reduz a rewonsabilidade da

CONTRATADA pelos dúos causados a CONTRATANTE ou a teÍceios, resultantes de

ação ou omissão culposa ou dotosa de quaisquer de seus emprçgados ou pÍepo§tos. 
-§.q. A ateSação-de conformi&de do fornecimento do obj*o cabe ao titular do setor

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

http://ww-w.imperdÍiz.ma. sov.br -
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ESTÂDODOMÂRÂNEÃO
PRETEITTIRA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Sf,CR.ETARIA MUNICIPAL I}E EI}UCAÇÃO

20"1.2.3.
qrmprimefto
20.t.2.4.
manutenção
corwocâtôÍro-
20.1.2.5. lúl (k F era) sobne o valor do corao, na hipótese de rescisão
cÕÍtr&râl nor inexeordo DeÍciel do commo.
20.13. 2ú/o fuinÍc pb cena) *úe o valor do cotrtraüo, nas hipoeses de reorsa na
aqcinâtura do comaio, rescisâo coffilel por inexeo4âo do comao - caÍact€Íizando-se
quando houver Íeiterado deso@rimento de obÍigações cotrEorâis - üaso sp€Íior ao
Drazo limite dc 30 ít'inn) fias
2o z Surpcnsfo tàporÍrh de participar em licitasão e impedimento de contratr com a
Adüinistrafão. pelo irrazo não Eiperirx'a Z (aois) anix;
20.3. Dcüú:rçib dc- irfrlorcilerL para licitar ou ootrtrdr com a Adminisração Priblica
enquanto perdurarem os motivos qnc daerminaram sra punição ou aé que seja promoüda
a *ra reabilitação pemnte a pópia autoÍidâde que aplicou a penalidade, qrc será concedida
sernfe que o cotrtratâdo ressrciÍ a Adminisração pelos prejuizos resultantes e aDós
dectinidci o fazo da cânÉo aplicrÍle com base no incisô at€nor.

2I. DASRECISÂOIX)CONTRATO
21.1. Rescisão contrâfiral unilateral, nos casos emrmerados nos incisos.[ a )(II e XVII do
anigo 78 da I.ei no 8.66ú/93.
21.2. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitação, desde que haja cooveoiência pâra a AdrninistraÉo Pública.
2 1 . 3 .Resci§o Judicial, nos termos da legislação
21.4. Suspensão tempoÍária de participar em licitação e impedimento dle contratar com a
Administração, pdo prazo rÉo srperior a 02 (dors) anos.
21.5. Declara$o de inidoneidade para licitâÍ ou contr&ar com a Adminisração Public4
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua puni@o ou até que seja promoüda
a sra reabilita$o perante a pópria autoridade que aplicou a sar@o, çe será concedida
sempre que a Contruda rcssarcir a Administra$o pelos prejuizos rtsultantes e depois de
deconido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
2l.6.Inclu$o pelo rnrnicípio no Sisterm htegrado de RÊgistro do CEIS/CNEP.
"O Sisema Integrado de Regisro do CEIS/CNEP foi desenvolüdo pora pblicar, no Ponal
da Transparênci4 os dados do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS)
e do Cadastro Nacional das Emprcsas Punidas (CNEP), aeordeodo as determinações da Lei
12.84612013 (I-ei Anticorrup@). O acesso ao §istema é permitido aos eútes publicos, de
todas as esferas federativas (rnrnicipais, estaduais e federais), de todos os poderes".

22. DASDISIOSTÇÔES COMPT,EMENTÂRES
22.1. As condiçôes de reajuse, repacfiÉções5 equilíbrio econômico-financeim, rescisão,
s*nçôes e as demais norrnas dqsce Termo de Referfocia, deverão constar em cláusulas da
minuta do contrato.
22.2. O contrao loderá ser alterado nos casos prwistos no 65 dal-ei n." 8 666/93, desde
que haja inteÍÊssÊ dâ CONTRATANTE, com a das devidas

Iy
:r
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justificativas.

23 - DAS DrsPo$ÇÔES GERATS
ã1.r. o S*lr"i Soti,t,*rio ftmicipaf de Educacão 9a SEMEDIIMPERÁTRIZ-MA poderá

ã;g..;'ldüê. p.. *ráã interesse publico decorrcnte de frto superveniente

à""iãu,n"* *áp.o 
"ao 

* ÃJe+ por ibgilidade,.ag q* {t-ll§^loa aos licitantes

iúãi" p*ri."ç,ii" na Imprensa Ofiaa (arts' ls e 59 da Lei n' 8 66ó193)'

23.2. A autoridade competente lara hornologar, anular-ou reyoe{ alre-sente Licitação é o

S;"h";S"r;rrto l,miàpU a" ra".uçao da SEMEDiE/PERÀTRIZ-MA
;.ã:dã;;ffi;iãáçeã o"ri.*çao, o licitame veneedor scrá convocado para assinatura

do contrato.
23-4. Quaisquer esclarecimentos que

rçferêniia poderão ser prestados pela

UÍbano Santoü ni 1657 - Juçarq CEP.:

sê façam rêcessfuio acerca do pre§eote termo de

Secretaria Muoicipal de Educação, no endereço:

65.900-505-lmperatrü-MA.

- Mq 07 de agoso de 2019

de OliveiraFrancisco

Educeçio

da Lei

nrnurüamsaúo§5n'loí Juçara"Iry€ratriz MÀ cry65efiL50 -ffi-nõ,/7ffi-.iÃ0"ãúú.*"n*.t 
-r-mali:semeaimperatriz@smailcom IIDER IR;Z
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Sccret, rir Municiprl dê Educrçlo
R6ponsável: Jos€nildo José r-€rreiri

ESTADO DO MARÂNHÂO
PREFtrII t,RÀ l)E IMPERA r - ./,

PLANILHA DI PRU(lOs - ÂNEXO I

aqn0 s0l
t 1"\\

i't e\tÀ
\)

Rl a7 525,7211(INI) R$ 2 3ó5.56

FocÂo 6 Bocas INDI,STRIAL GRELHA l0xl0 / I Qúeimadores com dupla chma' 3

cm / Aliüra: 83,5 .m / PÍotundidade: 95,0 cm / Pêso: 31,5 kg (CoTA DE 25%' EXCLUSIYA

P^RA ME € ÉPP - LC 121120{6 - Arl. 48, inciso I).

GclhasQúei
Regi8râfile

I

R§ 26? 108.28ltlRS 2 365,56IINI)
2

cÍonados / B&dêjâ colclorâ dc residuos / Pona p.ncla / Alta pre§sâo / DimcnsÔcs táÍgura: 132 0

cm / Allüíâr 81,5 cm / PÍofundidâdc: 95,0 cm / Pcso 34,5k9

l10x.,0GRIAI, EI,IIaoc^s INDIJS'I'Rro(;Áo
0xl0

Rc8'8Íâlite

17 RÍ t2l E04,00l{$ .l 292,00IJNI)

(COTA

MO LI{02 I R()SM]'RI,tul)ut-À FROS I'lluR IGERADORl.R ((;

40)% (lktt'ida)
TI' L(lR^ uM25 EXCT,USIVI,l.l20v)

l2112006 - Art-

RÍ l7t 99ó.00lllR$ 3.292,00(]ND

22oY t I CoÍÍ\

LII R()S402MíRl)i M{)ITROS I'ut.^t.l Rtr I(;ARADOR ((; DEI RÁ)

Cor
402(liquidâ)

I

R$ t91.056,7262R$ 3 081.56I]NI)

III]BEDOURO INDUSI'RIAL INOX 4 TORNf,IRAS -
Aço Inox / ÀparadoÍ em Aço Iíox / TensÕes: 220v / Consumo Clâlsê 

^ 
/ Re!€Nâtório de no

minimo 100 lirros / Pés em Metâlon Zícado / Tcmostâro com Íegulagêm / Comprcs$Í com 8ás

ll4A, 04 Tometra§ êm Aço lnox (COTA DE rS%, EXCLUSIVA PARÁ ME e EPP - LC

Chapa Extema / Inlemâ e Serpetrtina em

123,200ó Aí.

5

RÍ 579 333,28I il8RS 3.081,56UNI)
iegepouno rnousrRlAL INox 1 ToRNEIRAS - châpa Exlema / htcmâ c ScrPenlina cm

220
1'

t:t4^

Rl 45 0t5.00250Rt 180,06lrNt)
1

FILTRo PIJRIFICADoR De ÁGUA - Caíâclerisiicâs: -sistema Gon' Ío minimo 02 (do's)

Pôlipropiletro ê âcÍilico (ABS) - TemperâtuÍ. de opcÍação 4' C MiÍimo / 40" C MárdÚo - PÍ€ssâo

má](lm; de opeÍação: Mioimo 400 kpa lrsrâlado nas Es.olaíCrechcs da R'dc MuoiciPal d€ Ensiro'

conforÍne oÍientâção do Fiscal do CoDttalo Áplicãçâo Bcbêdouro industriald' 04 lomci'ãs

'/;
lit2filtra8em

l-4r00 filtro05S

RS 43.027,50250RS 172,1rI INI)
ll

câÍac(eÍislicas descÍilas no item 06 Componenles dÔ êlemenlo filüante: Cehlose' CaNão

co pratã coloidâl (CO'l À DE 25%, EXCI-tJSlv^ PARA ME e EPP - LC 123/2006 - Àí 48'

REITIL PÀRÂ t ll-'l RO PTIRIFICADOR Df, GUA - O Refil deveÍá s.r compativel mm as

tisco
5a-c

R3 129 0E2.507J0Rl t72,1II] NI)
RE}'II. PARA I'IL'I'RO I'I]RIFICADOR DE CUA - O R€fiI deverá sêr conrpalivcl com a§

câracl.riíicas descrirâs no rletrr 06 Compon€nles do elenrento Íilrraírc C'húose Cwâo ánvado

34\ tr-1
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FcchaduÍa Fronlâl com fechamenio

simühânco / mcniado t20xó0 / EsirutuÍa cm Â. \ lâ, Jomm x 30 mm / Fâbt'cáda 
'm 

Maddra

tlP It dd / Proccsso de MIC / Pintur.

FREEZER HORIZONTAL 0l PORT^ _ com d segxinles espe.ificâçÔes Capacd.dc (lts) 310

lnros lolerância +/-2olo / Consumo (Kw/h) 15,? kwh/mês (220v) / Polência (w) I ll0 w (220v) /

VollaB.m 220v / Dimensõ.s apÍo,(imadâs do PÍodulo' cm (AxLxP) 98x97,3x81 cu,loleránc,a +r
2% / P€so aproximado do prodülo (kg) 5ó k8 / Cor braoca / Conaelâmenlo rápido / DÍêno de Selo

Funçâo ÍefriseradoÍ / ContÍolc d. rêmperalura / classificação eDeÍgél,ca Á (CO'IA DE 25%,

DXCLUSM PARA MÍl e DPP - L(l 1232006 _ Arl

RJ l7li.,l' 200

R$ 2 26ó,ó, 25

RS 7t 680,00IINDl0

Rl 5ó óó6.75I'NI)ll

R$ 170 000,25UND RS 2 266,67t)

ITRFIIIZ}]R HORIZON-I-^1. 0l f(rR-l'^ coü as scguintcs cspcclficaçôcs

liúos rolertuciâ +/-2% / Consumo (Kwh) 45,? kwiL/mês (220v) / Porênciâ (w) ll3'0 w (220v) /
Vollâ8em 220v / Dimensôês âproximâdas do p.oduto - cm (AxLx") 98x97,3x81 cm roleÍância +/

2% / Peso âproximrdo do pÍoduto (k8) 56 ks / CoÍ bÍanca / CoÍaelamdto ÍàPido / Dr€no d' gelo

Cápâcidade (xs) ll0

25 RÍ 82 286_00UNT) R$ I 291.44ll

FREEZER HORIZONTAL 02 POR-l^S - com as seguinle§ espec!

litÍos lolcÍárcia +/-2% / Consomo (KÚh) 84.ó kwh,tnês (220v) / Potàciâ (w) lt4 o w (220v)

Voltas€Ín 22Ov / Dim.nsõcs apÍoximadas do pÍoduto - cm (A(LXP) 96i117jt78 cm /
àpÍoximado do p.oduto (ftg) 94 kg / CoÍ bran@ / Conselahelto rápido / DÍcao d€ gclo / Funç3Ô

Íeftis.Íador / Modelo Düpla Ação / ConPrcssor corn gá§ I 34 À cla§§ifieção ênqtcrica A (COTA

fi caçÕcs: Capacidâde (lls) 519

DE 2570, EXCLUSM PARA ME e EPP _ LC 12312006 - Ar1.

75 R$ 246.E56,O0RS l 29r,44UNI)t4

FREEZER HORÍZONTAL 02 POR'IAS _ com ãs següintes esp€cifio.ções Capacidadc (lts) 519

litÍos toleÍânciâ +12% / Consu'no (KwÂr 84 6 kw mês (220v) / Poiênc,â (w) 184 0 w (220v)

voltasem 220v / Dimensôes apÍoximadã§ do produto - cm (AxLxP) 96x147,1x78 cm /
aproximâdo do pÍoduto (kg) 94 kg / Cor brânca / Congelameíto ràpido / DÍeno de gêlo / FÚnçãÔ

r.fÍiggador / Modelo Dupla Ação / Comprcs§oÍ com 8ri§ 1344, cla§sificâçâo en'rgética A'

R§ 54.040.00RS 2ló,1ó 250LJNL)

ESTANTE DE AÇO 5 PRATELEIRAS /Chapas 20 e 26 - 0,90mm e 0,45mm / 5 Pral€leir6 - 36

rêgulagêns de altüÍa Íeforços ôm€84 na PaÍte inletua / Câpacadade PoÍ prâlcleiÍa _ 25k9 /

desnonúvel d€ âço / Dobras duPla§ nâ§ laterars / Dobra§ tÍipls nas iionrars e poícrioÍes / 4

cmp.íilLdel0x30mÍt/4sâPárasplásticas/PinturaeletrostíticsaÉ-C/Cn§tál/Pinluta
sinláico - ouúas cores / Drmensõcs Altura I 800mm x t-ârgtrâ 9220mm x Profündidade 4o0mm

It

37 RÍ 37.495.40UNI) R$ IOll,40
ÀRQUIVO 4 GAVETAS i ÀÍquivo dc âço c/4 gâvetâs / camnho 1€

!m /.om fechâduÍa (COTA DE 25%, EXCLUSIVA PARA ME e EPP - LC 123/2ü)6 - Aí 4E
lescópio / m€d. 133 x 46 x 70

l ll R$ I14.s14,20R$ L013.401l ÀRQUIVO 4 GAVETAS / Arquivo dc âço c/4 gêvela§ / carinho telescópio / med. ll3 x 46x70

)7 RS 14_709,',10R$ 938,10UNtJ
I,IQIIIDIFICADOR INDUS.I'RIAL / CâPACidAdC COPO dE Oó

classê A / Rolâçâo mlnrma 2.ooo RPM / Copo cm aço inox (COTA DE 257", EXCLUSIVA
litros / voltagêm 220v /

PALA ME e EPP - LC l2]/2OOó - Arl.
t8

tll R$ 106.005,30RS 9r8, r0LNDt9
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL / Capacidâder copo de 0ó lilros / vollâgem 220v / Consumo

minimâ 2 «YJ RPM /

Rt 52.125,00'15R3 ó95,0020

Df, AÇO I Medidâs: I 95m âltüÍa x 0gom lârguÍa x 040m profundrdâdc /Chapa

O4ómm ou supcrioÍ, Com chavcs / 4 pratcteÍas remoüt€is (COTA DE 25'l" DXCLUSTVA

P^R4 ME e EPP - LC l23rríIt6 - 
^rr. R$ r5ó 375,00RS ó95,00 225

LIND

U}{I)DE ÀÇO / MeddÀs I 95m allura x 0.90m largura x 0 40D PÍo
2t

RS 37 642,0050TJND. R§ 752.8422

caDF,tRA GIRÁTÓRÍA LXECUTM /com apoio de bÍaço / resülável/ Assenlo e encosio com

cstrüturâ inieÍnâ em madeiÍa compen§âda e p€rfil de pÍoteçâo n,s boldas / Brâços com rcgulâg€m

de âlluÍa em ? posições com apoio rêve§tido em poliuÍetano / Base em âço EtalóÍ,a com regulâgem

dê altuÍs a gás / eslrela em nylon / Acâbârnentos m€tálicos em pinlura eróxi a pó / CoÍ â s'r
dcfinida (COTÀ Df, 25%, EXCLUSIYA PARÂ ME e EPP - t,C 123/200ó - Aí. 4E, inciso I)'

R§ I 12 92ó.00150i]ND Ial 752,842l

f,XECUTtvA / com apoio de bÍaço / regu,âvêl / Asscnio ê €írcosto com

eslÍulura intenu em mad.ir, compcnssda . p€rÍil de prol€Éo nas boÍdâs / Braço§ com rêgulagem

dc altura em 7 pôsiçÕ.s com apoio Í.vcslido cm pôliuretano / Bâse cm aço 8irâlóris com regulâgem

d. sliura a gÀ / €strcla €m nylon / Acabamenlos mctálicos cm pinoÍa cpóxr a É / Cor â

CADETRA GTRA
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QuadÍo brânco com espessúrâ dc l5mm, sob, com formica brâncâ brillrdre Moldura cm

aluminio adontsado € cânlos aÍedondâdos. Fix-, . \asivcl em PS. AcomPânhâ krt cmrposlo de

0l suponc (locm) paÍa marcadoÍ e 0l apagador com p.orcção plástica nos canlos Cor da moldurai

aluminro fosco (COTA DE 25%, EXCLUSM PARA ME € EPP - LC t'3l:100ó - Aí 48'

QUÂDR() BRANCO 2,75X1,20M

R$ 520,01 250

32

KIT DD CAÇAROI,AS EM ALUMINIO
D í rnê n sões ap ru Í i rn a.l a§ :
cÍande - CapâcidadelT lilÍos _ D irnetÍo 36cm - AltúÍâ l?cm _ Tol€rânciâ +15%

Médiâ - Câpâcidâdel2 litÍos - Diâmelro 32cm - Allum l5cm - Tole.ância +/-5%

Pequena ' Capacidade - Diâmelro 8,3 litros - Allum 28cm 14 ,5cm -Tolcrância +15%

Fa;Íicada ctnalun'inio polido, linha 
'ndustrial 

Com lâmpâ c p€gador dc râmpa no mesmo mareÍiâl

Coin âlças bilat€rais rcfoÍsádâs cm âlumítlio polido Usp€ssura mínima de 3.osrm Com acâbâmenlo

perf.iro. rs.nlo de canros vrvor ou Íebarbâs em suâs aÍeslas ou qüai§queÍ outros det'úos

24 UNI) R$ 130 000,00

QUADRO BRANCO 2,75XI,20M

QuadÍo braco com espessura dê l5mm, sobreposlo coÍn formica br'ncâ br'lhânle' MolduÍâ em

aluhinio adonisado e canlos .rÍedondados Fixâção inusivol cm PS AcomPanhâ k'l composlo d'
Ol suportc (30cm) pa€ mdcâdor . 0l apâgâdor @m Prolctão pláíica nos cutos Cor dâ moldurâ;

l tNt) RS 520,00 Rt 390 000.00
25

26

KIT COM 4 LIXEIRAS DE COLETA SELETTVA
Corrún(ô com 4 .estos t0 Llios Produado en polaproPileno

(ba§.ülanrc) âcompanha 4 sd.sivos itrdicâtivo do residuo â I 0 0

I I, l
4

I
EDI

Altúzr 89 CM, tÀsllÍâ: l4o CM, PÍotundidadc: l5 CM. Pe§or 20 KG (COTA DE 25%'

EXCLIISM PARA ME e tPP - L( 12Jr2006

(.ONJ Rt 563,13 50 R$ 28166.50

27

KITCOM 4 L]XEIRAS DE COLETA SELETIVA
ConJunto com 4 cêíos 50 lilÍos Produzdo em poliprcpil.Ío dê alta resisrência tanpâ vai e \€m

(bascul rê) acompa.nã 4 adc§ivos indicaüvo do r.siduo a s.r c{,lctado. suPone crn açÔ l0lo c

pintürâ clcEostáticâ na cor PÍc[â Acompúha o Í,Íoduto: 4 Lixeiras s.,ldo: I Áal, I V€Ídê l

Vermelha, I A,nâÍela e adesivos dc indqtificâção e 4 âdê§iv6 de idcntiÍicáÉo do matmâl a sêí

coletado. I supoíe tipo tÍav. para âs lixeira§ Dâ côÍ pÍela ê paÍafusos pâra montag.c',ú MEDIDÁS:

R§ 561,33 150

I40 CM tlofundidad€: 15 CM. Pcsor 20 KG
TOTAI,

28

BOTA DE BORRACIIA, c{no médio, na coÍ bÍsncâ csp.ssurâ do 'i'o 2'0mm 2.5mm m âliu6
tomozclo c l,5mm nâ uniào do crno com â solâ espcssula do solado anlidcEspântc c rcfoÍçado conr

râÍhuÍls dc 6mm na plantâ e l2mm no sallo. formüâçlo capêcial com alto leoÍ dê plâslificânte

poliménco e boÍracha nitrllics. lomândo o pÍoduto Íesislenlc qusndo em contdo com mâteÍiâis de

PAR R§ 65,91 1000

lim Tâmânho â ser definido

LlrV^S TtrX, com a.nh-derâPânle multiuso, ionfacronada de bonacha naruÍal, úatômrcã- ná R$ 15,10 1500
29

R$ 84.499,50

RJ 3.806.139,00E
RS ó5.910,00

R$ 22 950,00

t0
AVENTAL, impermedvel dc PVC com foÍro em lecido dc poliéster' com alça no pês.oço € liras

pára r€8ulÃgcm soldâdâs €letÍonicâm€ntc e utilizada§ prÍâ a.iu§tc nas coslâs. Tàmanho I 
'20m 

x

0

t]ND R§ 12,11 5000 R$ 60 ?00,00

tl
TOUC^ Dr-SCÀRTÁI'DL. sanfonâda brdr(á modelo: pÍoieçso capilâÍ descáíável lipÔ tecido n'ô

têcido - lNT (100% rlsodão, polipropileno ou üsosc) alóxico, anlialérgicos, resrsienle, tâmanho

único. moldândo-se a quâlqueÍ tamânho ile câbêça com eláslico.(CoTA Dtr 25%' EXCLUSIV^

PARA ME e EPP - LC r23l2ooó - ArL 4E, inciso t).

R$ ?,t I 20000 RS 42 2OO,0§

TOUCÂ DESCARTÁYEL, s€nfonadâ brsncá mod.lo: pÍoteção câpilaÍ dcssrlávcl tipo tecido nÀo

tecido " TNT (loo7o algodâo, polipropileno ou visosê) âlóxico' antiâlérgico§, Ícsislenle' tâmanho

cláslico.(COT DD ?5 ,),

rT{,iSCARA DDSCARTÁVEL
Másürâ dcscartável dupla com clips nasâl € elâslico. Embâtagem c/ 100 unidâdcs' Confeccionâdo

em tnl - Tecido Não T€cido 100% polipropil€no Alóxica Dispõe lateraknenlc dois êlásticos do tipo

roliço rêcob€íos com algodâo, qu! se dcsúnàn ao apoio c â aiuslcs à facc c qu€ se pÍendem alÉs dâ

oÉthâ de usuârios. A má§.ara é confcccionada no €sti,o rctsngular, tanânho úoico, inl€iÍamenE cm

1nl. com acsbamenlo em lodâ â cxtremidâde por soldagêm el€tÍônica

I'ND RS 2.1I 60000 Rg 126600.00

ll PCI R9 22,61 I500 R$ 34.005,00

UND R$ 47t,2) 200 R$ 95.44ó,00l4

-\
.,)
,-t
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úÁ(1A DE CORTE 7 - Cabo com

cabo e lâminâ àlinhâdos fâbncado em ,sl
nnâ, ànaiôfti.o cm ProPrleno atô\r.'
Tamaúo aproxinâdo dê I 8 cm, com tolerância

coL
0

R§ 54 550.00LINT)
t5

RS 14 050,00

R$ (
RS

,5

34

t000

t000UND
)6 RS l8t00099R$TJND
37 Ino,( Psra Molho locm

RS 29 4J0,005000UND 5.E9RS
l8

t,c 123/200ó - Aí.

Tt)()'r t)M I'uNFT' Í)o DRORAP TO
29,5 3,

PPIt^ uIMTISIt-ED 25 Itxcla {CO'I'

R$ E8.350,00150005,89R§
19

T'I'DM tx)P[:RAt)RoRA FU'to DON

2. )9,5

&s 23.550,0050004,11RST]ND

R3 ?0 650.004,71RS
4l

CANECA COM ALCA DE POLIPROPILENO VIRGAM
Dimmsoes: Alnua ts,oo mn ' Espe§surâ 2'0 mn - Diámelro dâ bâ§e 77'00 nÜn - Di8mcrro da bo'5

58,00 mn - Cspâcidâde 300 ml

Cao"rerlstic"", raM*ao cm potipÍÔpilcno virgem, âlóxrco e inodoto / Pâredc! intcntâs ' 
extenús

il;, ;;;;:,". .".*'"r,o'. '". 
r-a,.. t'*" pa,a não possrbhr o s(úmuro d' rcídNs /

Prgmentaçlo homoSênià ern rodâ a peçt, conÍorme noÍÍnâs da Arusa qu'nto â mgnçto 
'speclhca

díeois pesados I ourabilidadc mlnimá de 2 úo§ / Cor azul' rcsisrentc e lróúq'(coTA DE 25%'

EXCLUSIVA PAR ME . EPP _ LC trf/2006 - ArL 'lE, 
itrcilo I)'

CANECA COM ALCA DE POLIPROPILENO VIRGEM
Àioosoes: ehura ts,oo mn _ EsPcssuÍâ 2'0 mm - DúIn€Úo dâ bâs ??'oo Nn - DiâmetÍo da bo'a

757n

.too(r08,

C
ibilitâr

gÍàçào

lal)(COT

R$ 64.400,00200u)RS 3.22I'ND
42

COLHER PARÀ CRIANÇA: Mâteíial: Aço Inox Dimênsão: 14 cm a 18 cm dê comprimento'

,80nnn
fcilat)

lilnpá).lisa (i

R$ 60.600,00150R$ 404,00I JNI)
47

N ETROM20uT) ESSÀO.IRANELÀP
vál

R$ 50.10?,50254R$ 200,41
tNMlll'RO0PRDEANELA

44

RS 2,1.285.0025097.t4RSI]NI)
45

alçls lntcrds .or âlurünio, EsP€ssM Íürim: 3'0 mm' Capscidâdc de 5 Utros'

Cám acabarnento pcrfeiro, iscnro dc cÍto§ Evos ou rêbaôas cm suls 
'Ícstlr' 

ou qu'isqua outÍos

linhâ indutrial. Com basc c tampa, Com
UZEIRAS ItM At,UMINIO: Ilm

ó

I

UND

UND

UND

1í:1.--
_â<l---..r

\r"4-q\.I

l



RÍ 23 t24,OO46 ( oN.l RS 77,08

(

R$ 2ó.001,00(]ONJ RS E6,ó7 30041

FRIGIDDIRÁ GRANDE EM ALUMINIO BATIDO N'30COM TÀMPA
Espsificrç{o Té.nicâ:
FÍigid.iÍâ: 30 Crl dê Diámeúo, 7,0 Cm de AltuÍa c 4,0 LitÍo de crpÀcidrdô Pcso0,8 Kg
Espêssüa do lllmiDio: 5 Íun
Marerisl: Alumlnio Fundido Râtido Grosso e Polido
Mtlc.iàl dos Cábos: Mld.iÍa Msrfim Fnvemi?rdos
Mrt.Íirl do Pegádd d. trmpa: B&quelirê un mâtcÍid especial qüê rcsi§t. a âlrâs rcmpe tuÍa§ sêm

t)5 R$ 40 362.504A ( oNl R$ 322,90

I

lKrr DE cArx s pl-Ásrrcas paRA MANTTMENTos ou ALtMENros
|D.sÚlçto . conroskõo:
lXtr composro po e cnxas plásuos fech.dàs. (om tMpr. pu mrntim.nrogrlmcnros (laÍrúúos

.2 (dus)orxls raÍnâúo Bâíde. com caD..idade de 30 a 40ltoos / Alúa 200úl/ LrrSuÍâ'
35omm / Comprimenlo. 550mm / TolerlncE , /- l0% / Esp€ssura mlnrmâ'2,5mD
. 2 íduâs) c{ixÀs rÂmsnho médro. com cipacrdâde Ílê lE a 25 liEos / Altúâ: l50ml / t rBr: 270lm
/ CoDpÍimento: 400oun / Tol€ránci, +/. I0olo / Espc,ssura mlnimâ:2,omm.
.2 (duas)$ixas tamarho pequ€no, com capacidade de l3 a ls lilros / Altúâ: l2lÍtl / Lâraúã:
27Om / CompÍimcato: 40O,m / Tol€r{Dci! +/. I 0% / Esp.s§rrà Íúnirnâr2,omm.
Ca.act rkai.a, gcrois:
Fabricâçlo em polipropil.oo viram, âtóxi@ e irodoro / Cor: Incolor / Empilháv€l / Desigr
r€lrngul& / CoD rúpa do mesmo matcrial . com Eâvâ / Resistênciâ iérmica a l0o' Celsius por no

mlnimo 20 minutos / Com scabamcnto perfeito, iscolâs dc cados t vos ou rebâÍbss em suas arestrs

ou quâkquer outÍos dcfcitos pÍejudiciâis à sus utilizsçlo.(CoTA DE 25%, ExCLUStvA PARÂ
ME. f,PP - LC 123/2006 - Art 4& Iíciso I).

R$ l2l 0E?.50CONJ R$ 322,90

I

lKIr DE cArx-as pLÁsrrcas paRA MANTTMENToS ou ALTMENToS

lD.: tçto . conEotkdo:
lKlT cohposto por 6 carxss plástl@s Í.cbadá6. lrm tãmps. p&a mantimetrtos/aümenlos (tamsnhos

.2 (dus)erus r.marúo Bând., com crDâcdadc de 30 a 40liEos / Ahm 200m1/ I arCura

350ÍnÍ ,/ Comprimcnlcr 55Om I 'Iolerân.iâ +/- l0% / I-sp.ss@ minima:2,5rom.
.2 (dus)caixls râmsnho médio, con crpscidâde de lE s 25litlos / AltuÍa: l50r'ú / tÀ8ua: 270m
/ CompÍimenro: 4ooolm / ToleÍáncia +/' l0% / Espessura mlrlÚra:2,omm

'2(duâs)clixrst ,nanho pequmo, com caplcidade de 13à 15litÍos / ÀltrÍâ l2lr / LârgúÂ:
270Íün / Comprin)cnto: 40omm / Tole.áocia +/- | 0% / Espessm mlnimá:2,om
C a n ctê.ls ti c i s Ae. o i§ :
Fâbneçlo m polipÍopilêno virg.m, atóxico c inodom / CoÍ: IncoloÍ / Énpilhável / DesiSn
relrryulú / Com rlmpa do mesmo mat.rial c com trava / Resisrência témici â 100'Celsius por no

minimo 20 minulos / Com âcâbamcnto perfeilo, iscítss de crntos vivos ou Í.barbâs em suas areslas

ou quaisquer ouúos defêiros pÍejudiciais à süâ utiliãçro.(CoTA Df, 75%).
RS 1.197.36E,í)TOTAL

Í
KIT DE TÁBUAS PARA CORlTf, DE ALÍ}i OS CRUS f, COZIDOS:
D.terlçdo . êo,ipüiçno : Kil composlo por ó Geis) Dlàcrs ou iábuâs d€ côíê. parÂ coíc de
.lime os crüs ê cozidos. sesdo:
Alturâ x trrguÍa x Espcssum: 50 cm 30 cm 1,5 (cm);

Cdrrc,.rktt .s *fth:
Consúulda.m polpropileoo viÍgem e 

'nodo,âom âditivo bactcÍicidâ
câMlelà para escoameÍrlo de llquidos

Ser lvel de ser recicládâ mecânicâmente âo fim de súa vida úlil

Fâc'l hrSienrzrção e resisrenre ã produros qulmrcos
R6iíeícia cooús defoÍrÍrâçõ.s, inpactos e qued!§

Com acnbànê o pcrfeno, isentâs d€ canlos vivos ou rcbsrbrs ên suâs âÍeíâs ou quâisquer oulIos
d.fenos prcrudiciars à ruâ utrliz!çào.

i

t,
l

I

oliciração dc aürorizaçáo para reâlizçno de Licirâçlo pala àquisiçto de M ensl PermaneDte e d€ Consuro d.stinados a âlêndcr as

dâs Frcolâs e CÍêchê dâ Redê Püblic6 Múicipal de Ensino oa ManutençÀo e Desenvolvrmcnto da Edu@çào Aásica

375

,á.-\
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

wft
PREGAO PRESENCIAL N". TO5/2O19.CPL - CPL

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Conconente)
CARTA CREDENCIAL

Imperatriz (MA), d de 2019.

Ao(A)
PREGOBIRO(A) MUNICIPAL
REF, PREGÁO PRESENCIAL N" 105/2019.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

EMED

,-$Ê\
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO

\#r,

PREGÃO PRESENCIAL N" 105/20I9 _ CPL
ANEXO III

(MINUTADO CONTRATO)

CONTRATO N' t2019 -
AQUISIÇÁO DE MATERIAL PERMANENTE E DE
CONSUMO DESTINADOS A EQUIPAR AS ESCOLAS E
CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO
NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇAO BASICA,QUE ENTRE SICELEBRAM O
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ E A EMPRESA

, NAFORMAABAIXO.

Ao(s) _ dias do mês de _ do ano de 2019, de um [ado, o MUNICÍPIO DE
IMPERÂTRIZ, CNPJ,^4F n." 06.158.455/0001-16, localizada na Rua Rui Barbosa. n.'201 -Centro, através do(a) Secretrírio(a) Municipal

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

do CPF/MF n.o _, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro
lado, a empresa _, CNPJ^4F n.o _, estabelecida na

neste ato, representada pelo, Sr portador do RG n.' _
e do CPF/MF n.o doravante denominada simplesmente de CONTRATADO,
tendo em vista o que consta no Processo n.o _e proposta apresentada,
que passam a integrar este instrumento, ind.p.ndãt.r*nt" de tru 

"riçao 
* pà.tá .. que com este

não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato, regido pela Lei n.o 8.666, de
21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
Constitui objeto deste a Aquisição de Material Permanente e de Consumo destinados a equipar
asEscolas e Creches da Rede Pública Municipal de Ensino na Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica, de forma parcelada, conforme especificações e quantitativos descritos no Editale
seus anexos, e em conformidade com o Pregão Presencial n" 105/2019-cpl e seus anexos, que
independente de transcrição integram este instrumento para todos os Íins e efeitos legais. O presente
contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.8.666. de 2l
de juúo de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULASEGUNDA-DO PRAZO E CONDIÇOES DE ENTREGA
2.1 A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento,,
emitida pela Contratante, de forma global ou parcelada.
2'2 o lomecimento 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 determinad'os pela Contratante, por ocasião da
emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da contratada'o ôrr, .o,n u
execução do objeto.

EMED

,"--:.

2'3 O fomecimento será executado observado o disposto nos Anems e demais disposições do Edital rre Termo de Referência. - -- 
; ( \
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.4 A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a
solicitação lormal pela Contratante.
2.5 Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservaçào,
em embalagens lacradas pelo fabricante.
2,6 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em paÍe, os materiais em desacordo com as

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

ESTADO DO MARANHÃO

CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO
3. O valor global do presente contrato é de R$_._,

,,i;;;
'Nf,..

-)t:'

,'-(rffi

, os preços
incluem todas as despesas: impostos, seguros, fretes, taxas de administração e outros encargos
eventualmente.

CLAÚSULA QUARTA - DAS CONDIÇOES DO PAGAMENTO
4.1 O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto no anexo I.
4.2 Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros encargos
eventualmente incidentes sobre os produtos, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto
nas hipóteses;
4-3 Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida indenização a
Contratada, observadas as prescrições da Lei n' 8.666193.
4.4 A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos fomecimentos, para
conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.
4'5 Depois de realizada 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 liquidagão e pagaÍnento.
4.6 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão Orçamentária,
por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação
definitiva dos materiais, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente
Público competente.
4.7 O pagamento deverá ser eletuado em pARCELAS pROpORCIONAIS MEDIANTE O

à medida que forem entregues os mesmos, não devendo
estar vinculado a liquidação total do empeúo.
4.8 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 (ceÍidão Negativa de Débitos Trabaihistas -' CNDT), bem como a
quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços contratados, ííclusive quanto
o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços _ ICMS.

devidamente autorizados e ceÍificados pelos gestàres do contrato, mediante contabilização e
apresentaÇão, ao final de cada entrega ou período não inferior a um mês, pela contratada, doslormularios de controle dos fomecimentos.
4'10 A atestação da fatura correspondente ao fomecimento caberá ao fiscal do contrato ou outro
servidor designado para esse fim.
4'll Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a riquidação da despesa, opagamento ficará pendenre, até que a coNTRATADA providáncie ui ,,eaiaa, ,an"'aooÃ.

EMED

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,
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4.11.1 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 correções, fato esse
que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no
fomecimento pela CONTRATADA.
4.12 Neúum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer obrigação
documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou atualização
monetiiria.
4.13 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a
atestação de que o produto foi entregue em conformidade com as especificações do contrato.
4.14 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 efeluado.
4,15 A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos
do contrato.
4.16 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% a.a (seis
por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
4.17 O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM:IxNxVP, 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 QUINTA- Do CRITÉRIO DE REAJUSTE
5.1 Os preços unitiírios pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerão
recomposição de preços.
5.2 Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado 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.

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO oRÇAMENTÁRIA E EMPBNH0
6.1 As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

EMED
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cLÁusuLA SÉTIMA - DAS oBRTGAÇÕrs na coxrRÂTADA7.1 Iniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento',, emitida
pela Contratante, de forma global ou parcelada;
7.2. Resptitar o prazo estipulado para o fomecimento parcelado do objeto conforme estabelecido no
Edital e Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA;
7'3 Observar o prazo miíximo no qual a Contratada ficará obrigada a executar o objeto, após cada
solicitação formal, , conforme cláusula segunda desse contrato;
7'4.Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições
inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatàs que possam ,r.:uãi"u. a pertêita 

,.,.-execução do objeto: , t
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7.5 Facilitar à FISCALIZAÇAO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;
7.6 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a terceiros,
em razáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
7.7 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando os comprovantes
que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência
de fato impeditivo da manutenção dessas condições;
7.8 A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art.' 81 na Lei
8.666/93;
7,8.1 A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmenle estabelecidas;
7,9 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor inicialmente
estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1o; do art. 65 da Lei 8.666193
7.10 Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei
8.666193, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial;
7.ll Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 0l (um) preposto como seu
representante, conforme elenca (aÍ. 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;
7.12 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou inconeções resultantes da execução ou
de materiais empregados;
7.12.1 Reparar, conigir, 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;
7.13 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompaúamento pelo órgão interessado;
7.13.1 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou
representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os deiorrentes de
aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo;
7'14 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes
da execução do contrato;
7.14.1 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais,
não transfere à contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento;
7'15 

- 
Responsabilizar-se pelo_ cumprimento das prescrições refJrentes às leis trabalhistas,

previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funóionários;
7.16 Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e expressa
anuência da Conftatante;
7'17 Atcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrígações
pactuadas entre as partes;
7'18 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-obra,
garantia e todas as despesas decorrentes da contrataçãà;
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7,19 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;
7.20 Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em viÍude do fomecimento e
prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;
7.21 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica
de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do fomecimento do objeto tais
como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vaies-transportes,
vales-refeições, e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei;
7.22 Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes de
trabalho, encargos trabalhistas, previdencirírios, fiscais e comerciais, transpoÍes, fretes,
equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer nat:LÍeza ou espécie, salarios e quaisquer
outras despesas necessilrias à perfeita execução dos objeto contratado;
7,23 Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe veúam a ser
exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato;
7.24 Fomecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, exigidos peta
Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como cumprir todas as
normas sobre medicina e segurança do trabalho;
7.25 Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
7.26 Respeitar as nornas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Contratante;
7.27 Responsabilizar-se pelo transpoÍe, acondicionamento e entrega inclusive o descarregamento dos
materiais;
7.28 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por paÍe da Administração Municipal;
7,29 EnÍregar o objeto no Depósito da Secretaria Municipal de Educação ou outro local designado
por esta;
7.30 Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final ajustada ao
último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura do contrato.
7.31 Manter inalteradós os preços e condições da proposta;
7.32 Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles constantes dos
anexos deste Edital;
7.33 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato;
7.34 Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no
Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto ao compromisso dó fomecimento dos
quantitativos registrados, atendendo as solicitações de compras do govemo municipal;
7.35 Atender as demais condigões descritas no Edital e Termo de Referência;
7.36São expressamente vedadas à contratada:

1l A veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do
Município;
b) A subcontratação para a execução do objeto deste contrato;

CLÁUSULA OITAVA_ OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE
q'l Efetuar o pagamento na lorma da cláusula quarta deste contrato, após o recebimento
definitivo dos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigaçàes legais, fiscais,
previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições deste Edital 

" 
r.u, un.*o.f8'2 Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução do

Contrato, conforme previsto na cláusula décima quarta deste contrato;
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8.3 Promover o acompaúamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
8.4 Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os reqüsitos mínimos constantes no
Termo de Referência - Anexo I;
8.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou inegularidades constantes da
execução do objeto, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
8.6 Informar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos
materiais e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso;
8.7 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 no Termo de Referência, informando as ocorrências ao Orgão Gerenciador;
8.8 Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições pertinentes no
Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos materiais
fomecidos;
8.9 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 art. 8l daLei 8.666193 e suas alterações;
8.10 Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à firmatura
e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e
juntado aos autos, com a instrução processual necessaria;
8.1I Expedir as Autorizações de Fomecimento;
8.12 Receber o objeto em dias úteis, no horário de 08h às l4h, no local determinado na
requisição/autorização de lomecimento:
8.13 Disponibilizar local adequado para a realização da entrega;
8'14 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato;
8.15 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;
8.16 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;
8.17 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
8.18 Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada;
8,19 Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades;
8.20 Aplicar à(s) licitante(s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na legislação;

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES
9-.11.]" inexecução total ou parcial, a GoNTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à
CONTRÂTADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:-
I_ - advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juizo da fiscalização, no caso de
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% (rês centésimos por cenlo) por dia sobre o valor do contrato para o atraso no fomecimento
dos produtos, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá áecidir pela
continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.
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b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do lato ocorrido, para ocorrências de
atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.
c) 5 % (cinco por cenío) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das
condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
d) l0% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por inexecução
parcial do contrato.
lll-20% (vinle 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 prazo limite de 30 (trinta) dias.
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos:
f) 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 deconido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉcIM,q,. DA RISCISÁo Do CONTRATo
10.1. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do aÍigo 78 da
Lei n" 8.666193;
l0-2 Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração Pública;
10.3 Rescisão Judicial, nos termos da legislação;
10.4 suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 02 (dors) anos;
10.5 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 deconido o p.-o da sanção
aplicada com base no inciso anterior;
10.6 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 Cadastro úacional das
Empresas Punidas (cNEP), atendendo as determinações da Lei 12.94612013 (Lei Anticomrpção). o
acesso ao Sistema é permitido aos entes públicos, de todas as esferas federativas (municipais,
estaduais e federais), de todos os poderes',.

CLAUSULA DÉCTNTA PNTITEIRA- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
1 I . I . _ O futuro contrato que advir do Termo de Referência, vigorará ató 3 I de dezembro do ano em
que for formalizado, a contar de sua assinatura, podendo ser pronogado por iguais e sucessivos
períodos, através de rermo aditivo. conforme disposições do art. 57 da Lei n-. g.666/93 e suas
alterações posteriores, com redação dada pela Lei n" 9.648/98. Havendo necessidade o contrato
poderá sofrer acréscimos e supressões de ate 250Á (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1" da Lei Federal nõ g.666193.

CLAÚSULA DECIMA SEGUNDA. ACRESCIMOS OU SUPRESSOES
I' O contrato vigorará da data de sua assinatura até 1311212019, podendo ser prorrogado por iguais e
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sucessivos períodos, através de termos aditivos, conforme disposições do Ar1. 57 da Lei 8.666193 e
suas alterações posteriores, com redação dada pela Lei n" 9.648/98. Havendo necessidade o contrato
poderá sofrer acréscimos e supressões de aÍé 25Yo (vinte e cinco) do valor inicial atualizado do
contrato, conforme previsto art.65 § 1", da Lei Federal n" 8.666193.

cLAÚsuLA DÉcrue tencuRA - SUBCoNTRATAÇÃo
I. Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

cLÁusuLA DÉcrua quenra- DA FrscALr zAç 
^o 

Do coNTRATo
l4.l A Íiscalização e acompaúamento 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 Artigo 67, da Lei no 8.666,
de 21.06.93;
14.2 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;
14.3 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;
14.4 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.

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA. DA LEI ANTICORRUPÇÃO
Ficam responsabilizados de forma objetiva, administrativa e civilmente as pessoas fisicas e juridicas
pela prática de atos contra a administração pública, no âmbito municipal, em atenção à LEI N"
12.846,D8 01 DE Acosro DE 2013; regulamentada pela IN cRG oo2l2ol5 e pela portaria cRG
| .332/2016 que independente de transcrição integra o presente instrumento.

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

Imperatriz(MA), _ de de 2019

CONTRATANTE
Secretária Municipal

CONTRATADO
Representalte Legal

TESTEMLNIIAS

CPF/MF

EMED

CPF/MF



.--:.--.

'.*s ,

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

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRTMENTO DO rNC. V DOART. 27 DA.LLT
8.666t93

DECLARAÇAO

§ome da Empresa) inscrito no CNPJ n"
intermédio do seu representante legal o(a) S(a)
Carteira de Identidade no e do CPF no

por

-,lfffl::i;

disposto no inc. V do art.27 da Lei n'8.666, de 2l 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)

(Obs ervação: em caso afirmativo , assinalar a ressalva acima)
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PREGÃO PRESENCIAL N" 105/20I9.CPL

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÁO DE CIÊNCIAE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇAO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão n' 105/2019-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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