
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
côrvussÃo PERMANENTE DE LlctrAçÃo - cpt-

pneeÃo eurRÔrutco Ne 028/2020 - sRP

EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ . MA, ATTAVéS dA PREGOEIRA OFICIAL E

EeUtpE DE ApOtO designados pela Portaria Ne 7534, de 19 de julho de 2018, publicada no

dia 25 de julho de 2018, torna público para conhecimento dos interessadosque realizará, por

meio de sistema eletrônico, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO ne o28l2O2O'

tipo MENOR PREçO POR ITEM, de interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMTNISTRAçÃO E MODERNIZAçÃO, tendo em vista o que consta do Processo

Administrativo ne. 02.04.00.037612020 SEAMO, conforme descrito neste Edital e seus

anexos.

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)

Fone: (99) 3524-9872 / Fax: (99) 3524-9872
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órgão Solicitante: SECRETARIA MUN;CIPAL DE ADMINISTRAçÃO E MODERNIZAÇÃO - SEAMO

objeto: constitui objeto deste Edital a contratação de empresa especializada na prestação

de serviços de cópias xerográficas e reprodução de documentos em preto e branco; serviços

complementares (encadernação e plastificação), com disponibilização de

máquinas/equipamentos reprográficos, incluindo manutenção preventiva e corretiva das

mento dos demais insumos necessários à adequada execução do serviçomesmas e o forneci

Esclarecimentos: Até OT l}gl2o2o às 18:00 hrs para o endereço

atendi rrrento@im brriz.ma

tmpugnações: Até 07 /O9|2O2O

ate nd i rnento @ i m pe rat riz. m a' gov. br

às 18:00 hrs Para o endereço

lnício da Sessão Eletrônica: tL/0912020 às 09:00 hrs

Sistema Eletrônico Utilizado: COMPRASNET

Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br

UASG:453204

Endereço para retirada

im peratriz. ma.gov.br/licitacoes/

do Edital: comprasgovernamentais.gov'br e

NIValor: RS 6.941.872,55 (SeisMilhões,Novecentos e quarenta e um

Mil,Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Estimado N
Máximo n
ReferênciaE

VALOR

ESTIMADO

MÁXIMO, DE

REFERÊNCIA

OU SIGILOSO

I' .

site: www.imperatriz. ma.gov.br
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coMrssÃo PERMANENTE DE LlClrAÇÃO - CPL

1. SUPORTE LEGAL:

7.7 Lei Federalns 10.520/2o02;

1.2 Decreto Municipal ne 22l2OO7;

1.3 Lei Complementar ne 12312O06;

t.4 LeiComplementar n" L47l2OL4;

1.5 Decreto Federal ne 8.538/2015;

1.6 Lei n.s 8.666/93; e

L.7 Decreto Federal ne tO.O24l2Ot9

1.8 Decreto Municipal ne 13 de 31de março de 2015

2. DO OBJETO:

Z.tO objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição

do objeto descrito no campo DADOS DO CERTAME deste Edital, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência.

Av. Dorgival Pinheiro de sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)

Fone: (99) 3524-9872 / Fax: (99) 3524-9872
site: www. imperatriz.ma.gov.br
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Dçamento Sigiloso.

f uisição

N serviço

E Obr.t e Serviços de Engenharia

NATUREZA DO

OBJETO

PARTTCTPAçÃO

-MEr lMEl
EPP

Eitaçao Exclusiva para MEI / ME IEPP - Art. 48, I da Lei Complementar n"

r23/06

$itaçao com itens/grupos cotas de até25% reservadas para MEI /ME /
EPP - Art. 48, lll da Lei Complementar n" L23106

N ticitação de Ampla Participação.

prazo para cnvio da proposta/documentação: Até a data e o horário estabelecidos para

abertura da sessão pública.(Art. 26 do Decreto 10O24l2OL9l

e-mail : atend imento(ô im peratriz.ma.gov. brPregoeira: Christiane Fernandes Silva

Endereço:Rua Urbano Santos, ne 1657, Juçara - lmperatriz - MA, CEP: 65900-505

orimeiro dia s em contrárioe hora. salvo as disposicõouente. no mesrno siteubse
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Referência de Tempo: Para todas as referencias de tempo será obrigatoriamente o horário

de Brasília - DF.

OBS: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada Dara o
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2.2 Havendo divereência entre as esoecificacões deste obieto descritas no COMPRASNET e

as especificacões constantes deste Edital. serão consideradas como válidas as do Edital.

sendo estas a oue os licitantes deverão se ater no momento da elaboracão daoroposta.

3. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

Na licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, o que

somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, nos

termos do art. 7e, §2e, do Decreto Municipal OL3/2015.

4. DO CREDENCIAMENTO

{.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a

participação dos interessados na modalidade licitatoria Pregão, em sua forma

. eletrônica.

4.2 O cadastro no SICAF deverá serfeito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio

www.compr rnamentais.eov.br , por meio de certificado digital conferido pela

lnfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização

das transações inerentes a este Pregão.

4.4 É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema, cabendo-lhe

zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu representante.

4.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

4.6 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no

momento da habilitação.

5. DA PARTTCTPAçÃO

5.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível

com oobjeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9s da lN

SEGES/MP ne 3, de 2018.

5.2 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

5.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno

porte,para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei ne LL.488, de

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)
Fone: (99) 3524-9872 / Fax: (99) 3524-9872

site : www.imperatriz. ma. gov.br
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microempreendedor individual- MEl, nos limites previstos da Lei Complementar ne 123,

de 2006.

5.4 lnformações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo

telefone: o8oo 978 9001 0u através do sítio:

httn://www.com rnamentais.gov.br.

5.5 Não poderão participar desta licitação os interessados:

5.6 Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da

legislação vigente;

5.7 Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

5.8 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressospara

receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

5.9 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9s da Lei ne 8.666, de 1993;

5.L0Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata, dissolvidas ou liquidadas;

5.11Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

5.12Organizações da Sociedade Civil de lnteresse Público - OSCIP, atuando nessacondição

(Acordão ns 7 46 I 2014-TCU-Plenário).

5.L3Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3" da Lei Complementar ne L23,

de2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42

a 49;

b. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de

pequenoporte, a assinalação do campo "náo" impedirá o prosseguimento no certame;

c. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresasde

pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante

não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar ne 1"23, de 2006,

mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

d. que está ciente e concorcja com as condições contidas no Edital e seus anexos,

bemcomo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;

e. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente

daobrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

f. que não emprega menor de L8 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

enão emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de

aprendiz, nos termos do artigo 7", XXX|ll, da Constituição;

g. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da

lnstruçãoNormativa SLTI/MP ne 2, de 16 de setembro de 2009.

h. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando

trabalhodegradante ou forçado, observando o disposto nos incisos lll e lV do art. 1e e no

: inciso lll do art. 5e da Constituição Federal;

i. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento dereserva

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)
Fone: (99) 3524-9872 / Fax: (99) 3524-9872

site : www.imperatriz.ma.gov.br
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Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme

disposto no art. 93 da Lei ne 8.2L3, de24 de julho de 1991.

5.14A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante

àssanções previstas em lei e neste Edital.

6. DA PROPOSTA DE PREçOS

6.1 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e

horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á

automaticamente a fase de recebimento de propostas;

6.2 O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor com no

máximo 2 (duas) casas decimais após a vírgula ou percentual de desconto, já

considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes

da execução do objeto;

6.3 A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre

plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com

as exigências do Edital.

6.4 A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que

não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a

partir dos quatorze anos.

6.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação ou à

conformidade da proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital'

6.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos

termos do art.43, § le da LC ne L23, de 2006.

6.7 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome

no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;

6.8 lncumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão;

6.9 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas

apresentadas;

6.1gQualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificação da

proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital;

6.11O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema

eletrônico, dos seguintes camPos:

6.1L.1 Valor unitário e total do item;

6.L1.2 Marca;

6.11.3 Fabricante;

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 4-/ - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz
Fone: (99) 3524-9872 / Fax: (99) 3524-9872

site : www.imperatriz.ma.gov.br
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6.L1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares

especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o

modelo, prazo de validade ou de garantia;

6. j.1.5 Não deverão constar neste campo (descrição detalhada do objeto), a marca/ o

modelo, o fabricante ou qualquer referência à empresa participante do

certame. Estas informações deverão ser inseridas no campo próprio destinado

pelo sistema compras governamentais para esta finalidade.

6.L2Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada;

6.l.3Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam

direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;

6.14Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;

6.154s propostas terão validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados da data de

abertura da sessão pública estabelecida neste Edital, salvo disposição em contrário na

Parte Específica do Edital;

6.j.6Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos

de negociação e julgamento da proposta;

6.LTDecorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam

as licitantes liberadas dos compromissos assumidos;

6.j.8A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido

tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará na plena aceitação por parte

dos interessádos das condições nele estabelecidas.

6.lgObjetivando agilizar a formalização do contrato, o preponente deverá informar na

proposta ajustada enviada após a fase de lances, o nome do representante que assinará

o contrato, bem como o ne do seu RG e CPF, sendo que no ato da assinatura, deverá ser

apresentada fotocópia autenticada de documento hábil que comprove sua legitimidade;

6.20Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência

de contratações públicas federais, quando participarem cie licitações públicas (Acórdão

ns 1455/2018 -TCU - Plenário);

6.2LO descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido

processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 7L, inciso lX, da

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa

contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato'

7. MODO DE DISPUTA

4
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro, CEP

Fone: (99) 3524-9872 / Fax: (99)
65903-270 - ImPeratriz (MA)
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Serão adotados para o envio de lances no pregão eletrônico os seguintes modos de

disputa (Art. 31 do Decreto lOOZal2OL9):

7.1 Modo de Disputa Aberto:

a. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o modo de

disputa for "aberto", apresentação de lances públicos e sucessivos pelos

licitantes, com Prorrogações;

b. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso,

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance

ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública;

c. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior,

será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances

enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances

intermediários;

d. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a

sessão pública encerrar-se-á automaticamente'

e. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo

sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio,

justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da

consecução do melhor Preço'

7.2 Modo de Disputa Aberto e Fechado:

a. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico no modo de disputa

',aberto e fechado", êffi que os licitantes apresentarão lances públicos e

sucessivos, com lance final e fechado;

b. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos,

aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a

recepção de lances;

c. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços

até LO% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste

prazo;

d. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o

qual será sigiloso até o encerrarnento deste prazo;

e. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema

ordenará os lances segundo a orcjem crescente de valores;

f. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais

Av. Dorgival Pinheiro de
Fone:

Sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)

(99) 3524-9872 ! Fax: (99) 3524-9872
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licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigilos

encerramento deste prazo;

g. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir

o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de

lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.3 O modo de disputa do referido Edital será ABERTO;

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSTFTCAçÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAçÃO Or LANCE

8.j. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.2 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no

Termo de Referência.

8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;

8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação'

8.3 Os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos por

até trinta (30) minutos além do horário estipulado para início da sessão. Após esse prazo

não havendo início da sessão, será marcada a reabertura da mesma, via sistema, para os

participantes cadastrados no presente certame .

8.4 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente

estas participarão da fase de lances;

8.5 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e

os licitantes;

8.6 lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento

e do valor consignado no registro;

8.6.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

8.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital;
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8.8 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo sistema;

8.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os

respectivos lances;

8.i.oEm caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem anterior deverão

ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento

e Gestão;

8.10.1 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo

próprio do sistema.

8.L1Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar;

8.12Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante;

8. j.3 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão,

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos

lances.

8.i.4O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e

seus anexos.

8.15A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema

eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, apos o que

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado

pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.L6Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na

hipotese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele

ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

8.i.7Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação

automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema

identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta

for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-

. se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC ne 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto ne

8.538, de 2015.
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S.L8Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor

preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.19A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a

comunicação automática para tanto.

8.20Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no

prazo estabelecido no subitem anterior.

8.2LNo caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá

apresentar melhor oferta.

8.22Quando houver.propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao

produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as

propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

8.235ó se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances

equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação

pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

8.24Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele

previsto no art. 3s, § 2e, da Lei ne 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência,

sucessivamente, aos bens produzidos:

8.24.1 No país;

8.24.2 Por empresas brasileiras;

8.24.3 Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia

no País;

8.24.4 Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

S.25Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de

desempate.

8.26Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja obtido

melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições

diferentes daquelas previstas neste Edital.

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)

Fone: (99) 3524-9872 / Fax: (99) 3524-9872
site: www.imperatriz.nia. gov. br

/

l

,.,

{

lr

'

I
lIr

t*

lü

[''
5
F

f



N"
qb

t'!

l'r
i'

t

I

:

.1

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE !MPERATRIZ
coMrssÃo PERníANENTE DE LlClrAÇÃO - cPL

8.27A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos

demais licitantes.

8.28Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da

proposta.

9. DA ACEITABTLIDADE E JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade,

bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

9.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço

máximo fixado ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

g.3. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. L76da lnstrução Normativa RFB

n.97!, de 2009, em razão do disposto no art. 1"84, inciso V, sob pena de desclassificação.

g.4. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação

não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à

totalidade da remuneração.

9.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de

funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no "chat" prazo razoável para tanto,

sob pena de não aceitação da proposta.

9.5.1Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações

pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por

meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo

Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena

de não aceitação da ProPosta.

9 .5.2O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido,

e formalmente aceita pelo Pregoeiro'

9.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

g.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a

nova data e horário para a sua continuidade.
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9.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de

melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

9.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

9.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada

pelos demais licitantes.

9.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,

previsto nos artigos 44 e 45 da LC ne L23, de 2006, seguindo-se a disciplina antes

estabelecida, se for o caso.

9.10. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua

condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

10. DA HABILITAçÃO

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediantea consulta

aos seguinte cadastros:

10.1.1. SICAF;

10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.brlceis);

10.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de lmprobidade

Administrativa e inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça

(www.cni.ius.brl improbidade adm/consultar requerido.php).

10.1.4. Lista de lnidôneos e o Cadastro lntegrado de Condenações por llícitos

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

10.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e

também de seu sócio majoritário, porforça do artigo t2da Lei n" 8.429, de 1"992, que

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

10.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência

de Ocorrências lmpeditivas indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
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houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências

lmped itivas lndiretas.

10.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à

sua desclassificação.

10.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,

por falta de condição de participação.

tO.L.l. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar ne 123, de

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta

subsequente.

LO.z. Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado

de Fornecedores - SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e

trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto

nos arts.L0 , LI, L2, !3,1-4,15 e 16 da lnstrução Normativa SEGES/MP ne 03, de 2018.

10.2.1" O interessado, para efeitos de habilitação prevista na lnstrução Normativa

SEGES/MP ne 03, de 20L8 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições

exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para

recebimento das propostas;

10.3. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,

especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF.

10.4. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio do

sítio oficial, ou na hipótese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será

convocado a encaminhar, no prazo de2 (duas) horas, documento válido que comprove o

atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação.

10.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição, nos termos do art. 43, § 1e

da LC ne 1.23, de 2006

10.6. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de

Fornecedores - SICAF alem do nível de credenciamento exigido pela lnstrução Normativa

SEGES/MP 3'1e 3, de 2018, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à

Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a Qualificação

Econômico-Financeira, nas condições descritas adiante.

LO.7. Habilitacão iurídica:

tO.7.L. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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IO.7.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da

Condição de Microempreendedor lndividual - CCMEI, cuja aceitação ficará

condicionada à verificação da autenticidade no sítio

www.portal reendedor.eov.br:

10.7.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade

limitada -ElRELl: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento

comprobatório de seus administradores;

t0.7.4. lnscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,

filial ou agência;

10.7.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos

seus administradores;

10.7.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata

da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito

no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que

trata o art.'to7 da Lei ne 5.764, de L97L;

tO.7.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou

DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 40, §2e do

Decreto n.7.775, de 2012.

10.7.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEl, que

comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da lnstrução

Normativa RFB n. 97L, de 2009 (arts. L7 a L9 e 165).

LO.7.g. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:

decreto de autorização;

10.7.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou

da consolidação respectiva;

Regularidade Fiscal e Trabalhista:

10.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro

de Pessoas Físicas, conforme o caso;

10.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
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Conjunta ns l-.751, de O2lLOl20L4, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da

Procuradora-Geral da Fazencia Nacional.

10.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.8.4. Prova de inexistência de debitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos

termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-

Lei ne 5.452, de 1s de maio de 1943;

10.8.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e

compatível com o objeto contratual;

10.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

10.8.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

10.8.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

10.8.9. Caso o !icitante detentc:' do mener preço seja qualificado como

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente

alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.9. Qualificação inanceira.

10.9.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante

da pessoa jurídica;

10.9.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data

de apresentação da proposta;

X0.9.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente,

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis

referentes ao período de existência da sociedade;

t0.9.2.2" Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser

acompanhados da úrltima auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o

artigo 112 da Lei ns 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da

lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;
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10.9.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente

(LC), superiores a 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

SG= Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = Passivo Circulante

10.9.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente

(LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da

autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez

por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.

10.10. Qualificacão Técnica

10.10.1. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a

qualificação técnica, por meio de:

10.10.2. Comprovação de aptidão técnica para desempenho de atividade pertinente e

compatível com o objeto da licitação, através de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas

jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, informando que

cumpriu, ou vem cumprindo, integralmente e de modo satisfatório Contrato

anteriornrente mantido com o enritente do Atestado(inciso ll, combinado com o § 4s,

tudo do Art. 30, da Lei ns 8.666/93), devendo apresentar atestado(s) que contenham

os dados a seguir:

10.10.2.1. Nome da Licitante, CNPJ, razão social e o domicílio;

t0.t0.2.2. Nome da Pessoa Jurídica de Direto Público ou Privado que

emitiu o atestado (colocar a Razão Social/nome do órgão e o CNPJ);

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)
Fone: (99) 3524-9872 / Fax: (99) 3524-9872

site : www.imperatriz. ma.gov. br

t;

{
a

Í

a

4

í

i

I
í
i
t



j 
d..â?

iffi
^. trffi;

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

10.10.2.3. Dados do Contrato (ou instrumento semelhante) ou outro

instrumento firmado pela Licitante com a Pessoa Jurídica Pública ou Privada;

LO.L0.2.4. Para fins de aceitação serão considerados os critérios de

compatibilidade de características, de acordo com o Termo de Referência.

10.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. L23, de 2006,

estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e

municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do

último exercício.

10.12. Os documentos exigidos para habilitação, relacionados nos subitens acima, deverão

ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no

sistema (compras governamentais), no prazo de 02 (duas) horas, apos solicitação do

Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente mediante autorização do Pregoeiro e em caso de

indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da documentação por meio do e-mail

atendimento@imperatriz.ma.qov.br. Posteriormente, a critério desta Administração,

poderá ser solicitado o envio dos documentos originais, para análise, no prazo de até 48

(quarenta e oito) horas.

t1.L2.L.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando

houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

LO.L2.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo

aqueles legalmente permitidos.

10.12.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da

filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,

forem emitidos somente em nome da matriz.

L0.L2.4. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada

a centralização do recolhimento dessas contribuições.
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10.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede

que a licitante qualificacia como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.

10.14. A declaração do vencedor acontecerá no rnomento imediatamente posterior à fase

de habilitação

10.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma

restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

10.16. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo

facultada a convocação dos. licitantes remanesÇentes, na ordem de classificação. Se, na

ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou

sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será

concedido o mesmo prazo para regularização.

LO.L7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a

continuidade da mesma.

10.18. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não

apresentar quaisquer dos docunrentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o

estabelecido neste Edital.

10.19. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em

havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC ne L23, de 2006, seguindo-se a disciplina

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro

item, ficará obrigado a comprovâr os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é,

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e

assim sucessi,ramente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

LO.LI.. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante

será declarado vencedor.
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11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de

2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

11.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e

as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

LL.t.z. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante

vencedor, para fins de pagamento.

11.1.3. Conten os dados da empresa, razão social, número do CNPJ, endereço,

contatos e dados do representante legal.

LL.z. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o

caso.

LL.2.L. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5s da Lei ns 8.666/93).

11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

tL.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a

mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça

vínculo à proposta de outro licitante.

L2. DOS RECURSOS

L2.L. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será

concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões)

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
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L2.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,

fundamentadamente.

t2.2.L. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas

verificará as condições de admissibilidade do recurso.

t2.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer

importará a decadência desse direito.

L2.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3

(três) dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos

indispensáveis à defesa de seus interesses.

L2.3. C acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de

aproveitamento.

L2.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no

endereço constante nasinformações dos cjados do certame.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1. Nas hipóteses cie provimento de recurso que leve à anulação de atos

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele

dependam.

L3.L.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento

equivalente ou não cumprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art.

43, §le da LC np 12312006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos

imediatamente posteriores ac encerramento da etapa de lances.

t3.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a

sessão reaberta.

L3.2.L. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail e

imprensa oficial de acordo com a fase do procedimento licitatório.

L3.2.2,. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
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L4. DA ADJUDTCAçÃO É HOMOLOCAçÃO

14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao iicitante declarado vencedor, por ato do

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,

após a regular decisão dos recursos apresentados.

14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente homologará o procedimento licitatório.

DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

i.5.1 Homologado o julgamento, será elaborado o Contrato em favor do(s) licitante(s)

vencedor(es), o qual será convocado para firmar a avença.

15.2 O(s) liçitante(s) vencerlor (es) terá(ão) um prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável

uma única vezt a critério da SECRETAR|A MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO, para atender à convocação prevista no item anterior.

L5.3 Se o(s) licitante(s) vencedor(es) não apresentar(em) situação regular ou recusar-se a

executar o objeto licitarlo, injustificadamente, será convocado outro licitante,

observada a ordem de classificaçãc, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação

das sanções cabíveis, observado o disposto no subitem acima.

j.5.4 Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto da presente licitação, a

associação da ccntratada com cutrerir e a cessão cu transferência, total ou parcial.

16. DAS MULTAS E SANçÕES Â.DMINISTRATIVAS

t6.1.1 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá garantida

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

gravidade da falta cometida:

L6.L.Z Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no

caso descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste

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

prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais

grave.

L6.1.3 Multas:
a) O,O3% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos serviços

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

poderá decioir pela continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão

contratual, em razão da inexecução total.
b) A,Oô% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato

ocorriCo, para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prâzo previsto neste

instrumento, ttão ab!'angido pelas demais alíneas.

c) 5% (cinco por cento) pci dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não

cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.

d) 5% (cinco por cento) 1cb,re o valor global atualizado do contrato, pela não

rnanutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no

i nstrumento convocatório
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e) tO% {dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão

contratual por inexecução parcial do contrato.

f) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na

assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato -

caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações

contratuais - atraso superior ao prezo limite de 30 (trinta) dias, estabelecido

na alínea "a".

Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar

com a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até

que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou

a penalidade, qLte será concedida Sempre que o contratado ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção

aplicada com base no inciso anterior.

t6.1..4

16.1.5

I

17. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAçÃO AO EDITAL

17.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer

pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante

petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico indicado no tópico

"DADOS DO CERTAME", até às l-8 horas, no horário oficial de Brasília-DF.

17.2 Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização

do certame, exceto, quanclo, inquestionavelmente, a alteração não afetar a

formulação das proPostas.

j.7.3 Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro ate 03 (três) dias

úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o

endereço eletrônico indicado no tópico "DADOS DO CERTAME", até as L8 horas, no

horário oficial de Brasília-DF.

17.4 para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Pregoeiro será

auxiliado pelo setor técnico competente.

17.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no

certame.

L7.6 Aconcessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

L7.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural do

Comprasnet e no site da CPL e vincularão os participantes e a Administração.

18. DAS OBRIGAçÕES

i.8.L As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabeiecidas no Termo de

Referência, Anexo l, deste Edital.i
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19. DO PAGAMENTO

19.1 As condições de pagamento estão previstas no Termo de Referência, Anexo l, deste

Edital.

20.EXECUçÃO OO OBJETO E DA F|§CALIZAçÃO

20.1 Os critérios de execução do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de

Referência, Anexo l, deste Edital.

21. DO PRAZO DA VIGENCIA E EXECUçÃO DO CONTRATO

zL.L O futuro contrato vigorará por tZ meses, a contata da sua data de assinatura, podendo

ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termo aditivo.

22. CRITÉRIO DE REAJUSTE

22.L Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas

hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea

"d" do inciso ll do art. 65 da Lei ne 8.666/1993.

ZZ.2 Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da

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

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea

"d" do Art. 65 da Lei n.s 8.666/93

23. DA RESCISÃO CONTRATUAL

23.L A inexecução tota! ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos

artigos 77 a8O da Lei no 8.666/93'

23.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,

assegurado o contraditório e a ampla defesa. A rescisão do contrato poderá ser:

23.3 A rescisão do contrato poderá ser:

23.4 Determinada por ato unilateral e escritc da SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMTNTSTRAÇÃO E MODERT{|ZAÇÃO - SEAMO, nos casos enumerados nos incisos I a Xll

e XVll, do art. 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência

mínima de 30 (trinta) dias; ou

23.5 Constitui ainda motivo para rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da aplicação

das penalidades cabíveis, o não pagamento de salários e verbas trabalhistas, bem

como o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS.

23.5 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde

que haja conveniência para a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO - SEAÍ\4O; ou

23.7 Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria'
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23.8 Constituem, ainda, rnotivo pai'a rrlscisão do contrato, assegurados ao cont!'atado o

contraditório e a ampla defesa , cie acordo com o artigo 78, incisos XIV a XVI da Lei

Federal no 8.666/93:

a) O não-cumprimento de cláusulaS contratuais, especificações e prazos.

b) O cumprimento irreguiar de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu

cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão

dos serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.

c) A paralisação da execução do serviço, seÍn justa causa e prévia comunicação á

d)

Administração.

O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para

acompanhar e fiscalizar a Sua execução, assim como as de Seus superiores.

O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo

primeiro do artigo 67 da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993.

A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.

A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado'

A alteração social ou a modificação cja finalidade ou da estrutura da empresa que

prejudique a execução do contrato.

Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e

determinadas pela máxima,.. autoridade Administrativa a que está subordinado o

contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.

A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do

valor inicial do contrato alénr do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65

da lei ne 8.666, de 21 de junlro de L993.

A suspensão de sua execução, por ordem escrita da SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMTNTSTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO - SEAMO, por prazo superior a 120 (cento e vinte)

dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou

guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas,

assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do

cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela SECRETARIA

MUNtCIpAL DE ADMTNTSTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO - SEAMO decorrentes de obras,

serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em

caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,

assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas

obrigações até que seja noi'malizada a situação.

A não liberação, por parte da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO - SEAMO, rJe área, local ou objeto para a execução dos serviços nos

prazos contratuais, bem como clas fontes de materiais naturais especificadas no

projeto;

/

e)
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n) A ocorrência de caso fortuito cru força inaior, regularmetrte comprovada, impeditiva da

execução do contrato.

o) O descumprimento do disposto rro inciso t/ do art. 27,sem prejuízo das sanções penais

cabíveis.

p) A subcontratação total ou parcial tlo seu objeto, a associação do contratado com

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a

fusão execução do contrato. 
_

23.9 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos Xll a XVll do artigo 78, sem que haja

culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados

que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a) Devolução de garantia;

b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c) Pagamento do custo da desmobilização.

23.104 rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e

fundamentada da autoridade conrpetente.

23.LLFicam reconheqidos os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa

prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.

24. DAANTICORRUPçÃO

24.1 Na execução do futuro Contrato é vedado à Administração Municipal de

lmperatriz e à Contratada eiou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor

seu:

a) Prometer, oferecer ou dar, Cireta cu indiretamente, vantagem indevida a agente público

ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente

Contrato;
c) Obter vantagern ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou

prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da

licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou

e) De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer ações

ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei ne

12.846/201,3 (conforme alterada); do Decreto ne 8.42012015 (conforme alterado), do

U.S. ForeignCorrupt

PracticesAct de L977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos

aplicáveis ("Leis Anticorrupção"), aincia que não relacionadas com o presente Contrato.

25. DA ADESÃO À rrn DE REGISTRO DE PREçOS

25.1 poderá utilizar-se da At;r de Registro de Preços os órgãos participantes e

interessados, ou qualquer outro olgão/entidade da Administração Pública Municipal

que não tenha participado do certame objeto deste Edital, mediante prévia consulta

a Comissão Permanente cle Licitação, desde que devidamente comprovada à

Av. Dorgivai Pinheiro de Sou;a, no 47 -Centro, cEP 65903-270 - Imperatriz (t4A) 4
Forre: (Íi9) 3524-9E72 / Fax: (99) 3524-9872
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vantagem, respeitaoo o linrite conticio no §4e do art. 22 do Decreto 0L3 de 3L de

março de 201-5, aLualizado pelo Decreto Municipal n" O3/2OL9-

25.2 Os órgãos e entidades que ;1§s: participaram do Registro de Preços, quando

desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse

junto a Comissão Permanente de Licitação, para que este indique os possíveis

fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecidos a ordem de

classificação.

25.3 O fornecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da Ata

de Registro de Preços sem prévia autorização do Órgão Gerenciador.

25.4 Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços,

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do

fornecimento aos não participantes que solicitem adesão à Ata de Registro de Preços

acima do quantitativo previsto, desde que este fornecimento não prejudique as

obrigações anteriormente assumidas, respeitados o disposto no §3e s §4e do art.22

do Decreto 013 de 31 de março de 2015.

25.5 As solicitações de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e

autorização do órgão gerenciador serão realizadas por meio de ofício emitido pela

presidência do órgão gerenciador.

26. DA EXCLUSÃO DO FORNECEDOR RTGISTRADO

26.L O licitante registrado terá seu registro cancelado quando:

26.1.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

26.1,.2 Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

26.1,.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior

àqueles praticados no mercado;

26.t.4 Tiver presentes razões de interesse público.

26.L.5 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nos incisos l, ll e lV do caput do

art. 20 do Decreto 013 de 3L de março de 2015, assegurados o contraditório e a ampla

defesa, será formalizada por despacho da Presidência da CPL'

26.L.6 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,

decorrente de caso fortuito ou força maior devidamente comprovado.

27. DAS OBRIGAçÕES DO ÓneÃO GERENCIADOR

27.1, Compete ao Órgão Gerenciador:

27.t.L Praticar todos os atos cie controle e administração do Sistema de Registro de

Preços - SRP;

Av. Dorgival Pinheiro de sousa, rP 47 - Centro, cEP 65903-270 - imperatriz (MA)
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27.L.2 Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de

Registro de Preços;

27.1..3 Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre

que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da

Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de

contratação definidos.

27.t.4 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços

registrados;

27.1..5 Aplicar as sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes de

descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços, ou das obrigações

contratuais, em relação às suas pr:óprias contratações;

27.L.6 Realizar, periociicamente, pesquisa de mercado para comprovação da

vantajosidade dos preços registrados;

27.1.7 Registrar no Portal de Compras a ata de registro de preço;

27.L.8 Respeitar a orcjem de classificação dos licitantes registrados na ata nas

contratações dela decorrentes;

27.2 Compete aos órgãos interessados e não participantes:

27.2.1, Manifestar intenção de compra por meio ofício ao Orgão

Gerenciador;

27.2.2 Contratar os produtos obedecendo ao quantitativo registrado,

por meio de instrumento ccntratual, conforme minuta anexa ao edital, em

até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata

28. DTSPOSTçÕES FTNAIS

28.t A Autoridade Competente do Orgão Requisitante compete anular este

Pregão,devidamente motivada, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa,

e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de

fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

28.2 A anulação do Pregão induz à do contrato.

28.3 As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do

procedimento licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser

ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

28.4 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste

Pregãopromover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do

processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação nos

termos do§ 3" art.43, dolei8.6É6,103.

28.5 No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá

sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos

documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,

Av. DorEival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)

Fone: (99) 3524-9872 / Fax: (99) 3524-9872
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cota reservada for inadequada para atender asquantidades ou as condições

do pedido, justificadamente.

29. DOS ANEXOS

29.L lntegram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos:

a) Anexo I - Proposta de Preços, Termo de Referência e Especificações Técnicas;

b) Anexo ll - Modelo de Carta Credencial;

c) Anexo lll- Minuta do Contrato;

d) Anexo lV - Declaração a que alude o arl.27e, V da Lei n.e 8.666/93;

e) Anexo V - Modelo de Declaração Dando Ciência de que cumprem

plenamente os Requisitos de Habilitação'

f) Anexo Vl - Minuta da Ata de Registro de Preço.

30. DO FORO

30.1As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de

lmperatriz, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

lmperatriz - MA, 24 de

José

Secretario Munici Modernização

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)
Fone: (99) 3524-9872 / Fax: (99) 3524-9872

site : www.imperatriz.ma.gov.br
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PREGÃO ELETRÔNlCO N9 028/202U. CPL

ANEXO I

(Proposta de Preços e Termo de Referência)

de

Prezados Senhores,

empresa), com sede na cidade de na

Rua ne . , inscrita no CNPJ/MF sob o número ,

neste ato representada por , portador do CPF ns e

RG pe abaixo assinado, propõe a SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMTNTSTRAÇÃO E MODERNIZAÇÀO, os preços infra discriminados, paraContratação de

empresa especializada na prestação de serviços de cópias xerográficas e reprodução de

documentos em preto e branco; serviços complementares (encadernação e plastificação),

com disponibilização de rnáquinas/equipamentos reprográficos , incluindo manutenção

preventiva e corretiva das mesmas e ü fornecimento dos demais insumos necessários à

adequada execução do 5erviço, conforme Anexo l, objeto do Pregão Eletrônico 1e

o28l2O2O-CPL:

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

contados a partir da data de sua abertura.

A execução do ob.ietc terá início logo após o recebimento da "Ordem de Serviço",

emitida pela Contratante.

c)Preço Total por extenso RS

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)
Fone: (e9) :i524-987?_ / Firx: (99) 3524-9872
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.-i.i A er-entuai e Íiliurii cr.,:: lrâÍatãL1 (ja !i,'iisoâ IiiriCicc;. ,Êie a aquisição dosohj etc deste 'irii1lfl Li.: i(e;-, :'tirr:i:1. $i c:-1?üêdríi jle ciassiÍicacã.o de bens comuns. eertcontra eurrpilrri ieg:it i nii í.ei :i'' iC.Slt. Ce i7 eÍe juiho de 20A2. rerguiarnentadaMunicíuic pelo l)ecieii; Ivi r:cici.::a: i:.,' 2212i)*i : ito i)ecretc Municipai n.o 0i3" de _ai,je nrarço áe 2t;i .). ,;"íg re!t:li:rire:ti.ã (, Si):.j.e,re rie Reg!stro de Preços no Mu'ricípio cieimperatriz; na j)ôria rie n" 448. rie t i ;ii, s:tem.bi,t de 2002. do lvíinisteric da Fazenda -Secretaia cii: 'i''esoiiit, 
Nacici:iai c. ra-( ciei"rrais iegisiações ccneiatas. apiicando-se.subsiiiariame,: n0 (il:c c.l)itng;'. :i i-.,.:i i:." §.Sí a\(). ct- Ii de jiurho de i993, com suasaiierzções sursr,:jti çi: L:

4. DA MO§)A}.IDAniü Í., 
.rIP{} 

e}E Lli: T..1ÇÂ$
4. Í Modalidarie ile i,icita,§o

4' i' i o cename licitat<i|ic s!'ra .eâii;1ar.:c ni: uodaridade cie pR.EGÃo ELETRôNrco.pero $iISTh-rr{& ã}E ítÍ;tiir fR{}, »É-rãcço. ein *nnioà,..iude com u,segui ntes i e j.s e ::.:e.., ;,: i í er.,:.i;,íe.: :
4.1 .Z. Lei Iredt_-ra.t ::o Í ;-]. i2C i?.Lli.iZ:
4.i.j. I)er:retc lrílrlricii:ej n,, jl,,llii7:
4.i .1-r)eçre«t Muri..::ipizi ir., I .1,,.?(] i :i:
-l-. 1 . 5. I_,*i ílcr;;r*,lcr:, r;:,,.,,.,. i, ., 

.i. _i i2r ii (: :
4.r..6. Lei Ccnipici::eiiiar yr, it;,-l/j;1i t.
4.1.7. Decre:o ierie;.ej :." X.S:f r:I-;ír:"
4.i.g. l_ei n.o g,*6irit)3 :.

4.2. Tipo rie LiciÉaçã+

i# ?tr,ü:oracio 
ria iiciraçÊic o crit':ric'cc.iiiisa;'nenrc c..'rrn base no TIpo lvrENoR pREÇo

5, Dús EQ (.; iI,Á M Fl\ "Í.€:],5 .i. .\ii i{ l_:}.{ ii i §tú{}}i} ;J i Liz,âr}í}§5. j 
- 

ijciui pari:erljios ..1,: it.:r:r: gl *iin 
"- -

'5' I ' 
j para prestacão ccs *.:,.,içn* ;'r,.r iríis r-o c[]\-r.rR.r,.L. DE R-E.R.GRAFIA, exige_se

i: ff ,:;'T,,';;:I.t't :-_ ::i:r-", 
i, i ; .,*',,u' 

",í:dT,l üi (;i õipamento em
nínimas piii.,i s,:írci;iiij os ._,;:;,:l:T;;I.;;,:J:.ffti:f, com 

'especincações

'/ Intpressoi:r ias;ci, 
1 niii : i f u,.,rrj o;-. lii i ini:lice ri_i;r.ráiica:/ 

§j,1i"ffi,-,*.:';;;;:; Í*::;; :ff:l.Í+,cier à demanda ce produção da

. iilffi,:,r:;:;,;* 'i*'i'= 
ji"'",'".* 

n;l;#;:'.à'i"ii,,ii,oo'.'i3'â::nJ'#1f;
{ D i spl ay i.,.;O,n.r,r*Íq) },"1áiico sc 

l] 
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.i;r-rl* si,22 caracteres;n.i,:cinraicparaim*rc='.i.,.i.,,.,.,.),,.,.,..^.

r' ivjen:orir: (piuirlo.,r,,a,, 
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$ilcR.fi'rARí.4 Mlr§t{trE}Aí. i}a Âii14i§l§"RAÇÃA E S{OD
i,) i': i' A írl ;, i,1f [. ]:'!',I.] n ] P'l í§IST'RÀT' {li O

/ ,'v' L.i!nac;.cec.i (i(r iritp:-e::iIo iii:i;ie.t: ;l;i:;;
'/ Baace.je. conl c*r;,iiciatie paiz J:i(i ;r;;;:a-s rianueia nrlltiuso ccm caDaci<iade

Íoihas:
j5C f,ihas {i'ace ;:ate haii;c,i. i;l í-cihrr ii*ce pa:.e cin:a);
,4iir:ieuiecir:i Âi:t.;,.;':iii.ii.r; ie i.;*üLiiiii:';i:,.,,i iÂ*ir): A-ió j j páginas;
iirteiÍ'aces ita,jr'ão: i.-.ti,c,',i.::. c i_jSlj l.t; llu 1..ii3 !i,;ir.;,JiCa<je;
interibce LiS!3 frcniai cl:e lrri:ii:s i;:pr.i;r:1:-Ê iig;tai;zaí para uÍ1
Veiccidade iie Crlnja (i':':iir.j;111;; /iie.l8 ';pnl {iai;anha cúíi);
Resolução tie i)opie (:,-rá:ri.r:rr:i: i):i';ii t;,:i,:ii cci;
ite,Lucáir:i,ri:nl,.iiaçãi; r1c í*s;;r.", iit.::.;.i";:{üt,)ê en incrementos de i%;
Üpcões de CÓi:il: í--ii;!cs iiri.i;:i:eijir:;. i.. ;:,: 1- \iliiiipias iate 99) Cópia de Documento
,ie idei,ticiatie i lt íi i.

'/ l'ipo rjcr Sce.itl-,e::: ;rfer;r iltiii:a (.ai,.iLi,j:: il"'iciro) ccin riiirnentadci Automático de
i)ccun::enti:s í.," l'.,i ):'í i(csoiili:ãr; ,i.> Sc.riiij;i- ili.:;i:;li.;ir'i: {i;,i,i;:: '.rle l jCi} .x i 200 dpi. inieipolaCa: Até 1g20A
x iÍ)2ü0 <iiri;

{ Fuaçã'-r "Digiiaiizar u;zrs":.}r:'ri6i,.,..,. li'i:agsin. u-mail- ocR, irT'p, usB, pasta de Rede
ií. Í-r"S;;

!' tcrnpatibilidlCe ct;::i ii.rii():, i):_i Sisiei:ti:; (içei-i:ci.:r:ais:
v'' (lartucht; ,ie i<;ncl ic :ijx, iúi'i.jiiiiÍijli: i;j.i,,.ii; rágiitas; iliSronir,,ei pâra SubstituiçãO.

CP

I

Para prestacão ,.-los; scfrli'i-,.; iii-iS i)Üt'''-,)s i-_oil.l.j:j ill:l REPROGRAFIA, exige-se da
contratací;: rluc r.iisr:oi-iiliiize i:,-: ii:Í,:;i:i,: rij tririipan:ento para gada posro LocAL.
C-" eqiii;:arn'iiiií)s í ser'(lli.i iis;i;l:ih:,i.,:i:iir;s ijev,:iii esiar ert pedeitas condições defuncicnainet'ú'l e prodlirivida.i,:. côr';'r ,,,eilc:'c::.cs iirínirna de 50 páginas por minuto ecom especiÍlcrçi:,es niiliii.l-ras; pâra .j:(,j,ciiiãii rls sr:!,,.,;oôs nas seguinieiondiçOes:
lmpressora i aser i ni ui ii liu: c j,; li ei ) :.,1(_r:1 oc Ír..ít ai! ca:
Veiocid.ade e vci.:n:e iie lli-irlr:ssã,_i ca*a:zes ie ate;:der à den:anCa de produção daí't*tratan';e- i:cs iliazo,.i r:iiar.i*s c e"."::ri;:pi;ílcaios nestas-ãspe;;*rJ#ir.r.ur.
c*nÍrin,''i, i; :te::-.r i1 ii( ):; :i;,;.,,i.1:,i.):; j-,,iiR..., .-){i:{lii{,Âô Cf SER-rriÇOS;
D ispiay' í,(-' i) l ii' c l-.,cro náiie* Ce i;:, i i :: i :.r,;,, ].) :t:::.c.,a;;,
ilt;rirtatr; ilarii impr*s-râfi: i'.;i:,ir, ilfi,;:i,_,. ,iii. ,Á.4 * Âj:
Veit:ci,iac; ,.ie i:-,lil,-,.,*sá1.; i il:i.:.;::ii., ,: a,t, :. . i. ,1.),.:, i ia:niinhcr Cril.ial;
i(escii:.çâi-r dc Ii.iii:res-.íjt; \ii-ia;".iri:i-!;. i,.i.: ;_:iii -l l2li0 ript:
N4eriiória (t:eijràci'lrá.xiii:ir1 ,.,* lviii,.j?l; iv:jj; 

" " -r"r
Capacidacle iE i r n oressà<.. í-)u ;r i;"q : S; i: ; :

lfÍ:l' 
§ojll 'Jái:uicic:erie pzr:: i.5ii Ícll^,r,,s ,Banieia rcriltiuso Çcrn capacidade para 50

i5Ü Í'oihas tài:e i;a:.i. ..)?rl:ic) iil ii;ii:li r iâ,,* :rcíí: .::i:ia):
Alirner::ar.ir)i. .^.,:lt,Jjiiáíicrl ii; i,)r,ci-i:i;er:lls iAiii:;: Âte 35 páginas:
interfaces iraij:.ãr.,: l:Llieir:ti rr i;:rii l.ii -,rr .:,r.iiâ Veiocidade;
l::tel'facc i "! i] ll.t:.:lrzl ilr!3 ,r,.r*.,.,,,;. i,.a.-,.r
i,ieir:,ciceiic i,-,( ,,,,,.,]',;.;l;i,,;l :; ;ii:'I,l:;i:If;_Irff um penririve usB;
ites.oirçãc, de Í-11i1;;1 ii;rei:ir:ra, r:' il,:1, s ..riit ,1p,1f 

""''"'" '*""'
i{eduq:ãoi,trni:iia,;ào cc.''í.,,u. ;,'e 25.;, n i,i;9i. e.m inci.ernentos de 1%;

Rua Urherc Sanlcs I0i,: i.v.a,..,iiÉ sa:.eco- o:j- ;""r.,, .'':l'.=:l ,i,'wlt a/.,! i't i.era:riz. na.3i:,.,. ir
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SI:CitF--i','rRI.i." &,IirftI(:ii?ii! tIÍ; i.-iirf ii'rii§'i*d{'Ã^i} E h,§{}DsRsEZÁ
;;:. ,;,; itl'i,.rlil.i.{ !',j,! i r: iy?r.'ri!'i'p"Á'iÍl/í}

or melo
livreto,

r' ()nções cie í'qipi:r: i.rii:!iir ("iriienarias, I'r i:-rr 1- llúiriplas (ate 99) Ccpia de Dccur:rento
ic icr:iilida,Je ( i.ii).

u' 'í-ipo tit-', §cattiei-: l'v'Í,:s;,i Pi;rÊ (,'í)i:.;r:;(:?: i'1i!dil) §onl 1\iiixentâCcr Automático de
í ioc*r'nento; l,iri,! i;):

'/' .Q-csol'rrç^ãc ,jo §ca:l;rer íii:ú.:;ii'::aj: (;::iic.:: ..,iri l2ü{) r i200 dpi. interpoiada: dte ig20}
x i l)20C cpi;

'/ i:'uncât; "D!l!tail.,:t.:':,;.tíi": ,';.rr.:i:i-rr.i. l:i.l:r.:;tii- i,-;:irlii" CCR. FTP- ljSB, Pasta Ce Rede
;i í.'\:'

"Í :, .rtilf,riiil)iiiij;::j.*: at,,): ;i:;.;;r ,r:, li;s,l-ir,a:; i j:,-;:-aCiti:::iS:
v/ (.'ariiiciii: ir-."l:-',iici íjí:,:il.() r'i:r''illiin;i:il tí.i;íji: lt;igitriisi Cisi;onív,ei pera Substituiçãc.

6. üA [I{SltÂi..1Ç,rs.t, Fr§$,srÊi({]i.r 'rEC}iICA Ii :vIAl[{]rENÇÃO DOS
nQLr'íPÀ?ã il N'li;'S it n. E ;r,4 i, lts,ii^, { :l iit T ri A }-Ai} A

6.1 A inst"alilçâo dls r;r-iitji.:,i:n-ic:-"rii;-t. ili:::-: ,-:ci:'?..r Lr iia.lstorte;oara o local de instalaçãc é de
resncnsab;iijai{ ca i't),.:'i'k { i'!\i,':i',,-.;r,iít úi:elcuer ônus para a Contratante.

6-!. .i" l"no'.'in';u=liliicri,:: iie eü:iiilzliiis;ii.,.-;s. l:rcili:;:dc o riansporte, coi.:n a Íjnaiidacie de
;"C;..'iaiiciar:iei-r14. iiirilii,:ãr]. i'íiylirÇã,,i .) j ;-ei:CiitiiL-:entC é fesi:Onsabilidade da
ÜúN'l-liÂ i-l'.1),,r.. sriii irtl::s i,ii.:;,.::;:i: :)1r.. ..r r-{r;iiia,ài^t-

(:.-' "\;iii;r.'ix'ig;:iic::r.) ail''-r;,;:1.:,-;,,-'1.i(ls ai.i il;cil; i;;l'ii tnanutenção ccirg.tiva ou preventiva.
it:ciiriiidr: o íra:isg:*iie. re i'ri,:e ii-,tili r.iuit,,'ri.rs.,li-.iiicaric iJa Ll()l\íTR-.rrTADA.

6.4 A retiraCii e i::cr,,i;ne;iiliçãit ric q:-iaiçuer l.:;uipai::enio ou insun:o cias instalações da
Ccniratante pi'ii: ('i r:- i ii r' i,\ii,i. :.li:,:i:. ir-i{: iici cl.i;i:riedacie dela, deverá ter

, auÍorizaçâc nr:r,ia eitj (iiiüuitle,tia{jiti :,icr()Íl:.;i:,.:?.
6'5 Â CON'iiiA1'A:-i'\ 3:vgré i'i::',gatrri:a:Ír:i:Íi ;irc>ier assistência tecnica e manutenção

iios equipelflenÍos c:ei'i:r,jo;- ,,riiç nr;ijriá :ei e,',;iuacia Ciretaqrente ou por meio det-.'::],.,: §eii.-:.r -ri,1 ir:-r,;:.;3, sr;i.'?;-<'iilt .-,iij' t;i:i',-.t'i';,iti<tCe 
téi:l.lic,.; ccm e*speciaiização nos

.iu,i illLliiig!ii() :i.
í,.(: .o, ('tiN .i-R.l\ i ,-..ii.i uJ»,ii,t citi i,tii :.í:,niiií.i:.ile?.lte a:anUiençãO pleventiva dOSeqilit;ar,eÍ'i:os i:':.i*i;uliiis;i"t.;.::.1_;li.:i:r.çrr,., +u i..rit,iãiarrt€.
6'7 A (-.ili\TRAfÁi).tr. dtitcá stiucir,i;i.:' ;:i'.:;!e;aas apreseniacios ilos eguipamentos emar: máxinri: f4 í'.'iiite 'r .:i:a.ii'(i; iicrus {sicii crste pir-ro e:<trapolado, â empresa deverás'.iL'sti:.uir ii lrriLiipiililr.i,:i; ir-riiaj;lii;.ii:;;irr,: r,,.:.;rrlaiiio ur'arp*aifouioa, mínimas*xigidar, ilarii (iit{- l:àri ii11,;.i ii:ii:i:ui)ià;: :i.: i:.rr:::;.iÇi,c dcs serviços. 

i

6'8 A (:cNT'R"1.'1'/"i)i,' i: .iii:-r.';.i ;a ,l.,ir:i:'r.iiài:ic. ctvs.r"á provitienciar a substituição de

;:::f,".;::f1, 
r;i;c i:iii.-rÊ*Íi ;1r;.l,-,1!iiias sr.cessii,a de derbitos e n:anuteações../,/ü.ri\;,iÉj 'iq-lij ii:.:.i;tiiis e :;:._.iiii;..1; i:i.5 5g1.,. ,;;_:;.

ú.Í; a- (-lor..'rii.:\ i'i',ii.7, ri*,;,.i1ii sij u;-rsir.:.,.r:s:,r-,:.i: Í.Íi:i:,eÍ ss equipamenios sempre providos'lie suprimcnto\ § el:i cc.::.iii.-i.,cs .i,: l;,.ri:r., .iunrirnarneiilo 
e máxima qualidacie, de formaa aiender às dec;:'i:rilas r-'si:lj!1r..;urs. coii-ti;1i1gr iesias esrecificações técnigas.

ii

,(

ãfa;. rrÂ§ ii§iliii=l-l.l ..,,í:i_-,i;.:i 
; j íil; :i,jit!..:.Í. íilt

7_. 1_ ilos Seri,j §:os,-i.: :ir: tiii r.:ii :;,: .-,,,.,,,,,r.1,,,r.,,;;;.-! i i /1. -^--i-i. r 
O1_,[-",t,,:. 

."r(.] iitilj,-;êrii:í-.i: i.l:j:ii1i,";i::i_s.j ue :Ci)rCGi.lçãC ,Je iOCUn:entOS pu;i,:..íi- 1-:!:l ili'{i.i{r .. :il^':iil;,i i .,:tir",.,:,}l),::.iiir-::;7,i_:6rn,r1gmgnu;-jipo 
lirro.

ir'a_iili;rli:o ;iariir:_s. .tij.í.; - .t1,.;a:.. , r,, a-í:? ô5.í;iú- 5iji - lrnp,:rlíi.i .'-:1;-,. f..liu:.1.i:tti:ei.-i1Z.tl;.g1;,,.1;; -4 
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i, i? !. F ;:' i"f !. ; íi... lrd i j r"n i i' L, o.. ::, Í)ii.í iv! F E R rTi{ [Z§liilfr.liTÁHi.r, :"/:!i,i"rr'i.l;;rn:- iii.,..,_i:.\tii.*aiSl-,I:.nf'^i,:i i,*,rClUC
i)""_ í,..,1itl-..r §,1 ir.\ I (.., .,r.i r 

.rj I); i,:iíii..t.í,j i,ü

(i. íi,âÍi C*III)íÇ.)ir-§ iir:l :r,:1j.ik:,i;,:,(. iií:ii;;ii:,i:i.,r.ril{is

gíâ:'npeAi:liríiiu1- ÉiiL'C:ii]l{jit{.i- i::ÍjArt:Crri.i_:, c ei,:aden:ar:ãC. ajer.n fiaS atiVidadeS <ieAt-:ld,:;:i*:l; :ii ; :I'1it ;if f,.
iis se,:i'içi-rs r'ic, l:'i.;ir.r (',:ltil-i:i .Jiii:i..i i:)(L.,iiltirli(is: Sq!i:.::âtaiisação. no horário deÍuiii:iil:itanr:r;ii; ic tnl;';i.Cr;Ii ü[jj):;,::ii]t(ii: lsegi:l:rit ? Sext;_Íbira, tte Cgh àS 14:00h),
tiCafiiiO ;, i i;;\. j ii.r. i ",.i,-.1 i.,,..,:ji,".-:rr\.i: ._r;/ r jr:..;i-,:ir:.::/íJi ;glli ciistriOuiçã<l ios turnos de trabalho

i:f:::": ilii-',iliii;i)ii1,.,. ,",!',".-r',,:,i,i.irj ::.ir,:;.1-,i,i;. ie.4elme:iie ilxada para caia categoria
ii )ii5:-':r.r:;ii;.

Üs s.;i'i,ir;i):; ii{.),j irt;si0s i.i,.ciit,; i;,.,...i.t i)(,rLiiia(os ije scgunde a sexta-feira" aoi:r:ril'ir; rie íiS às l;:iiiií- il,;,.,:i,_i,, :; r.-:lir:"i ii.,\"1'ÁrI)/r responsável peia distribuiçãorii:S illi.:-:ls (it i.i:rl j):iii-.íi .:.ir.:r ...,.- ..r...r1
,:. - : - /-i.ri\., L'ír.i.,i : j. ,,:-ij:,ss;onais obser-vanic a jornada iegahnente
i ii.á:'.iii i;r"; il .jliCil r-:.;::,--,:.:í,ii ,,: ;:f;,i;:,:.i.l,il:i.
Ci:hcrii,': (.líiiii'H,:i'lrll),r,, i;,;;ii11 si;, i;istaiacãi; cir:rs seus eqiiipamentos incluincio

:l::l.," i,:::::::::,.-:;:i.:riiii 
irc;r;>ü;.ii: ( ju ccrjli.iiiente necessario'para 

" 
lrrtr-tuçao .ijiüiit.i í'.r.i::.'ixr;;..",-Íi(,.ii:í.) üí.),. e.-ii.ril-,,-illjg:ill;S. 3Ci.::r COiX.u) de qUalSqUef OUtfOS qUeviei'etn ei'n ::l:iistiii;ti:à*. *i.,..;eri,o,,u,.-,n.. +t_r i]Ía7j+s consignados no contrato.ilcr,r'eni!t',:: ;rcC:i::.'riri::,-ir: ie aiicr.ir;;ic .j,-: iocal rie-r.eaiização clos serv;ços, atl01\-i-ltA'í ,+D,4. ir:r,,,gr.ri. :.lr: -§i.:;t :rneÍisas. pr,.,r,io.,rJã, 

-o''"O"rrlffirro,
iransporte c reinsraiEçiu': .r'i* iocar :ncicado .ulia Contratante de todos os
Tuip_l:n::rlic,ii. ír' ?i.i.r.n n:ilxiir* ic i:i (riêr;) di"_ i.,r.lr. 

'"
A í--ol.il'!?.Á'jA|-)-,! *^i:,r,Jr:i íiiiliiiú:. r-,(! losei cnde os equipamentos estiveremir;siaiai;c:i' ii;.ij r'i;:.,ui.ii i;i jliili,i:.. u:-. :iegiJíaÍ:Ça. ie rnareriai ce consumo e

;::::::ils. 
siiÍlcr,-.'r:iL, r3iiia r.: ,,_,r:;i;:ci,.iius,js uro. o f;rn ee evitaru lit"oupçao

;f;il:;il:'::i;,"':i ',*r r r,."t':iü 
;'' iriinü'-:. t:i'r ptir:el branco arcarino 75 gtm2,

;itn'icl:l; .-:í)t:.il-, j:::ii:.í1i1, r...:; , j.i.^ . :t,..,...lj.
eric:r.ien:air;*, '.,j"ua,,, 

.,.,,.,"r. j-,..-,. '.,::-;.,çut" 1-'uri'::r;:-cã<; 'g grampeatnento.As

ilc,r ÍTrci{i <ie r.sp!i:ii:, :, . 'lr,,li-;, .;1,;,.';;';ã§.:,rãrT:i?ffi:parente e Dresas

l":,,11:-ttr!ii 
<ic'":i'ii t"'ttt.tt',r, ,,,i,,,'.; .,s rai*iais necessáii*s peiaaexecução dos

i.

I

.t.

LJ,

7. i"i

/. r .-l

i i-a

11a-i. L'.)

'it1

r.;.õ

7 I .i.)

ií. í)OS I,R.OCil#íririiii:'?-ilS §],tRA,,,r,il::i-i,í.tiiÇÃC Ê)O SERVXÇOLi {}s t'reibaiilits cc r,litli)itiiire us,Í).iir;.:irs,.:..ur:.a, ii*rtuçOes irnpcstas no contrato a serceiel:r"udo e ci,er,liiais ;r,jil:vris (ü€ ,r,.ir:j.tlt ri ser- c.eiebrri<jos.8'? Üs sei"\'liÇús ,:;üir.ir ür :r.-:;c-:r!ti. I L'i,l.ll:;:a,.ir,. ,i"-l,rngo ca vigêircia do contrato. àrr:ecitl'i que ir<ii;.i,ei' sl;iic;:a:ât," i-,or e:;ia ri:,tã<.;-a ili:*iratante não ie a atiiizar ai<;Í".ridairr ,..in.q s,;;-ii;!ç,.;1: :.Cr:ii-aíari.ic.s. ieseÍi.,ara,"_aa o direito de remanejar asqi:a;;iiiiades r:I;{i1i'1i5ttr' j;r i;i:i:;iijir>;i.<i*Íx;ir i:iecliiadcs cie acordo com a necessidadeüii icf,.,ico- rr:sr:.3i,-.it:.ltr r.. ,a:,;: 1r,i;.-,::: 
.:r:i.:.:: ii.: r:rliiiíâl(r.*' 

;:;,:,;;Xi;;n;i;.,;: ;; ,l:.,.,,:,:::,:,.:::il:,.,.enraresserão reiras à contratada
.$nicí- *iri-ii*iroiri.r,r",.,..,. -_,.,',*,"r,,'."';_:# ,:::ír_,.r.r:,LÍ?:fffir:ffiii:*t ii(r,ades à í.-ru_ri.ii:illria;,;1.r,.r,,..,,...,.r,i,-ir:.ÍEr,iit€ 

:{t,i;t;;üade. a _"erviço deste ente.

,r.ira_urb:rrc Sa;ii,:-c iàe7 - .j,.-:...:: -C=? SJ giur- 51-t ',i;e..ri.;'. ,i;,
1..1,\1,.; .iT,liíi; Air;7 1,,; ,;1..i .- . /

'-u.i. l-,
r.?i\

:1.

.c,?*;Ê;,:.r"
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FREF'EITUR.A I/[{]NICMAL OE IMPERATRNZ
SECR,ETAR.íA M{NICIPAL DE ADMINISTRÂÇÃO E MODERNXZAÇ

DEPAR.TAME N?O .AB IvItr§I§TR.ÀTf VO

f.i.Os ser\íiços de reprograf,ra e cornpiementares, que não ulEapassern 500 (quinhentas)
páginas, deverão sçr executados imediatamente quando da entrega pela Contratante e o
matenal cieverá ser entregue à mesma pessoa que entegou e que pennanecerá à espera
da finalização dos trabalhos.
9.2 Quan<io da impossibilidade <ia pessoa a servrço da Contatante Íicar à espera da
ftnalízação Cos trabaihos <ie reprografla e compietrnentares, a Contratada
ccmDrorneter-se-á a comunicar imediatamente à Contratante a fir,all::açáo cios
fi'abalhos, obeciecendo os prazos estabelecidos neste Termo.

9.3 Após a Íealizar.ão dos ser*iços de reprografia e complementares e antes cia entrega à
Cont'atante, todo o rnaterial deverá ser rigorosamente conferi«io peia Contratada, a
fim de evitar quaisquer problemas, tais como:

a) cóoia muito ciara ou muito escur4 Ce fonna a tomar o documento ilegível;
h) reprodução borracia;
c) fbita de paginas.

9-4 Após c rocebiraetto d.e quaiquei sen'igo de reprografia realizado pela
Contratada, a Cont'atante far:â a conferência do material r..ãbido ., caso r.3uo,
identificadas reproduções com defeitos e/ou falhas de qualquer r:rrbxeza, o rnaterial

*"]_:1u. 
t"_t levado novamente para ser fotocopiado, sem custos adicionais pue a

Uontratante. ..

10. DA QUALIDADE DOS SER\&ÇOS
l0'1' o produto deste serviço será considerado oom qualidade se atender osseguintes critérios:

a) documento reprociuzicloiimpresso de forn:a monocromática que possa ser lido ecopiado sem percia dg informagão, em quarquer uma de suas facesi 
r -'

b) documento reproduzidc/impresso que não possua amassados, dobras ou rasgos não' 
orevistos;
e) docr:mento repioduzido/impresso que não posswr manchas ou faihas dereproduçãoiimpressão ;
d) imagern reproduzida/impressa com correto posicionamento em relação à arte-final;e) quaiidade de fixação dolonner não permitaque seu manuseic manche o ciocumentoreprodiizi do/impresso :

fl quaiidade do papei ámprega-do d.nt1o dos parâmetros definidos neste documento.1a'2' Qualquer produtô dãste serviço que ,áo ut.nau os critérios de qualidadedetenninados acima não poderá ser faturaci" p.r, ó-oNTRATADA.

, r It GARÀNTIA E REQrlSrT,o§ DE QUAT,TDADEr l ' r ' A contratacia deverá sorucionar problemas nos materiais,reproduzidos/impressos, e/ou substituí-los as sru, custas, independente da quantidade,quando evidenciar falhas de reproduçãoll*pr"rrao, montagem, acabamento ouqua.isquer dos <iefeitos abaixo iisêdos:
a) dobras ou amassa<ios;
b) inversões de páginas na montagem de material:

ç

CPI.

Rua_Urbano Santos, 165T _Juçara
CEP: 65.9C0- 50S - lmpe;.atnz - Mri

ulww. imperat;'iz. rna. gov. br
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§l;i:it,i,l': i:qi.r, :iii ti!t-;iP,ii. iri- jit,::íi::rl:r,-iii.,1,ÇÃi) E ivqODER.Ní2,4Ç
;.i i - i',Ài i ii : i i.i :r, ...1 :' i i i.l; l,yi Í Ii i :1'§'íàÂ.1'i i, s i

I'i i:;11'1',-!,:'ç ': :4:-.: i:fri r ,'1.--',.r'

,,i) rci:iirciiçôçsii;:ri,.;'.-:li-iÍ\ i:o:rr ;liiir:ls ir:i;:râi-oidils oi-i iiegíveis):
,-, I Íiijia:ii-.. (11:Íi.;tt'e.ij.:1.:;1i..iii;:':;.1 :li,3t:ar:..::,r.,'i,:-r^;:i.'tt:ii3.i: {:ú
;':,,,'- .. ., ;.i..,.i.., -.. ..: ...: ; !.Uç vL.'iirrl. !, ) j.t i(ilr. .r ii :f,.(: i:U.r. r- ;j.r :,:- ii.

1i..1. ,r,.;iiaii(iacl. ri,;» scii'i;i;t,rL'.,.irr ij.;,r {i.i ral ii;i:na cue mântenha a unidade em
i:t;:ct isõis. iiiil:ti() ..'::r ;-,;11:', r1:i ; 1;:.:.

í)GIi i1t,à'íllii(.dis rir §FRi:,i,,! 'iüÍr-ji.i.ii{íitlÍ-íZhI}r}S FI'LA CONTR.ÁTADA
ii"i. () içrncri:i:)c;t.i;. ri:1 i,1:r'.iiJ.ri:;i(] * (.: .:siiic]ug úg to.icls os supnrnentos (toner,

t::,riillll. i:i;i:i g,:t::liiil:.:.,. .:ji'iii:i- p.r;:.:, r;tr:)i1s piástisaS PVC. en.Íe Oi-ttrOS) utiiiZaCiOS
í:os equipÍirrii.:-l*)j u -t().:.1üíiblr-í':ei1i,;:i .;i:laiL: ije iespcÍisabiji<iade da CONTRATADA.

i-2.-i. {) i'1:iy','ei 1ir:'risi::iio rüia tliitl-j'R..\ iArÂ ie,,.e:á ser o raoei branco alcaiino 75
.li tli:- i:(ts iiü:ri:tt'ir.,:i ,-;r'i.it: 2. ..i.,t t: \-j.

i l.l' i\ a":-);'j í !(,ol i':i i i,1, ii.','clá :?i:':^,':eira (ii :naieii.3.is rrecgssários aosserviços
oüi-liiliei.tirlitiiil.jS ,,o.iit:j-:,:i acjtt úíillc i:",'.'. i.;l:::i,._;.i. üiü.);

{-X i §i í$ T' l,l M r,. :, j+T, {; í,. §'i'.Á,- {"i i}ir: í"j,1 i i 
-,; 

I,:.., i i $
i-j.,. ;:r. ilíiii lii-,:.': di.l,ri. .r;i;:1i:...1 :ilsl:t:,,í:,,tiil.r,irj ilrl ,.e!a.iriri<; detaiiiaCiO dCS Serv.içOS

iC.ii i.:iid{iS. S.jl).:.r;-.:'ii.:(.,,)} :.:',i.'r;) :..li::l:.at iii:-ríi,r,iC-i;,:: C*SICS aSSCCie-dOS.
i:.:. N*siu reiil:r';iiri írtiír.ii:l L.Í:i.r:.:iât..j {.) '/itiiií â(}S coiitadCres aut6máticos das

rnácui:';r,:.s iic ;'sijx,gir.,::,;,i" i:,;:isi.r:l:iiu;r.!::aíjiir: i, ileur.iticadr: iie ccajas ou irnprgssões
ii;itl.::;.

ã<*

I ;,.

i'l

i4

ri;::t i,.;;scni: :eii;: iíi.,. _ .:r.urir
v,lr' ?-j.:-,i:,j- tijü . :r:ii:i)íij..t.,:1 ..1;.

urriliyj iiiii?i.:;'âií, iz xtzt eav.t:-i

DOS {lRÊ'iIii:.{{}S ;iil,'"á í.iiÍi_ Éír:
:*4'i ' ():i rr:r",içr.'s s,:';'ài: úij-xii:j a.'iriiisj'"âi:ljntrj iiiriâs impressõesicópias efetivamente

i]i0d'Jz-i,.i;i$ : ,':r.:i;,r.i.,:.i ,',,-'j,-, í.i,;i.f i'p.,,:.'; /ri{i-i-, iis ac$icío coür os critérios
e:ii:ibc!'j'r-:iüi)l! .r-,.::f) i:íi:Lr:iiii.:. ;' r'i:'rfit;i-r.iji-:; i-iii i;r;iuiiiii própric.ie rnerlição- Os dgr".raissei-i';c{)s :là(r r;i:r'ã.;: ci.'iiri;lii,';s iligii;,i-.i;:l:iir.:",,1.:. a-,s ri.,ac-,:, qug a§ i;citantes devgn:con-cicie;ai'ri'rris.rlsii-ls i-: i;tci;:i-iiis lti -)i'rc() i'oia:i, ]iüÍ tóirie/iliipÍessãc.1.1.2. Paiii a,,'i:jiai:f,; i.r1.ls ;r-;eciç<ies sei.à.i utiiiz.edos os relatórios mensais dac:i'r.;ir:ja i:ON:;;.,,;-,-'"ii.1,-. íj:., ,:;:Í.1;:: -jr;r. c,,n..ií)ic_i ijii§ a-ráquinas e os registros dasSi:iici:a<;,'ie; Í.t -]f:i,t..-,. :_.iii:..liii,,ii:.,.-, i i,.)it.:rl.;ii;.:aili)s: pgla .riS(]Ai,iZÃ.ÇÃO;;
cOnir3'io.

it;-:,. (.'o::siijeial,:-.:e-r'i. ,r::peiavri:-;..icni(. a (roh l-R.\]-ADA como altarnenteu;sr,:';igjlz:;:iii:::i,:. ;1,;r,.;;:: -;.): r:-,..ür.l.iri) !- íj,.Íc. i.iüi co1;;guinte. igrrerá ter computacio,iiú ijâ;ú;' .tir;ir:r: r.i;r..:--ii il;.illr;rrsil. írr; i,ri:.ili;li.l;-!iefitíiCõÉS e ACgSSófiíJS impiíCitOS e
':':::::ár:.r: :r.-), r)Êii.rii,r) e i:riir!iiiÊr* ii;l;ir$r:i..nr"l:r, iü'ictias a_. iristaiaçoes, máquinas,§üiilrAjiietiil_:;: r; ii:;;1.i,iiii.il:. tiârj C;..1;,:;-,,f,C,.::...iiiJi;iic. 

".:t-,3tCCSàO 
Ce fUtUra CObfança de'selii'.)i-,5 gl,"irii§ iii cii:r ;irslírÇii:t ;-:â.:..-,-::i:i;,:ir;çeai ci puaços urritárics.

i,,r i i. [i,,t.li i)í]Íji.,l1 i :,;-'i)r. :; l:r jj..,, jl

'''';^,. ,..,",:;,:'tlt'.,"::::-....'j;:t 
-;'--i':íá' 'ii'Lrlir':' 'r:L:ü:l irrt;s'"'ii.'.dcÍj deviriariente identitlcados

ã;;..';,-i,;'-,,0",',i. r ,,.r";r,;; ;;-"-**-. ,,,r'. '-..,}.r,i:'ã:lrtà1tT::HJ",l-,l;'rtffi:t;
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. §t'(". - l

irjlir :!-li? !'::l.t ,_ :.:i. 1.,,..,..,,,,." iJ: ;1::-si§r..Tlii[
SÍ,t.'íii:. !'i'.iiiC Vi.;i:,::i-.!i'',1 .,l;li;, :r-i;r'vii,"l:§i'k.t^{,.,ã.El: ti irtLfí}Elfu§

ti;. 1r,:. h. i .. ,"r,1 f \'! i r I iii;§iir;: j",'Jiia'ill r.'t,r

N

íli(l,J:i'ii i l:. ,,i,j'':-i.ir .:..'.J:::.1.....,-,, .-.,;,: ..,,:.1 :t,t:;:i lr-i:,ilS, erU ainCS ,luànõ.ü demOnStfaf
L-ijsr."::.;:,ll;1,:::C:;,,'t -:illi ii;i::,:r.I:li!.r r.ii.,.',....'. ... -..

i--(... í;:; r:i'i.!l::Sii.i;i:: .:-::i:í;:::i,lis ,;i.r t i ,._)\'i':i,l,f'rr\i-),i.^ ieier.ãO feAiiZAÍ OS SefViCOS.t, : ; I ii./4 r. §vvL/AV tW4ttLq

li:ii:ix(: leiar:ir;,;:i:.ürig.'ie1:ti.ii,ili'ii'r.,., r:,ja'a:ri{'i3,ii at-eiCs 30 Cbjet3 cgntretado e c.m
f ilJ§it'tr) ::ír,i'i ig {',.)r. ií::.-':: :,i;;r.;c:

,.; .'.,;ii.:i1i .,ç: i:il,::rIi,'. :,'i,.-i;'=t:li : rt:.: ,:ier.,et-ii tl..-:1ial: CCI'!'i a SOiiCitaCãO de Sgfv'iCO
i-i,.:'"iiiigi,il;,lt iirr,.J:'li:::'jii fc:r., ,.{Si',\iit j-: ,.:, ,i:; :í;-r;'ji',d,i,'liihii:gií.p.feenchgi OolTgtamgnte
cs íet:ihcs. (ii.c,r,í,Íi: rí.lii:s sti:ci::;Õe:; croiiicias; oeias unidades soiicitantes.
crrscr'\,eÍdo ilr lr.;ii :i;::;l;l'.;cci:-li:iiyi,l;:, i'lr;s. -âii':ij,.is l;ejiis; co:'ltiios:
;:i ,.if;;li,i:1..t;'.i ll:. :-,,:.1'.'l;ii-lli.ü.'ilr;,: -:r'rllillir.:i a igill'tiaiiiçâ+:
.'i ..,i.';i:.ilj;') ,.:::,',.:ii,.;;;iilii:1-i-i.:r.ii.a tt;. ...iit;,-i: íií..ij.iJ;iiíi>:
'i.:; i.);1,*i,:çJci :1,'rl;,i.:,:i ,-,i'Íiúr;.l.jbüi*it;i:i.is iiâia ci(uc:.iÇãr.r ,cos l.rabaihos;
u, ili!'r.:L:iiti i;ri il';ü.eii:r:is Íe;,gi)i.ir.:i;.rüssa,aji.nenie 6Li enviAdoS pOÍ COITeiO
el*i:'Ôitic<:- di:;('i *':ci'- i,,.:.ie. ir:í,.iii i:iii..,,:s.'e i',: iile;:i-l:i';enie i'toS eCL:ipamentos:
i-\ a:\.a,..t:i;iti i,',ll j.-.:.-:li: .j - ,'.;':ll:-rl:a:':i.:l; i,',ir,,;1,:lr:

i.'I ç;\t:(:i;i.ij:1.'tr:::i.';..-.;t:,.:. r i:l'Íii,ji,ii. :,!5ii;r ilii ll,ti.iô{§ a:í apl.esge:açãC;
it i r.):e Cil;ij: 1., ,iJl1.;:l:.

ii illec:.ii;ai l: , j.:íirjt,':-,i:rjâi,, eiil ç.;l,i.ii ía:s, lrAnâ i:L] (-:

il ;.:!r;t,-il;i., iil.:::r.í,r,-:!':[::jii: .:a-, -.i,,.:;.;:i ..

i.i rl,ic'.;:' .;,,.ti-i.:;-.:.i.,:,1:I ,,:.r, :i-,1:i;-,:lil:i:r-iils tfa]i: r.--CiiTl;Al'ADlf g peia
t.i).^iijiliai;::'ir- tl,.rl ir -:..ii...;,,:,.:,-:, l::rd;'-i ii.- i !i)ii;1.-.:.:L:l:.::
ij ::r.;ii:i.i.::.;,r:,' Íi,Jaii1.\r,:t.:;I iji\ji:le:,1:i, i;t:.:-:..iíii,S .3{,rfn i.jS eqLlipâmentoS feiatiVOS a eStA
ContraiaÇãO. iais ci:::i1 ), írt,.!ia:jrJ:;:.,.: i-ií itii?Ci- ,.i USte Ce liáqUinas e repOSiçãO de
i n:li i.l: cs il( )il':r'r i".i,l i,:' i -. i( i-,ir: :"

t:.' ,,r.:,:.;.,.,:;,::',.:::-;'ill:t'.it.]:- _tí;,,.1ú i-.:?-;:ll!ri-r,li::-:i, l:ri..i:Stfiai.
i5.';. Ü i:':eli,jii::cj:"(.;.(..rii'ir. ri§:iz:1c.i i:':,;iii:;:t-c {', i.:celtime;li.o rje sciiciiação de serviço.

.4 ilON'i-P.4.'ir\:\jT.':j rjc'',i::'li ir;ec.:i;:'i.': r-:',ji::j l,s,j1rlpÇs ccnstar-rtes nas soiicilações de
sriri/:Çi).

1:i.-, Á :;i::r,j,,.lr::j.r-; i:c :,Ji,i,Çi, ,;r'.ir-,:ii ç:i-.r.;ajec,3i- â iggias dgrgiminadas pela
l; iS(-.i'"i :1.,)..r-'.1i.) j:. {'ii:-::; ?irânií:. ..i, \. (j\ j'it.,r'l Â}.1, deveré. ailda preenoher e
Í1i1i:L:SeiliAi'iL'.ià1..,''iriS d,:,-irscii'li_rtti.l-:O {ii; :.)r:::;.,,..tlr*,te ín<iiCe rJe SatiSÍàÇãO Cie USUáfiOS
meci ia iric siri i i: ; taÇã.: (a t' c.,'..i iii-iiil.ií.r.j5.5. Í)r:i r:-ru;i:ri ta.sJ3Li.írt-,ia e :;ii:iit,-ias ini.r.;nr*racões- os serv,iccls em andamentc,)ii i:l';:rÇilji.i,:"1 :,.:,.r:,'à, r.t.i':-.:â:-::{lCÍ l,-)1.1.., ;:.::i, C]ilir:C:. -.,,ifã.,ã,.-f,ar3. bAiXC OU CObeftOS.
::ii t ;l i; liil.lili: i:. i.: : : t.i:.,;,i,t .,,r. Il_ ; :.;,11.i.

i: ír 1:(. r,.1r^.:
'-- ]i.o,,.,,'i:':,;t:i:t',:,';",i:;1i.1"',.,':'1" ':"!jci'a:ri!: i';r-ii i:''á *ualiiade (copias com corte'..!c:,1;.) i;ii L.i-,-:i:.Ir! ..-!11;,1:. '-.r.. .i:i?1ii, r.li:-1.,liiri,;i)S lAiA SeÍgÍii ieibitos. I,ieSie CaSO':]r". 1:'-,'r';: ;,;-,;;,-'-'..,',.;.:-r-, -:r,1:l:i:,i í:,1.;1.i.- .t.: .l1ri-._jji_e;ãC fie Sei-.,içC. especifiCando O

'i1i'ij.i.vi: (ií,i '':,-r"',-,::.;..i:i- ;ri-,,.: Frr',;,-):; i,.-i,r,:,..-:i:,i. j:rijssi{i ü,;:iti.",arequisiÇão i*uo mesmo
y::.::-::;lt,,.',,,,,, r;i,.;' ::l:1, :.,r,â.) j;,,:. i: ....; rt-rüíi,<:ào: r:ari: paga.n::ento. O prazo parai'ílii:íliilciiic 'jr' :i'::?>ajl';i;s ja,e ..,Çí e)i;r)riir,ii+ rela liscaiização t-aÍ*r, ser coerente com
C ilIaT,C) ,r;'iEita: iiiit,:ii:l; i)ai':l rr.1 iLtric.li:,.::,.

i5 i. 'l-l:; :iü;.i,..r** .1.,.. .-.:j):;:::r..i:-:.: :iu.,..,.i:._:r ,:..ii..::illi; ii i:UigntlCiCa,je .jO Sçiigit3iltg e/OU:',re 't'ji:i;i;'iilr;i:.:. r .;;. ..:, r:ii .j:,."-ru.i,r :.' 1,. ,. ..-.,.t,i'ii-:.:1.ir-r _ri.:j1irlii.( C,.)§e1,ãô Sei gxgcutadoS
'idi)a;; S : l g ii.r:üi;;:;..;.ii:S ;1, 1,, ;,:., :,r til ; t:i .. ; : il.:., i :;
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DEFARTAMENTO AE}fi-N I§TRATT .VO

i5.7. Cs sei-viços que enseiarem ciúvi«iâs quantc à autenticidarie <io soiicitante eiou
sua vinculagãc com as atividaries Ca Confiatante sornente poderão ser executados
depois de autcnzados pelo.fiscai do Çontrato.

15.8. Os eq,xpamentos disponibiiizad.os devem ser operados por funcionários i.a
C ONTP"AT;\DA. exclusivar.nente.

i7

16. DA PAI{TICTF.4.ÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESÀ DE PEQUEI§O
POR.TE
16.i. C iicltante que c,:rnprir os iequisitos legais paru cuaiificagão como

Microernpresa (ME) ou Empiesa de Pequeno Porte (EPP), consoante ilL. 3o da Lei
Complementar zLo. i23/20A6, e que nãc estiver sujeito a ouaisquer dos impedirnentos «ío

§ 4o deste artigo, casc tenhê interesse ern usufruir do tratamento previsto nos arts. 42 a
49 da Lei citada ieverá comprovai ra.l atributo mediante apresentáção de d.ocurnentação
comprobatória.

!6-2- Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal, será
assegurado pÍya de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por lguul penodo, paÍa a
regularização da documentação.

1'6'3' Na iicitação,.selá asseguraC4 cornc critério de desempate, preferência cie

- - carÍiztaqác pxa as microempresas e empresa§ <ie -oequeno porte.i6'4. Para c p'rocesso e;r. iuestão c.ejverar", ,.rp"it do o aÍt. 47. inciso I, da Lei no
123/2A06, que estabeiece exclusiva participação das micro.*p..r"r-" empresas de
pequeno pcfte los itens oe contratagão cujo vaior seja até nS SO.OOO,00 (oitenta mil
rears).

16'5' Será concedicia priolda{_<i1 contratação de microempresas e empresas depequeno porte sediacias no Àvgtro LoCAt; nos termos do art. 9o do Decreto no
8"53812a t S para promover o desenvolvirnento econômico e social no âmbito local.

. DA PRCFOST.A. Dtr PRECOS
17 'i ' A prooosê eie preços deverá ser digitacia e impressa em uma via, redigida comç-iareza em língua porfugues4 sem e.nerrdas. rasuras ou entreliúas, devidamente

de'tada e assinada n'a útrtima fbiha e rubricada nas demais por pessoa'3údicamente
habilitada pela ernpresa.

i7 '2' os preços ofertados deverão ser iíquidos, devendo estar nele inciuídas todas asdespesas com irnposto§, taxas, fretes, segirros e demais enoargos, de quaiquer natureza,que se façam inrlispensáveis a perfeita eiecugão do objeto deãsa'licitaç aoi:edediuzidos
os abatimentos eventualmente ôoncedidos, 

"orrt"mptáào 
item a itern.17'3' Acresentar indicação detatrhaoa_ d; d;"ifi;ações dos mareriais corados,ciianclo mar-ca, üpo,. frbicalÉe, país de procàência e outas características qucperrnitam identiíicá-los, corn juatad u, ni irng; portuguesa, sem referência asexpressões "simiiai" cu "compatível", de acordã ,o* o- requisitos ind^icados nesteTermo de Referência.

.t

t:
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} E FÁRTÁ.À,€NT O ÀDIVM$STR,{TWO

i7.4. ?razo d.e vali<ia<1e da PROPOSTA. não inferior a 60 (sessenta) dias ê contaf,tãi::;';-
data da si:a apresentação, ou sej4 da data da Sessão Pública a ser <iesignada pel5- . .

Cornissão Pemranente de Licitação.
1V.5. VeriÍicando-se ciiscordância entre os preços unitário e totai da PROPOSTA,

prevaiecerá o pri:aeiro. sencio corrigi<io o preço totaÍ; ocorrendo divergência entre
valores numéncos e os poÍ extenso', prevalecerão os ultimos. Se o licitante não aceitar a
correção de tais eÍrcs: sua PROPOSTA será rejeitacia.

17.6. Todos os custos decorrentes <ia eiaboração e apresentação da PROPOSTA.
serão de responsabilidade exclusiva da licitante.

i7.7 - A ptramiira contencio o orçamento estimacio para a contratação, a qual deverá
ser adotada paÍa a fcrrnulagão da prcposta de preços, apresenta-se no Anexo I - deste
Tenxlo de Referência.

DA EIAtsH,IT.AÇÃO
iE.i. Para se irabilitar ac processo Licitatório, os interessados deverão apresentar os

dccumentos re!.aciona<ios nos incisos e parágrafos dos Arts. ZB, Zg,:O e íi da Lei no.
8.666/93.

18.2. Para fins cie habilitação, a tíf*lo <ie qualiÍicação técnica, a empresa licitante
Ceverá apresentar:
i8.2-1- Atestado ou deciaração de capacidade técnica, expedido por órgão ou entidade

da arkninistsaçáo púbiica ou pcr empresas privãdas qü. .oãptovem que a
empresa executou, a contento, objeto compatível com o objeto da iicitação.

i9. DAS OBRIGAÇÕES BA COI{TRATADA
No fomecilentg rio objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todoo empenho e a deciicação necessiírios a9 ÍieI e adequado cumprimento dos encargos que lhesão confiados, obigando-sç aiaC4 além das cbrigações estabeiecidas no Anexo I desteTerm.o de Referência, a:

19'i' Iniciar a execução do objeto iogo após o recebimento da 66ordem de serviçorr,emitida pela contratante, cie forma parceiaaa vigorando rz *rr.r, u pLir da data deassinatura do contrato.

/
i1

ix

1'9'2' Respeitar o^prazo estipulado para aexecução do objeto, confomre estabeiecidoneste Ten:r:rc de Referência e na proposta da cONTR.ATADA.r9'3' observ'ar o prazo máximo-no qual a contratad a ficarátobrigada fomecer osrnateriais, após cada solicitação fonnai, conforme i,teÃ)adeste Terrno de Referência.L9'4' ccrnuaícar à fiscarizaçáo aá. c";;J;^;", escrito, quando verificarquarsquer ccniições inacequadás aexecução cio contraio ou a in:inência cie fatos que
- ^ 

possam psuoicar a_perfeita execução do óbieto.i9.5. Facilitar a fnCaLlZeçACo acesso aos proced.imentos e técnicas adotados.19'5- Responder integralrnente 
-e;;-;;C "r""àto, que vier a causar accNTRATA\lrE ou a;ãrceircs, eínÍazaó cie ação ou omi..ao, doiosu or, 

"urpos4 
dos

::XiJrt:Xj"":tos' 
in<iepen<ientemente ce ouh'as .;;;;eá.s contratuais ou iegais a que

,Rua Urbanc Santos, 1657 _ jugar.a
CEP: 65.90G SCS - tmpe;atriz - i\{A.

www.r,tperatnz.rna.gov.b:. 
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ESTÀBO }C
FREFEITURÀ MTJNICPAÍ, ?:RXZ

SECR.ETAFú.A MUhICIPAL DE E MOD
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seus prepostos, in<iependenteinente cie ou'cras cominações contraiuais ou legais a oue
estiver sujeita.

i9.7. Manter dwante a execução do conirato, ern cornpatibilidade com as obrigações
por eia assurnidas, todas as condições de habilitação e qualifioação exigidas na
licitação, apresentanrío os ocmprovantes que the forem solicitados peia Contratante,
cievendo cornunicar à COIITRAT,&\TE a superveniência de f,ato impeciitivo cia
manutenção dessas condições.

i9.8. A assiaatura do contrato por pessoa competente deveú ser efetuada em um.
araza máximo de 05 (cinco) <iias úteis após a nctificação da Cont'a'rada, sob pena rÍas
sanções previstas no arr.o 81 na Lei 8-666/93.

19.8.L- A recusa inju-stificada do homoiogatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivaiente, dentro do ptazo estabelecido pela Adrninistração,
caÍacteflza o <iescumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as
peaalidades legain:ente estabelecidas.

i9.9. Aceitar. nas rnesmas condições contatuais, os acréscimos e supressões do
.ralor in:.cialmente estimario para aexecução do coatrato, nos temlos do § 1ô; do art. 65
da Lei 8.666193.

19.i0. Executar fielrnente o contato, de acord.o corn as cláusulas avençadas e as
nornas Ca Lei 8.66693, respondendo peias conseqüências de sua inexecução totai ou
paroiai.

i9'1i' Indicar em até 05 (clnco) dia,. após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto
ccmo §eu representante, conforme elenca {a*.. 68, da Lei 8666/93), aceito- peia
Administração. que <ieverá se reportar ciiretarnente ao Gestor do Contrato,
pessoaimente e/ou via eieüôruca/teiefone, gür- acompanhar e se responsabilizar pela
execução Co objeto.

L9-12- R.eparai, corrigir, remcver, recoast-uir ou substituir. às suas expensas, no total
ou em pute, o objeto cio Contrato em que se verificarem vroios. defeitos ou incorreções
resultantes da execuçãc ou de mateiaii empregados:

19'12'1' Reparar, corrigir. iemover, subitiúr, áesfazer e refazer, prioritáia e' exclusivamente, às suas cistas e rrtcos, num przrzo de no máxirno de 0í (cinco) diasúteis, contados da solicitação da contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreções.elrcs, faihas e mperÊições, cecorrents ie culpà da óomatada no ato cia execução d.oob_ieto.

i9'-13' R'esponsabiiizac-se peics danos causad.os ,liretamente à Adminiskagão ou aterceiros, d'eoorrentes de sua cuJpa ou_coio *.*..uçáo do confuato, não excluind.o ou

;[X§j;"essa 
responsab,idade a fiscdizaça" ou'o acompaúamento pelo órgão

19'i3'i' R'esponsabilizar-se por todo e quaiquei dano cu prejuízo causados por seuserirpiegados, gu Íepresentalites, direta e indiretamente, aã adquireni" ou 
" 

,.o"iror, inclusiveos decorrentes de aquisições com vícios o., d"f";;;;,ãirtati.,reis nos prazos da garantia,mesrno expirado c prezo.
19'14' A Responsàbiiizar-se peios encargos trabaihistas, previdenciários, fiscais e comerciaisresultantes <ia execução do contrato.
19'1'4'i' A inacinpiência cia contataoa com referência aos encargos trabalhistas,Íiscais e cornerciais, não iransfere à contratant. ou á tlr.eiros a responsabilidade porseu pagamento.
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DEPAR.TAMEI{TO ADME{ISTR.{TIVO

:9.'t5. R.esponsabilitz?,Í-sa oeio cirmpa:inento <ias prescrições referentes âs ieis
trabalhistas. pre'í/id.enciáiias e de segurança do tabailio de seus funcionários.

!9.i6. Arcai com todas as riespesas. ciiretas ou indiretas, decorrentes rio curnprimento
das obigações pactuadas enfi"e as paÍtes.

L9.t7. Pagar todas as ciespesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros.
mão-de-obra- garantia e todas as despesas decorrentes da contrataçãc.

i9.i8, Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial., da fiscalização do setor
competente, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao
curiprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

19.19" R.eiatar a Contratante toda e qualquer ineguiaridade observacia em virude rio
fcrnecimento e prestai prontamente todos os esclarecimentos que forem soiicitados.

19.2A. Respoasabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislaçãc específica de acidente de trabaiho, bem como por todas as despesas
<lecorrentes do forneci.mento do objeto tais como: salários, segriro de acidenter, à*ur,
impostos e contribuicões, indeniz*.ções,l,ales-kansportes, vaies-refeições, e outras que
poryentura veúarn a ser cnarias e exigidas por Lei.

19-21. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, rnão-de-obr4
acidentes de tabalho, encargos trabalhistas, preridenciários, fiscais e comerciais,
ü'ansportes, freJes, equiparnentos, seguros, tributos, conhibuigões de quaiquer natureza
cu espécie, saiários e quaiscuer outres iespesas necessárias à perfeita eiecução dos
seruiços conti.ata<íos

i'9'22' R'espensabiiizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhevenhan: a ser exigidas por força de téi, tigadas áo cumprimento dó conhato.19'23' Fornecer a seus empregados todú os Equipamentos de proteção Individual -EPI, exigicos peia Secretaria dá Segurança e Ueà;cina do Trabaiho - SSMT do MTE,bem corno cum.prir tcdas as normasiobre med^icina e segurança do trabaiho.19.24. Arcar con: todos os ônus de transportes e Êetes necessários.19'25' Respeitar as normas de controie oe bens e de fluxo de pessoas nas dependências daContratante;
19'26' Responsabiiizar-se pelo kansporte, accndicionamento e entrega, inclusive odescarregarnento dos materiàis.

''''ríiun,.rosujei'rer-se 
a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administação

'n T.ur..rlÃ:k};::f:" na secretaria Municipai de ^tdministração e Modernização ou ourro
i9-29' Apresen'rar no ato da assinatura do conrato a pianilha de preços da proposta final

:]":t*H."" 
úitimo lance ofertado peio l;ciarte ,en"oio. .or, peaa dê re.usu da assinatura do

l9'3CI' Mat:r inalteracios o§ preços e con<iições da proposta.

]l }**olH;i1X il:}§:"*:ijffiffiX',f 
"ii" 

p*áu,os, cie rnodo idêntico aqueies

'' '.,orouro.proporcionai todas as rác;riaaa", n.t.r.,aras ao bom andamento da execução do19'33' Tomar tocias as orovicências necessárias pare. o.fier cumprimentc das disposiçõesconti<ias no Terrno de R'efárêncii,," Éciiái;;;iLãi.egistro de pieços, incrusive quanro ao
;Tffi:i:to 

do fornecimentc ics materiai. r.ghãão., 
^trnarn.io 

a, ,àiilituçoes do govemo

iE Y.P,H,:?ü::,1,?"J;,1;'_,n t á
www.imoeratriz.ma.gov.jr-''- rY'4 
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DEPAR TAMEIiTO AD}tr{IST:RATI}/O

i9.34. Atenie.i as oemais conriigões descitas neste Termo rie Refbrência.
i9.35. São expressamente vedadas àcoat::atada.
e) a veiculação ce pribliciciaoe acerca do avençado, salvo se houver prévta autorização do

Mtiinicípio;
b) a subcontrataçáo pataa execução co objeto deste contrato;
c) a contatação d.e sen'idor pertencente ac quariro de pessoai <io Mumcípio, ciurante c

peiodo de f,omecimento.

2*. BAS OtsRIG;rçGES DA CONTR.ATAI{TE
2C.i. EfelüeÍ o pagaarento na forma do item 22 deste Temro, após o recebimento

def;nitivo dos matenais e ved.ficação dc cumprirnento de todas as obrigações tregais,
fiscais, previdenciárias, trabaihistas e as dernais disposigões deste Termo cie
Referência.

2C.2. Desig=ar urn nicfissionai. pêÍ?, nô. quaiidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar
a execução do Contrato, conforme previsto no item 26 deste Termo dà Referência.z}--i- Promover o acornpanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto
cuantiativo e quaiitativo. anotandc em registo próprio as faihas detectadas.2C'/'' P.e-ieita: os ;:ateiiais cujas especif;cagões não atendam os requisitos mínimos
ccnstantes-âo ra,:rexo I - deste Termo <i.e ReÍêrêuciu".'*" 

*'""*4* v§ rvY

2A-5- Notif;ca; a ernpresa, por esc.dto, sobre in:perfeições, falhas ou irregularidades
coastantes da execução do objeto ieste Termo de Referênci4 para que sejam adotadas
as medicias cosetivas necessáias.

2A'6. inforrra"- a Con&"atada evenfi;als defeitos, identificados mesmo após o
iecebinnento dos materiais e equipamentos e exigir a sua suUstit*gao ou reparação,
confonne c casô.

2a'7 " Coinurucar orontamente à-Contraiarl4 qualquer anormaLidade aa execução doCcntrato, poiendc recusar o reoebimento do objeto, caso não esteja 6e acordo com asesrecificações e condições estabeiecicas neste Termo de Referência informando asccorrências ao Crgão Gerenciador. )

20'8' verificar se a execuÇão do ob-ieto fci realizada com observação as disposiçõespertinentes aeste Termo ie Referên"i;, iô;ir*dí"* ,^o negativo no cancelamento
do pagamentc <ios bens fbmecidos.

2a'9' Convoca regularmeate c interessadc pa^ra assinar o termo de contato, aceitarou retirar c inst'iunento equivalente, dentro ão pr*o e condições estabelecidos, sobpena de decair o direito à contratação, sem prejúio rias sanções previstas no art. g l daLei8.66619-? e suas aJterações.
zc'ia' veriÍica^i a reguia:i<Íad.e fiscai e trabalhista do fornecedor antes dos atosrelativos à l'"ul"a e gestâo contratuai, devendo o resultado dessa consulta serimpresso, sob a fon:ra cê extrato. e juntado aos autos, com a instrução processualnecessária.

20.1i. Expedir es Autc:-izações de Fcrnecimentc.

.t"

Tit
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DEPAIRT-AMEI{TO ADMI}TIS?RÀTI'YCI

ZA.iz. R.ecebei c objeto eiil riias úteis, no horario de 8h as i4h, no locai detenninadc
na rec^uisiç áo I artanzaçác oe forneeimento ;

2A.*. Dispombiiaw iccalaciequado para arca'tizaçáocia entega
20.i4. Prestar as infonnações e os esolarecirnentos solicitados pela CONTRATADA

püa a fiel execuçãc do contraio;
20.',5. Fenrirtir c liwe acesso dos ei:npregados <ia CONTRAT-ADA, cÍesrie que estejam

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

id.entificagão, püa a ent'ega materiai.
2A.'i6. Froporcionar tocias as condições paÍa que a Contratada posse executar o objeto

cie acorCo corn as dete:rninações io Ccntratc, do Eiitai e seus Anexos, especialmente
io Ter::ro áe R.ef,erência;

2fr."7. Exigir o cirmpd.rner.tc <ie todas as obrigações assumidas peia Contratacia, de

accrd.o com as ciáusulas contratuais e os termos de sua proposta;
20.1,8. Prestai esclarecimeatcs que se fizerem necessários à ConEatada.
24.19. Notificar previamente à Contratao4 quando da aplicação de penalidades.

2*.2A. Aplicar a (s) iicitante (s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na
iegisiação.

. tro pr*,Á,zo D^4. =VTGEI§CIA E EXECUÇÂO SO CONTRATO
2 i.': . C f;two contrâtc que advir deste Termo c.e R.eferênci4 ügorara por 12 meses.

a coatata d.a sua data de a-ssinafrra- podendo ser prcrrcgado por iguais e sucessivos
períodos, através d.e termo a<iitivo.

. DO PRECO E DAS C$hBrÇôES DE PACÂMENTO
22.1. O valor global estimacio do contrato apresenta-se previsto conforme planilha

de composição de Preços - A,nexo I e a este Tenno de Referência.22.2. Os pregos incluem todas as despesas com. impcstos, seguros, fretes. taxas ou
ci.:tios eacargos e.zeltLia"lmeate incicienres sobre os serviços, não podendo sofrer
rea.luste de qua.Lquet nat;,.ttez4 excem rras idpóteses. conforrae o item ã3 d..t, Termo
de R.eferência:

22'3. Caso a Ccntratante não d.emancie o totai da quantida<ie estimada, não será
devida indenização a Cont:rataci4 ob,sei.iaiâs as prescrições cia Lei n" 8.666193.22.4. A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos
fomecimentos, pâra conibrência poi pà.te aa COúTRaTANTE e posterior aprovação
para fatura::nento.

22'5' Depois ce rea-lizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a
CCNTRATAD-A deve er:itir a Ír.ote tiscúfrtura reiativa ao fornecimento em 02 (duas)
vias. que deverão ser ent'eg:es ila Secre'raria cie Administação e Modemi àçaí,
situada na R.ua UrL,a:ro Santos, ro 1657 - juÇara, CEP 65.900.SbS, imperatriz - MA;
para fins de liquidação e pagarnento.

22'6: C pagamento à Cci:taíada serâ afeeaio pela Secretaria daFazenda e Gestão
Orçamentáiâ, rci meic de traasferência eietrônica ou ordem bancária, em até 30

2r
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PREFEIT"u,R,âIúL-]§ICEP.{LDEIiI@ERÂT-RIZ
§ECP,ETI,.BIÁ\ MrLB{ICtrpAL DE ADMINIST"RAÇÃO tr M0

D E PÂRTA]'I{E}{T O ÂD N1xn[:I§ ?RÂTIV-S

(triata) dias apos a aceí:açác def;aitiva rios mateiais, com apresentaçãc das nctas
fisoais ie'riciamente ceitificadas oeio Agente púbiico competente.22.7. o pagamento devení ser efetuado em PARiELAS pRopoRcioNÁ,xs
MEDTAI{TE.A EXECUCÃO pq SERYICO. ffi.dtd" qr. turcm enregues os
rnesmos, não devendo estar vinculado a iiquidação total do empeúo.22.8. Pwa fzzer.jus ao pagarnentc, a Óontratada homologatóna ieverá apresentârj'mtc às actas fisca:s, comprovação de sua aciimpiência coá as Fazendas Nacional.
Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Sociai e ao Fundo de Garaatia
por Temoo de Serviço - FG§, oom a Justiça do Trabalho (CeÍudão liegativa de
Débitos Trabaihistas - CNDT), bem coiiro a quitaçãc de impostos e tã€s que
porvenf.ira incid.arn sobre os serviços contratados, inciusive quanto o Imposto ,obp
Circulação «ie ldercadorias e Serviços _ ICMS.

22'9' Para flins de pagamento, â Ccntratanre responsabiiizar-se-á apenas pelos
fbrnecirnentos Ce'zicÍamente autoriza<ios e certificadás peios gestores do contato,
meriiante contabiiização e apresentaçáo, ao fi.nai de càa rrrã.gu ou pefodo não
inferior a u.m mês, peia Contratacia, dos formulários de controle dos f,crnecimentos.22'ic' A atestagão da fatura ccrrespondente à prestação do serviço caberá ao fisca1 dccontrato ou outo servidor designacio para esse firn.

22: L' I{avendc erro na- aota irscaliát*u cu circunstância que irnpeça a tiqui<iação dadespesa, o pagârnento Íicará. pendente. atei que a CONTiIATADA provicencie asmedidas saneacioras.
22'1i'1' A contage;:i co prazo Darâ pagamenro será reiniciada e contada dareapresentaçãc 3 protocolizagão junto ao Fiscai cÍo contrato do dccumento fiscal comas devidas coireções. âto esse qr:e nãc podelá acarretar qualquer ônus adicionai à

:3ffiffiHf, 'tem deverá haver prejuízo da prestaçao a, serviços peta

22'!2' Neahum pagamento será efetuadc à cONTRATADA eaquanto pendenteouaiquer obngagão rioc'-:mentai cu financeira, sem iue isso gere d.ireito a rea.justarnento

22'i3' A coNTRATAlirE reservã,-se, al,ldq o direito de somente efetuar opagamento apó9 a atestação <ie que o servico foi execeúado ern confonnidade com asespecificações C,o contrato.
22'14' A COj\iTR'ATANTE não-fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade <iovalor e das guaaticaaes estimadas p*r\ contratação , realizarrdo o pagaÍnento deacordo com o fomecimeiitc efetivamente efttuado.22'15' A C0NTRATANITE, observados o, pri*ipios do contaditório e da ampiadefes4 poderá deciuzir, cautelar ou- a.n*tlãrn., do montante a pag$ àCONTRATADA, cs vai'ores correspondentes a multas, ressa.rcimentos ou indenizações
^- 

<ievidas pela CCNTRATADd, nos terrnos do contrato.22'16' No caso de atraso <ie pagamento, desde que a contratada não tenha concorridoce alguma forma pa;a taiito, serão <ievidos pela iàoou*t" encargos moratórios à taxanominai de 6% a'a (seis por centc u" *";, capítalizados diariaã.nir-un regime dej,:ros si:npies.
22'17' o vaiorrios encargos serácaicuiaccpeiaÍbiinuia: EM=I xNxvp, onde: EM= Encargos n:oraiÓrios oevidos: N = irú:niror ã.' dias ente a datapreüsta para o

[y-rlr-U_a19Santos, 1657 _ juçara
CEP: 65.900- 50S - imperet riz - ir,4.A, Zrvww.irtPeratriz.rna.gov.bi V
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trSTADO DG pí,àEÁNi{Àc
FREF'EITU&â BdUNNCEFÀI, DE NI,{PERATRíZ

SECRtrTÁ,R iA i1íLNICIP.ÀL DE ABMI}{ISTRAçÃC p
D EP.ARTA-I§ffiIVTO ADM[\ ISTR.ÁTIV O

paga::seüto e a io efetivc pagar:ento; I : Índice cie compensaçãc ítnanceira =
C,000i6438; e VF : Valor da prestação ern afraso"

23. DO CR.ITERIG DE R.E.A.JUSTE
23.1. Durante a vigência da Atz. os preços registados serão fixos e irreajustáveis.

excetc nas hipóteses decorrentes e devidamente comprova<Ías das siruações previstas
na alínea "d" do incisc ii cio art. 65 da Lei no 8.66611993.

23.2. Pa^ra res'tabeiecer a rcLaçãs o.ue as partes pactuaram iniciairnente entre os
encargos da Contratada e a retribuição da Adminisüação pata ajusta remuneração.
será efetuada a maÍruteilçãc do equiiíbrio econôrnico-financeiro inicial do oontrato,.na
forma daalínea"d" do Art. 65 ozLei n." 8.666193.

24. BO PR,ÀZO E CONDíÇOES DE EXECUÇÃG
24.i. A execução do objeto terá início iogo após o recebimento da 'o0rdem de

Serviço" emiti<ia peia Confi'atante, <ie forma parcelad4 vigorando por i2 meses, a
contar da aaâ cie assinatura do contrato.

24.2. O f,ornecirnento dos bens/seriços será eÊtuado <Íe fomra parceiad4 sob
Cen:aad4 conf'cmie a necess:dacie e <ie acordo corn a conveaiência <ia Administração,
beín como iia existênciz de disponibiiirÍade orçarnentári4 nas quantidades e locais
detenninados peia Contratante, por ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de
inteira responsabiiiciade da Contratada o ônus com a execução do ójeto.24.3- O fomeoimento será executedo observado o <üsposto na-Anexo tr e demais
disposições deste Tenno de Referência.

24-4. A Contratada Íica obngada a entregar os materiais no prazo miíximo de 05
(cinco) dias, após a solicitação fbrrnal pela Contratante.

24.5. Cs matenais entegues deverão estar acondicionados de forma compatível com
sua conser,/ação, ern embaiagens lacradas peio fabncante.24-6- A Ccnlratante podera rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo
coi:í as esoecifi.cações e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.25. DO CRIT'ERIO EIE ACETTAÇÃO DCI CBJETO25-i,-- c (s) mareriai (s) deverá (ão) ser aceiro (s), da seguinte Íbrma:
25'L'L' PR.0WS0RIAMENTE: no, zto da ent'ega p*ã nrrr de posterior verificação

cia conforriiiade das especificações Cos matãriais com aqueies determinados
no Anexo I e Terrno Ce Reftrência e da proposta vencedora, oporrunidad.e em
que §e observarão apenas as informações constantes da fatura e das
embalagens, em con&"nto .o* a respectivá nota de empenho.

25'1'2'DEF[NITIVA]6ENTE: no prazo de aié 05 (cinóo) dias, cont«ios do
recebimento arovisó:ic. apos a veificação das especiâcações, qualidade e
quantidades cios mateiais e ccnseqüenternente aôeitaçao, mediante termo
oircunstanciacc a ser elaborado pelo fiscal do contrato,'u ,.. designado pela
Contratante.

)\) â ,io'J'L'1 r.- ucscffiegameii.to cc prociuto {tca-:rá. a cargo cio forneçedor, d.evendo ser
providenciada a inão de obla- necessária.

P.ua Urbano Santos, Í657 - Juçaia
CEP: 65.900- 50S - tmperatriz - MA
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LlClrAÇÃo - cPL

PREGÃO ELETRÔNICO N9 028/2020. CPL

ANEXO II

(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)

CARTA CREDENCIAL

lmperatriz (MA), de de 2020.

A(o)

PREGOETRO(A) MUNICIPAL

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N9 /2020-CPL.

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa

inscrita no CNPJ/MF sob o ne

com sede na rua vem pela presente informar a Vs. Sas.

que o Sr. portador do RG ne 

- 

e do CPF ns

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, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal

Av. Dorgival Pinheiro de scr.isa, no 17 - Centro, cEP 65903-270 - Imperatriz
ijone: (99) 35'24'9872 / Fax: (99) 35?-4-9872

site l wuiw.imperatrrz.ma. gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
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PREGÃO ELETRÔNICO Ng 028/2020. CPL
p

ANEXO lll

{MTNUTA DO CONÍRATO)

CoNTRATONe /2020- _

Ao(s) 

- 

dias do mês de 

- 

do ano de 2020, de um lado, o MUNICíP|O DE

IMPERATRIZ, CNpJ/MF ns 06.158.455/000L-16, localizado na Rua Rui Barbosa, ne ZOL,

Centro, através do(a) Secretário(a) Municipal

brasileiro(a), agente político, portador do RG n.e 

-
SSP/MA e do CPF/MF ;1.e doravante denominado simplesmente de

CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa , CNPJ/MF n'e

estabelecida na neste ato, representada Pelo, Sr

portador do RG n.e .- e do CPF/MF n'e doravante

denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta noProcesso n.e

02.04.00.031612020e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento,

independentemente de transcrição na parte em que com este não conflitar, resolvem, de

comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.e 8.666, de 2L de junho de

1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

a) Constitui objeto deste contrato a Contratação de empresa especializada na prestação de

serviços de cópias xerográficas e reprodução de documentos em preto e branco; serviços

complementares (encadernação e plastificação), com disponibilização de

máquinas/equipamentos reprográficos , incluindo manutenção preventiva e corretiva das

mesmas e o fornecimento dos demais insumos necessários à adequada execução do serviço,

conforme quantitativos descritos no Termo de Referência com motivação no Processo

Administrativo n"02.0 4.0O.037612020-SEAMO, e em conformidade com o Pregão Eletrônico

nIO2BIZO20-CPL e seus anexos, que inclependente de transcrição integram este instrumento

para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no

procedimento licitatorio realizado na forma cla Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas

alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA. DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA

Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o

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

são confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações estabelecidas no Edital e Termo de

Referência a:

Av. Dorgival Pinheiro cle Scusa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - I
Fone: (99) -\524-9872 I Fax: (99) 3524'9872

srte : lvww.imperatriz. rrra.gov.br

mperatriz (MA) 4
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LIGITAÇÃO - CPL

2.L lniciar a execução do objeto logo após o recebimerrto da "Ordem de Serviço", emitida pela

Contratante, de forma parcelada, vigorando i2 meses, a partir da data de assinatura do

contrato.

2.2 Respeitar o prazo estipulado para a execução rJo objeto, conforme estabelecido neste Termo

de Referência e na proposta da CONTRATADA.

2.3 Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada fornecer os materiais, após

cada solicitação formal.

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

inadequadas aexecução do contrato ou a iminência de fatos que possam prejudicar a

perfeita execução do objeto.

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

2.6 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a

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

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

2.7 Manter durante a execução Co contrato, em conrpatibilidade com as obrigações por ela

ássumidas, todas as corrdições 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.

2.8 A assinatura clo contrato por pessoa ccmpetettte deverá ser efetuada em um prazo máximo

de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no

art." SL na Lei 8.666/93.

Z.B.L A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o

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

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

estabelecidas.

2.9 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor

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

. 8.6661s3.

z.LA Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da

Lei 8.666/93, respondendo pelas conseqüências cie sua inexecução total ou parcial'

2.1,L lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura cjo contrato, 01. (um) preposto como

seu representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 86661931, 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.

2.L2 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em

parte, o objeto do Contrato em que se verificarern vícios, defeitos ou incorreções resultantes

da execução ou de rnateriais empregados;

2.L2.1, Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente,

às suas custas e riscos, num prazo de no máxin'ro de 05 (cinco) dias úteis, contados da

Av. Dorgival Pinheiro cle Sousa, no 47 'Cerrtro, CEP 65903-270 - Im
Forrc: (99) 3524-9872 / Fax: (99) 3524-9872
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PREFEITURA MUNlCIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LlClrAÇÃO - CPL

solicitação da Contratante, quaisquei' vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e

imperfeições, decorrente de culpa da Contratada r1o ato da execução do objeto.

2.L3 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,

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

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

2.L3.1, Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus

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

inclusive os decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da

garantia, mesmo expirado o prazo.

2.L4 A Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

resultantes da execução do contrato.

2.L4.1, A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e

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

pagamento.

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

previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.

Z.L6 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das

obrigações pactuadas entre as partes.

Z.l7 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-

de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

Z.IB 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.

z.Lg Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do

fornecirnento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

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

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

fornecimento do o[jeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e

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

venham a ser criadas e exigidas por Lei.

Z.ZL Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra,

acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,

transportes, fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer natureza ou

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

contratados.

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

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

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

exigidos pela Secretaria de Segurrança e Íúedicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como

cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.

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

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)

Fone: (9t9) 3524-9872 / Fax: (99) 352.4-9872
citê' www imnprai.ri:; - rtra.oov.hr
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

2.25 Respeitar as normas de cclntrole de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da

Contratante;

2.26 Responsabilizar-se pelo 'transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o

descarregamento dos materiais.

2.27 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração

Municipal.

2.28 Entregar o objeto na Secretaria Municipalde Administração e Modernização ou outro

local designado por esta.

2.29 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.

2.30 Manter inalterados os preços e condições da proposta.

2.31. Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles

constantes do anexo I deste Termo de Referência.

2.32 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do

contrato.

2.33 Tomar todas as providências necàssárias para o fiel cumprimento das disposições

contidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive quanto

ao compromisso do fornecimento dos ntateriais registrados, atendendo às solicitações do

governo municipal.

2.34 Atender as demais conCições descritas neste Termo de Referência.

2.35 São expressamente vedadas à contratada:

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

Município;

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

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

período de fornecimento.

cúUSULA RA. OBRIGACÕES DA

3.1 Efetuar o pagamento na forma do Termo, após o recebimento definitivo dos materiais e

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

trabalhistas e as demais disposiçôes deste Termo de Referência.

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

Contrato, conforme previsto no Termo de Referência.

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

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

3.4 Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos constantes do

Anexo I do Termo de Referência.

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, nc 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)

rcne: (99) 3524'9872 / Fax: (99) 3524-9872
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
GOMTSSÃO PERMAI.IENTE DE LlClrAÇÃO - CPL

3.5 Notificar a empresa, por escrito, scbre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes

execução do objeto deste Termg de Referência, para que sejam adotadas as medidas

corretivas necessá rias.

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

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

3.7 Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do Contrato,

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

e condições estabelecidas neste Termo de Referência, informando as ocorrências ao Órgão

Gerenciador.

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

neste Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento

dos bens fornecidos.

3.9 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 da Lei 8.666/93 e suas

alterações.

3.i.0 Verificai- a reguiaridacle fiscal e tr"alialhista do fornecedor antes dos atos relativos à

firmatura e gestão contratual, devenclo o resultaCo dessa consulta ser impresso, sob a forma

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

3.lL Expedir as Autorizações de Fornecime nto.

3.LZ Receber o objeto em dias úteis, no horário de 8h às L4h, no local determinado na

requisição/autorização de fornecimento;

3.L3 Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.

3.1,4 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel

execução do contrato;

3.15 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.

3.16 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;

3.L7 Exigir o cump:.imento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo

com as cláusulas contratuais e os termos Ce sua proposta;

3.18 Prestar esclarecimerrtos que se fizerem necessários à Contratada.

3.19 Notificar previamente a Contratada, quando da aplicação de penalidades.

l.ZO Aplicar à (s) licitante (s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na

legislação.

OUARTA .DO PRAZO DA VIGENCIA DO TO
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE iMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LrCrrAÇÃO - CpL

4.1 O futuro contrato que advir deste1'ermo de Referência, vigorarápor L2 meses, a contata da

sua data de assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de

termo aditivo.

cúusur-R eurrurR oo pnRzo e coruorcÕrs oe execucÃo

5.1 A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Serviço" emitida

pela Contratante, de forma parcelada, vigorando por t2 meses, a contar da data de

assinatura do contrato.

5.2 O fornecimento dos bens/seriços 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.

5.3 O fornecimento será executado observado o disposto no Anexo t e demois disposições do

Termo de Referência.

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

a solicitação formal pela Contratante.

5.5 Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua

conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

5.6 A Contratante podérá rejeitar, no todo ou uâffr parte, os materiais em desacordo com as

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

cúusulasexrn oo cnrÉnro os aceffecÃo oo osrrro
6.1 O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:

6.L.1 PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da conformidade

das especificações dos materiais com aqueles determinados no Anexo I e Termo de

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

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

empenho.

6,1.2 DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório,

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

conseqüentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal
.. do contrato, a ser designado pela Contratante.

6.2 O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a

mão de obra necessária.

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

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

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

faculdades previstas no art. 18 da Lei n.s 8.078/90.

CúUSULA SÉrIun - DAs coNDIcÕES DE PAGAMENTo

Av. Dorgival Pirrheiro de Sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)
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ESTADO DO MARANHÀO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERhTiANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CP
7.1 O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto conforme Planilha de Composição

de Preços - Anexo I e a este T'ermo de Referência.

7.ZOs preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros

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

qualquer natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item 23 deste Termo de Referência;

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

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

7.4 A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos fornecimentos, para

conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.

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

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

entregues na Secretaria de Acjministração e Modernização, situada na Rua Urbano Santos,

ne 1657 - Juçara, CEP 65.900.505, lmperatriz - MA, para fins de liquidação e pagamento.

7.6 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 apos a aceitação definitiva dos ' materiais, com apresentação das notas fiscais

devidamente certificadas pelo Agente Público competente.

7.7 O pagamento deverá ser efetuado em. pRRCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE A EXECUCÃO

DO SE à medida que forem entreguas os mesrnos, não devendo estar vinculado a

liquidação total do empenhc.

7.8Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas

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

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

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

inclusive quanto o lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

T.gPara fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos fornecimentos

devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização

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

dos formulários de controle dos fornecimentos.

7.LO A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do

contrato ou outro servidor designado para esse fim.

7.LL Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da

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

saneadoras.

7.LL.L Acontagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e

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

fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá

haver prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz
Fone: (99) 3524-98?2 / Êax: (99) 3524-9872
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LlClrAçÃO - CPL

7.LZ Nenhum Fragarnento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer

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

atualização monetária.

7.L3 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a

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

contrato.

7.t4 A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade do valor e

das quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o

fornecimento efetivamente efetuado.

7.LS 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.

7.L6 No caso de atraso cle pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de

alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa

nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitaiizados diariamente em regime de juros

simples.

7.L7 O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = lx 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.

CúUSULA OITA - DA FTSCALIZACÃO CONTRATO

q.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão feitos

pela servidora Antonia Osanira Vitaliano dos Santos Lopes, Diretora Executiva, Chefe do

Setor de compras, matrícula pe 50.540-4, ou outros representantes, especialmente

designados, que anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei ne

8.666, de 2L.06.93.

8.2 As decisões e providências que uitrapassarem 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.

8.3 A fiscalização cle 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.

8.4 A atestação de conformidade cjo fornecimento do objeto cabe ao titular do setor

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

cúusuu noruR - oRs serucÕes RonntrulsrRRtlvRs
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANEN'rE DE LlClrAÇÃO - CPL

9.1 Pela inexecução total c;u parcial cio Contrato, a CONTRATANTE pocierá, garantida a prévia

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

9.1.1 Advertência escrita: quando se tratar de irrfração leve, a juízo da fiscalização, no caso

dedescumprimento das obrigaçoes e responsabilidades assumidas no contrato ou, ainda, no

caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não

caiba a aplicação de sanÇão mais grave.

9.t.2 Multas:

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

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

aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução total.

bl 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para

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

pelas demais alíneas.

cl S % (cinco por cento) por dia sobre o valor globai do fato ocorrido, pelo não cumprimento de

quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.

dl S % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção das

condições de habilitação e qualificaçã'o exigidas no instrumento convocatório.

el l0 % (dez por cento) sobre o valor do corrtrato, na hipótese de rescisão contratual por

inexecução parcial do contrato

Íl 20 % (vinte por cento) sobre ovalor 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

trinta dias, estabelecido na alínea "4".

g.1.3 Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do

artigo 78 da Lei ne 8.666193.
g.L.4 Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da

licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.

9.1.5 Rescisão Judicial, nos termos da legislação.

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

Administração, pelo ?razo não superior a02 (dois) anos.

g.L.7 Dec!aração 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLAÚSUtA DÉcrrua - DA REsctsÃo NTRATUAL

9.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos

artigos 77 a80 da Lei no 8.666/93.

9.2 Os casos de rescisâo contratuai serão formalmente motivados nos autos do processo,

assegurado o contraditório e a ampla defesa'
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUN!CIPAL DE IMPERATRIZ
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9.3 A rescisão do contrato poderá ser

9.4 Determinada por ato unilateral e'escrito cia SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO - SEAMO, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll, do art. 78 da Lei

8.666193, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou

9.5 Constitui ainda motivo para rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da aplicação das

penalidades cabíveis, o não pagamento de salários e verbas trabalhistas, bem como o não

recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS.

9.6 Amigável, por acordo entre as partes, recjuzida a termo no processo da licitação, desde que

haja conveniência para a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO -

SEAMO; ou

9.7 Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

9.8 Constituem, ainda, motivo para rescisão do contrato, assegurados ao contratado o

contraditório e a ampla defesa , de acordo com o artigo 78, incisos XIV a XVI da Lei Federal

no 8.666/93:

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

b) O cumprinrento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu

cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos

serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.

c) A paralisação da execução do serviço, sem justa causa e prévia comunicação á

Administração.

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar

e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo

primeiro do artigo 67 da Lei ne 8.666, de2t de junho de L993.

f) A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.

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

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique

a execução do contrato.

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e

determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante

e exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.

j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor

inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei ne

8.666, de21. de junho de L993.

k) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO - SEAMO, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,

salvo em caso de calamidade pública, grave perturbaçãc da ordem interna ou guerra, ou

ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do

pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas

desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos,

Av. Dorgíval Pinheiro Ce Sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITI.'RA MUNlCIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANÊNTE DE LlClrAÇÃO - CPL

10.1 CúUSULA MA. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE

j.0.2Os valores estipulados neste termo serão reajustados a fins de manter o equilíbrio

econômico-financeiro do contrato, nos termos da Lei Federal de Licitações e Contratos

Administrativos.

10.3 Os reajustes se darão por meio de Termo Aditivo, sendo necessário anotar no

processo administrativo cja CONTRATANTE a origem e autorização do reajuste e os

respectivos cálculos, além dos requisitos formais estabelecidos pela Lei Federal de Licitações

e Contratos Administrativos.

l-O.4Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do

contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d"

do Art. 65 da Lei n.s 8.666/93.

;Nge'
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o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja

normalizada a situaçáo;

l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos paganterttos devidos pela SECRETARIA MUNICIPAL

DE ADMINTSTRAÇÃO E MODER.NIZAÇÃO - SEAIJIO decorrentes de obras, serviços ou

fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade

pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito

de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a

situação.

m) A não liberação, por parte da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

MODERNIZAÇÃO - SEAIúO, de área, local ou objeto para a execução dos serviços nos prazos

contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da

execução do contrato.

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

cabíveis.

p) A subcontratação total cu parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a

cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão execução

do contrato.

9.9 euando a rescisão ocorrer com base nos incisos Xll a XVll do artigo 78, sem que haja culpa

do contratado, será. este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver

, sofrido, tendo ainda direito a:

a) Devolução de garantia;

b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

c) Pagamento do custo da desmobilização.

9.10 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorizaÇão escrita e

fundamentada da autoridade competente.

9.1j. Ficam reconhecidos os direitos da Administração, ern caso de rescisão administrativa

prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.
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L0.5Os reajustes previstos no item anterior deverão ser precedidos de solicitação da

CONTRATADA.

L0.6Caso a CONTRATADA nào solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato

sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

LQ.7Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, ou de qualquer

forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser

determinado pela legislação então em vigor.

10.8Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

1l.cúusuLA DÉctMA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VtGÊNCIA DO CONTRATO

11.1 O prazo de vigência da contratação dos serviços prestados deste contrato é de LZ (doze)

meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado em até 60 (sessenta)

meses de acordo com o que dispõe a Lei 8.666/93.

cúUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO VALOR DO CONTRATO E DA cLASSTFTCACÃO

ORCAMENTÁRIA E EMPENHO

b) O valor global estimado do contrato é de RS..'... .. .' (. ........ ....... . ...).

c) Na licitação oara registro de preço não é necessário indicar dotação orçamentária, o que

somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, nos

termos do ai't. 7e, §2e, do Decreto Municipal 013/2015:

CúUSULA MA TERCEIRA. DA CORRUPCÃO

13.1Na execução do futuro Contrato é vedado à SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMTNTSTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO de lmperatriz e à Contratada e/ou a empregado seu,

e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente

público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente

.. Contrato;

c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou

prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação

pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou

e) De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer

ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei ne

12.846/20L3 (conforme alterada), do Decreto ns 8.420/2OL5 (conforme alterado), do U.S.

ForeignCorruptPracticesAct de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou

regulamentos aplicáveis ("Leis AnticorrupÇão"), ainda que não relacionadas com o presente

Contrato.

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz
Fone: (99) 3524-9872/ Fax: (99) 3524-9872

iitê. www imnprstriT.ma.oov.br
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CLAÚSULA DÉCIMA OUARTA. DO FORO

14.1Fica eleito o foro da Comarca de lmperatriz/MA, com renúncia expressa de qualquer outro,

por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da

execução deste Contrato.

L4.2E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o

presente instrumento em 03 (três) vias de igualteor, que, depois de lido e achado conforme,

é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

lmperatriz (MA), 

- 

de de 2020.

CONTRATANTE

Secretária Municipal

CONTRATADO

Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPF

CPF

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)
Fone: (99) 3524-9872 / Fax: (99) 3524-9872

site : www.imperatriz.ma.gov. br
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PREGÃO ELETRÔNICO N9 O28I2O2O. CPL

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAçÃO DE CUMPRIMENTO DO lNC. V DO ART. 27 DA

1E18.666/93

DECLARAçÃO

(Nome da Empresa inscrito no CNPJ/MF sob

p9 por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)

portador da Carteira de ldentidade 1e

e do CPF ne DECLARA, para fins do disPosto

no inc. V do art. 27 da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei ns

9.854, de 27 de outubro de 1,999, qtle não emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menoL a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ( )

(data)

(representante legal)

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

lr
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PREGÃO ELETRÔNICO N9 028/2020. CPL

ANEXO V

MODELO DE DECLARAçÃO qE C!ÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE

HABILITAçÃO

Deciaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão

Eletrônico n" 02812020-CPL, realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz, e

conforme exigências legais, que cumprimos plenamente os requisitos de

habilitação.

A presente declaração é feita sob as penas da Lei.

lmperatriz(MA), 

- 
de de 2020.

Representante Legal da Empresa

N

;)5:\
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ESTADO DO MARANHÃO
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PREGÃO ELETRÔNICO N9 028/2020. CPL

ANEXO VI

(MTNUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS)

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS Ne /2020

A COMISSÃO pennnANENTE Of UCfeçÃO - CPL, vinculada ao gabinete do

Prefeito, instituída pelo Decreto ns 044, de 3L de julho de 1997 e suas alterações

posteriores, com sede e foro na cidade de lmperatrizlM\, na Rua Urbano Santos,

ne 1657, Bairro Juçara, tmperatriz lMA, neste ato representada pelo Presidente,

Sr brasileiro, portador da Cédula de ldentidade ne e

do CPF ns nomeado por meio da Portaria ne 

-, 

publicada

€ffr , no uso da atribuição que lhe confere o Decreto Municipal ne 27,

de 04 de julho de 20L4, considerando o julgamento da licitação na modalidade

pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREçOS ne O2812020 publicado

no Diário Oficial do Estado do Maranhão em XXXX, Processo Administrativo ne

02.04.00.037612020-SEAMO, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas

e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas

quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as

partes às normas constantes na Lei ne 8.666, de 2L de junho de L993 e suas

alterações, Decreto ne7.892, de 23 de janeiro de 2068, Lei Federal ns 10.520, de

L7 de julho de 20A2, Decreto Municipal ns 022l2007,Decreto Municipal ne

t3/2015 e O3|2AL9, em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto.a Contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de cópias xerográficas e reprodução de documentos em

preto e branco; serviços complementares (encadernação e plastificação), com

disponibilização de máquinas/equipamentos reprográficos, incluindo manutenção

preventiva .e corretiva das mesmas e o fornecimento dos demais insumos

necessários à adequada execução do serviço, conforme Anexo I do Edital do

I
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Pregão Eletrônico ns OlO/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a

proposta venceciora, incieperrdentemeltte de transcrição.

2. DOS PREçOS, ESPECTFICAçÔES, QUANTITATIVOS E FORNECEDORES

2.L Do quantitativo

2,2 Do preço registrado, especlficações do objeto, quantidade e demais

condições ofertadas na proposta

2.3 Dados dos fornecedores classificados

Item Descrição do Produto UND. QTD ORGÃO

PART!CIPANTE

QTD ORGÃO

NÃOPARTICIPANT

E

0L FOTOCOPIAS UND 1.s20.000 3,040.000

02 ENCADERNAÇÃO UND s.665 11.330

03 PLASTTFTCAÇÃO UND L.400 2.800

OBJETO

Item Descrição do Objeto Unidade Quant.

Preço

Unitário

Registrado

(Rs)

rotal (Rs)

CNPJ/MF ne: Razão Social:

Endereço: CEP:

Telefone: (99) Fax

Endereço Eletrônico Representante

Orgão Expedidor/UF:RG ne CPF ns

RUA URBANO SAIITOS, N91657 _ BAIRRO JUÇARA_ IMPERATRIZ/MA
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2.4 Órgãos Participantes
SECRETARTA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E MODERNIZAÇÃO.

3. DA VALIDADE DA ATA

3.1

6.1

6.2

6.3

QUANTIÍATIVO
ORGÃOS

PARTICIPANTES

A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir

de 

-, 

não podendo ser prorrogada.

4. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

4.1, Caberá à Superintendência de Registro de Preços da Comissão Permanente

de Licitação o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional e nas

questões legais, em conformidade com as normas do Decreto Municipal ne

l-3, de 31 de rnarço de 20L5.

s. Dos PREçOS REGISTRADOS

5,1 Os preços registracios são os preços unitários ofertados pelos signatários

desta Ata.

Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram

cotar os rnateriais com preços iguais aos do licitante vencedoL estão

relacionaCos na ata de realização da sessão pública do Pregão Eletrônico ne

A28|2O2O, que é parte integrante desta Ata de Registro de Preços,

independentemente de transcrição.

5.2

6 DA UTTLTZAçÃO DO REGISTRO DE PREçOS

I

A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os

requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos

os pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos

estimados.
O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos

interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições

contidas no Edital do Pregão Eletrônico ne O28|2O2O.

Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá

firmar contrato com os fornecedores que tiveram os preços registrados,

devendo comunicar ao órgão gestor a recusa daquele em fornecer os

materiais no prazo estabelecido pelos órgãos participantes.

O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da

convocação, para a assinatura do contrato

QUANTITATIVO
ORGÃOS

PARTICIPANTES

UND.DescriçãoItens

6.4

RUA URBANO SANTOS, N9 1.657 - EAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZ/MA
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6'5 Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo
estabelecido ou se recuse a executar o fornecimento, terá o seu registro de
preço cancelado, sem prejuízo das sanções previstas em lei e no
instrumento contratual. Neste caso, o órgão participante comunicará ao
órgão gestol competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de
classificação, os demais fornecedores.

6.6 O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata,
fica obrigado a:

6.6.1 atender os pedidos efetuados petos órgãos participantes do SRp;
6.6.2 fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas

quantidades indicadas pelo participante do sRfl não podendo
ultrapassar o quantitativo registrado;

6.6.3 responder; no prazo de até 4g (quarenta e oito) horas, à consultas
do órgão gestor do registro de preços sobre a pretensão de órgão
não participante em aderir à presente Ata (carona).

7 DAS CONDTçÕES GERAT§

7.1.

I

As condições gerais do forneci'mento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e dos fornecedores
registrados, sanções e demais condições do ajuste encontram-se definidos
no Termo de Referência e nô Edital do pregão Eletrônico ozslzozo.

8.1

8 DA DIVUTGAçÃO

8.2

A publicação resumida desta Ata de Registro de preços no site do
Município, que é condição indispensáver para sua eficácia, será
providenciada pelo orgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de
lida e achacia em ordem, vai assinada pelas partes.

lmperatriz (MA), _ de de 2020

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Presidente da CpL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Superintendente de Registro de preços

Empresa

JEE
N
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