
CPLESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LlClrAÇÃO - CPL

PREGÃO PRESENCIAL N9. OO4/2020 - CPL

EDITAL

A. CONDIçÕES GERAIS:

1. PREÂMBULO:

A PREFEITURA MUNICIPAI DE IMPERATRTZ - MA, através da PREGOEIRA OFlClAt E EQUIPE

DE APOIO designados pela Portaria Ne 7534, de 19 de julho de 2018, publicada no dia 25 de

julho de 2018, torna público para conhecimento dos interessados que às 09:00 horas do dia 17

de março de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua

Urbano Santos, pe 1657, Bairro Juçara, lmperatriz - MA, onde serão recebidas as

documentações e propostas e iniciada a abertura dos envelopes relativos à licitação em

epígrafe, ma modalidade PREGÃO, na forma presencial, do tipo MENOR PREçO GLOBAL, de

interesse cla SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO tendo em vista o que consta do Processo

Administrativo ne. 02.08.00.20912O2A - SEMED, conforme descrito neste Edital e seus anexos.

2" SUPORTE LEGAL:

2.1 A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal ne 10.520, de 17 de

julho de 2002, Decreto Municipal ns 2212OO7, Lei Complementar ne 123, de

14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar no L47, de07 de

agosto de 20L4, Decreto Federal ne 8.538, de 06 de outubro de 2015,

aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n.e

8.666193 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie,

3. DO OBJETO E VALOR:

3.1 Constitui objeto deste Edital a Contratação de empresa especializada no

fornecimento de Material Didático de Educação Física para o ensino

fundamental que oferecerá: Livro do Aluno Teórico, Livro do AIuno Prático,

Roteiros Didáticos para o Professor e Formação Continuada Kit de Material

Didático, Formação Continuada, e demais materiais e serviços necessários

ao atendimento do presente objeto, conforme quantitativos e especificações

técnicas descritos no Termo de Referência e Anexos'

3.2 O valor global estimado de acordo com os preços praticados no mercado é de

RS 1.956.324,90 (um milhão, novecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e

vinte e guatro reais e noventa centavos).

4. DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUçÃO OO CONTRATO:

A.L 0 futuro contrato que advir do Termo de Referência, vigorará até 31 de

Dezembro do ano em que for formalizado, a contar de sua assinatura.
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Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de

alé 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,

conforme previsto no artigo 65, §1s, da Lei Federal ns 8.666/93'

5. FONTE DE RECURSOS:

5.1 As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da seguinte dotação

orçamentária:

B. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITACÃO:

6. DA PARTICIPAÇÃO:

6.1 Poderão participar deste pregão os interessados que tenham ramo de

atividade compatível com o objeto e que atendam a todas as exigências

deste Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação e requisitos

mínimos de classificação das propostas, e se apresentarem ao Pregoeiro(a)

no dia, hora e local definido no preâmbulo deste Edital'

6.2 ltens Exctusivos - os itens com valor total estimado de ate RS 80.000,00

(oitenta mil reais) serão de participação exclusiva de empresas que se

enquadrarem como Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP,

ou equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano

calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no

inciso ll do caput do artigo 3s da Lei complementar ns 12312006, nela

incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao

objeto licitado, conforme Lei Complementar ns 12312006 e sua alteração

dada pela Lei complementar 1471201.4, e que atenderem a todas as

exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus

6.3

Anexos.

Não poderão participar desta licitação empresas:

Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, dissolvidos ou

liquidadas e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de

constituição, ou ainda empresas estrangeiras que não funcionem no país.

Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração

pública Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração

a)

b)

2.02.08.L2 3610043 2132 - MAN E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA
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Pública Federal, Estadual ou Municipal, ainda que tal fato se dê após o início

do certame.

Que se apresentem em forma de consórcios.

Pessoas Físicas.

Apresentadas na qualidade de subcontratadas;

DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

7.1 Por força da Lei Complementar ns 723106 e do art. 34 da Lei ne 11'488/07, as

microempresas - MEs, as empresas de pequeno porte - EPPs e as

Cooperativas a estas equiparadas - COOPs que tenham interesse em

participar deste pregão deverão observar os procedimentos a seguir

dispostos:

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

eventualmente possuam alguma restrição no tocante à documentação

relativa à regularidade fiscal, deverão consignar tal informação

expressamente na declaração prevista no item 8'1'3

b) no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da

melhor proposta seja uma ME, EPP ou cooP, deverá ser apresentada, no

respectivo envelope, toda a documentação exigida neste edital, ainda que os

documentos pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma restrição,

bem como alguma espécie de documento que venha comprovar sua

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;

c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será

assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá

ao momento da divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogável

por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa'

d) A prorrogação do prazo previsto na alínea "c" poderá ser concedida, a

critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante

a Presentação de justificativa'

e) A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá

após os prazos de regularização fiscal de que tratam as alíneas "c" e "d" '

f) A não regularização da documentação no prazo previsto nas alíneas 
ilc" eud"

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções

previstas no art. 87 da Lei ne 8.666, de 1993, sendo facultado à administração

pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou

revogar a licitação.

g) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação

c)

d)

e)

7

CPL
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para MEs, EPPs ou COOPs, entendendo-se por empate aquelas situações em

que as propostas apresentadas por MEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou até

5% (cinco por cento) superiores a melhor proposta classificada.

como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação

para MEs, EPPs ou COOPs, entendendo-se por empate aquelas situações em

que as propostas apresentadas por MEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou até

10% (dez por cento) superiores a melhor proposta classificada.

O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de

microempresa ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o

limite de faturamento estabelecido no art. 3e da Lei Complementar ne 123.

de 2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para

licitar e contratar com a administraCão pública. sem prejuízo das demais

sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios

previstos no Decreto Federal nq 8538/2015.

Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-

se-á do seguinte modo:

a ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar

nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento

dos lances, sob pena de preclusão;

a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior

àquela considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado

será adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou

COOP) no caso da alínea "g" e (ME, EPP ou COOP - no caso da alínea "h",

desde que seu preço seja aceitável e a licitante atenda às exigências

habilitatórias;

não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea

anterior, serão convocada as MES, EPPs Ou COOPS remanescentes, na ordem

classificatória, para o exercício do mesmo direito;

no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs

que se encontrem enquadradas no item 7.1-., alínea c, será realizado sorteio

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a

melhor oferta;

na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.1., alínea c, o

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente

vencedora do certame;

o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial

não tiver sido apresentada por ME, EPP ou COOP'

CPL
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8. DO CREDENCIAMENTO:

g.1 As licitantes deverão se apresentar junto ao(a) Pregoeiro(a) por meio de um

representante, portando seu documento de identidade original e

devidamente munido de Carta Credencial, podendo ser utilizado o modelo do

Anexo ll do Edital, ou procuração que o nomeie a participar deste

procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua

representada, comprovando os necessários poderes para formular

verbalmente lances de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar

razões de recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes

ao Presente certame.
g.1.1 No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar

documento de identidade juntamente com contrato social ou

Registro que comprove sua capacidade de representar a me§ma'

g.t.2 As participantes deverão apresentar também, ato constitutivo,

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por

ações, acompanhado de documentos de eleições de seus

administradores, quando o licitante for representado por pessoa que

estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta

capacidade jurídica;

a) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas

as alterações ou da consolidação respectiva'

g.1.3 As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus

representantes, Declaração de Ciência e Cumprimento dos

Requisitos de Habilitação, podendo ser utilizado o modelo do Anexo

V do Edital.

g.1.4 Fica facultado às participantes, Apresentar Certidão Simplificada da

Junta Comercial do Estado, para demonstrarem sua condição de ME

ou EPP.

8.1.5 Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser

apresentadosao(o)Pregoeiro(a)foradosenvelopes,poderãoser
apresentados em original, os quais farão parte do processo

licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório

competente ou por servidor da administração ou publicação em

órgãodaimprensaoficial,observadosSempreosrespectivosprazos

de validade;

caso as licitantes não se façam representar durante a sessão de lances

verbais, ou seja desffedenciadas, ficarão'impossibilitadas de praticar os

atos descrito no item 8'1.

8.2
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A cada licitante que participar do certame será permitido somente um

representante para se manifestar em nome do representado' vedada a

participação de qualquer interessado representando mais de um licitante,

As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR - Aviso

de Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo

desse edital, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a) municipal'

Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio, que

comprovadamente forem recebidos antes do inicio da sessão'

GPL

E
c.

9

P

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITACÃO:

DA PROPOSTA DE PREçOS

g.1 A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo

em sua parte externa as seguintes informações:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA

Pregão Presencial n" 004/2020-CPL

Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatriz (MA)

cEP 6s.900-sos

Envelope 1- PROPOSTA DE PREçOS

(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

9.2

a)

b)

Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:

Ser digitada ou impressa em papel timbrado da empresa' em uma via'

redigida com clareza em língua portuguesa' sem emendas' rasuras ou

entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas

demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa'

conter a descrição detalhada e especificações necessárias à identificação do

objeto desta licitação, conforme Anexo l, o licitante deverá indicar, conter a

descrição detalhada e especificações necessárias à identificação, inclusive

marcae/oumodelodoprodutocotado,quandoforocaso'conformeAnexo
l,erespectlvopreçoporitem,emmoedacorrentenacional'expressoem
algarismos e o valor total da proposta em algarismo e por extenso' Só serão

aceitosate02(duas)casasdecimaisapósavírgulanadescriçãodosvalores'
Emcasodedivergênciaentreosvaloresunitáriosetotais,serão
consideradososprimeiros,eentreovalorexpressoemalgarismoepor
extenso, será considerado este último;

qRUA URBANO SAi'JTOS, N"' 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERA TRIZA4A
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8.1) pARA A FORMULAçÃO oas PROP9STAS DE PREçgS lMPREssAs

DEVERÁ sER UTILIZADA A DESCRIçÃO DOS ITENS C9NSTANTES NO

TERMO DE REFERÊNC;A, SOB PENA DE DESCLASSIFICAçÃO DA

PROPOSTA.

c) Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e

Termo de Referência (Anexo l), correspondente a prestação do serviço, e

estar datada e assinada por pessoa juridicamente habilitada pela empresa;

d) os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e

despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de

administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento,

lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto

deste Edital e seus Anexos;

e) A pRoPoSTA DE PREçO DIGITALIZADA DEVERÁ SER PREENCHIDA E

ENTREGUE NA SESSÃO EM PEN DRIVE OU CD.

10. DA ACEITAçÃO TÁClrA

10.1 Os Preços aPresentados devem:

a) Refletir os de mercado no momento, observado o prazo de prestação do

serviço;

b) compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos,

tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais,

trabalhistaS, Seguros, treinamento, lucro, transporte e outroS neCessáriOS aO

cumprimentointegraldoobjetodesteEditaleseusAnexos.

c) serem irreajustáveis durante a vigência do contrato;

lO.2 O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir

da data de entrega da mesma'

10.3 A execução dos serviços será imediata de acordo com o recebimento da

,,Ordem de Fornecimento/Serviço" emitida pela Secretaria Municipal de

Educação - SEMED.

10.3.1 A execução dos serviços será feita de forma parcelada nas

quantidades e local estabelecidos na "Ordem de

Fo rneci mento/Se rviços".

10.4 Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos,

retificações de preços, alterações ou alternativas nas

condições/especificações estipuladas. Não serão consideradas as propostas

4
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Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na

proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos

preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.

Caso os prazos de validade da Proposta e de entrega efou execução, sejam

omitidos na Proposta de Preços, o Pregoeiro entenderá como sendo igual aos

previstos no item 10.2 e 10.3, respectivamente.

O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital implicará

na desclassificação do licitante;

11. DA HABILITAçÃO

11.1 A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope

lacrado, trazendo em sua parte externa os dizeres abaixo e a seguinte

documentação:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA

Pregão Presencial n' 004/2020-CPL

Rua Urbano Santos, 1.657, Bairro Juçara, lmperatriz (MA)

cEP 65.900-505

Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO

(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

Lt.2 Os documentos necessários à habilitação, abaixo relacionados, poderão ser

apresentados em original, os quais farão parte do processo licitatório, por

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por

servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial,

observados sempre os respectivos prazos de validade:

Ll.2.t Habititação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação

da seguinte documentação:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual'

b) Ato constitutivo, Estatuto ou contrato social em vigor, devidamente

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de

seus administradores.

c) lnscrição do Ato constitutivo, no caso de sociedades civis,

acompanhada de prova de diretoria em exercício'

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

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,

quando a atividade assim o exigir.

CPL
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e) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as

alterações ou da consolidação respectiva.

LL.2.2 Reeularidade F I e Trabalhista, que será comprovada mediante a

apresentação dos seguintes documentos:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do

Ministério da Fazenda (CNPJ).

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou

Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto

contratua l.

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e

Contribuições Federais e Dívida Ativa e Previdenciária).

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou

sede do licitante (Tributos e contribuições Estaduais e Dívida Ativa).

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipaldo domicílio ou

sede do licitante.

f) prova de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei'

g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos

do Título Vll- da Consolidação das Leis do Trabalho, a da pelo

Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

11.2.3 Qualificacão Econômico-Financei ra, que se rá com provada media nte

a apresentação dos seguintes documentos:

1L.2.3.L Batanço Patrimonial e Demonstrações contábeis do

último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da

lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de

aPresentação da ProPosta.
t1.2.3.2 O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis

deverão conter registro na Junta Comercial.

a) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o

balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim

aPresentados:

a.1) sociedades regidas pela Lei ns 6.404176 (Sociedade

Anônima):

- Publicados em Diário Oficial; ou

RUA URBANO SANTOS, N" 1657 _ BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZ/MA
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- publicados em jornal de grande circulação; ou

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta

Comercialda sede ou domicílio do licitante.

a.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada

(LrDA):

- pela cópia do Balanço extraído do Livro Diário, onde o

mesmo se encontra transcrito, devidamente autenticado

na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, na

forma da lN ns 65 do Departamento Nacional do Registro

do Comércio-DNRC, de 1s de agosto de t997, art' 6e,

acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura

e de Encerramento;

a.3) sociedade criada no exercício em curso:

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente

registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou

domicílio do licitante.

a.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis

deverão estar assinados por contador ou por outro

profissional equivalente, devidamente registrado no

Conselho Regional de Contabilidade.

b) Comprovação da situação financeira da empresa será

constatada mediante obtenção de índices de Liquidez

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),

resultantes da aplicação das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulante

CPL
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11.2.3.3 Certidão Negativa de Falência expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa jurídica emitida a menos de 60

dias da data fixada para abertura da Licitação.

1L.2.4 A Qualificacão Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através

de:

a) Atestado de Capacidade Técnica: Apresentar pelo menos um

Atestado de capacidade técnica da empresa, mediante a

apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica

de direito público ou privado, que comprove(m) que a empresa

executou fornecimento de livros educacionais, acompanhados

de formação de professores e assessoria pedagógica. Será

considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que

apresentar(em), no mínimo 20% (vinte por cento) das

quantidades estimadas no procedimento licitatório.

11.2.5 Declaração, firmada por representante legal da empresa, de que não

emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na

condição de aprendiz, a partir de 14 anos, podendo ser utilizado o

modelo do Anexo lV do Edital.

Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número

do CNPJ da matriz, ou;

11.3.1 Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o

número do CNPJ da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de

Debito junto ao INSS, por constar no próprio documento que é válido

para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de

Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos

encargos centralizado, devendo apresentar, neste caso, o

documento comprobatório de autorização para a centralização;

L1.3.2 Serão dispensados da apresentação de documentos com o número

do CNPJ da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,

forem emitidos somente em nome da matriz;

O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item implicará

na inabilitação do licitante;

11.3

Lt.4

E7

D. ABERTURA E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

12. DO PROCEDIMENTO

Lz.L No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos

interessados ou seus representantes legais, o(a) pregoeiro(a) receberá os
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documentos de credenciamento e os envelopes contendo as propostas de

preços (envelope 01) e os documentos de habilitação (envelope 02);

t2.L.1 O(A) pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até 15

(quinze) minutos para a abertura dos trabalhos;

lniciada a sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a)

pregoeiro(a), pelo que se recomenda que todos os interessados em participar

da licitação estejam no local designado pelo menos 15 (quinze) minutos

antes do referido horário;

Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes

dos licitantes e uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante

do ANEXO V, serão recebidas as propostas comerciais, ocasião em que será

procedida a verificação da conformidade das propostas com os requisitos

estabelecidos neste edital, com exceção do preço, desclassificando-se as

incompatíveis;

No curso da sessão, dentre aS propostas que atenderem aos requisitos do

item anterior, o autor da oferta de valor mais baixo por item e os das ofertas

com preços alé 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão ofertar

lances verbais e suceSsivOs, em valgres distintoS e decrescenteS, até a

proclamação do vencedor;

L2.4.1 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for

conferida a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços;

L2.4.2 Poderá o(a) Pregoeiro(a) negociar com as licitantes visando

estabelecer um intervalo razoável entre de tempo, valores e os

lances ofertados;

12.4.3 Dos lances ofertados não caberá retratação;

12.4,4 Depois de definido o lance de menor valor, e na hipótese de restarem

dois ou mais licitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a

ordem de classificação dos licitantes remanescentes;

Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços

nas condições definidas no item 12.4, o (a) Pregoeiro(a) classificará as

melhores propostas, até o máximo de três, para que seus autores participem

dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas

escritas. (Havendo empate nesta condição todos participarão da etapa de

lances verbais);

A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a)

pregoeiro(a), implicar.á na manutenção do último preço apresentado pelo

licitante, para efeito de ordenação das propostas;

CPL
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Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada a

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado

para a contratação;

o encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo

pregoeiro, os licitantes manifestarem Seu desinteresse em apresentar novos

la nces;

L2.8.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os demais licitantes

poderão igualar suas ofertas ao valor da menor proposta do licitante

mais bem classificado.

L2.g.2 A apresentação de novas propostas na forma do item 12.8.1 não

prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem

classificado.

12.8.3 Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for

o caso, dar-se-á o início da competição relativa aos demais itens

objeto desta licitação.

Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas de acordo

com o menor preço ofertado, o(a) pregoeiro(a) imediatamente dará início à

abertura do envelope contendo os documentos de habilitação da

proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar;

sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em

primeiro lugar, o(a) pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de

documentação da proponente classificada em segundo lugar' e assim

sucessivamente, até gue um licitante atenda às condições fixadas neste

edital;

Nas situações previstas nos subiten s L2'7, 12'8 e !2'!O, o(a) pregoeiro(a)

poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço

melhor;

Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada

a ordem dos licitantes sendo declarado(s) vencedor (es) aquele que ocupar o

primeiro lugar, sendo-lhe adjudicado pelo(a) pregoeiro(a) o objeto do

certame;

O (a) pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes

contendo os "Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da

contratação, as empresas poderão retirá-los no prazo de até 30 (trinta) dias,

sob pena de inutilização dos mesmos;

Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo

(a) pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes'

CPL
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13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1 Esta licitação é do tipo Menor Preço Global, em consonância com o que

estabelece a legislação pertinente;

13,2 Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e

condições deste edital, notadamente às especificações mínimas contidas na

ProPosta de Preços;

13.3 será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente,

classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as

exigências e condições deste edital, apresente o MENOR PREçO GLOBAL'

tg.4 Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas

classificadas, após os lances verbais, se for o caso, a(o) Pregoeira(o)

procederáaodesempate,namesmasessãoenapresençadetodasas
demais licitantes presentes, através de sorteio, na forma do disposto no § 2e

do artigo 45 da Lei ns 8'666/93;

13.5 No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado

pelo licitante, prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se

for o caso, prevalecerá o valor unitário;

14. DA IMPUGNAçÃO r oo PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

t4.1 os interessados poderão solicitar quaisquer esclarecimentos, informações'

providências ou impugnar o ato convocatório através de comunicação a

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPL, através do setor de protocolo'

via postal com Aviso de Recebimento (AR), no endereço da Comissão

PermanentedeLicitaçãoCPL,oupeloendereçoeletrônico:
atendimentocPl @ hotmai l'com'

t4,2 Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a cPL

poderá,porqualquermotivo,porsuainiciativaouemconsequênciade
respostas fornecidas a solicitações de esclarecimentos, modificarem os

referidos documentos mediante a emissão de uma errata, que será publicada

no Diário Oficial da União (quando for o caso) e no Diário Oficial do Estado'

L4.3 Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a

erratanapreparaçãodaDocumentaçãoeProposta(s)dePreços,aCPL
poderá p!'orrogar a entrega das mesmas' pelo prazo que' na forma da Lei'

exceto quando inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das

propostas (Documentação e Preço)'

t4.4 A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com o Art'

4t da Lei 8.666/93. Deverá ser protocolizada, no horário comercial, de

segunda a sexta-feira das 08:00 as 18:00 horas no Protocolo Geral da

ComissãopermanentedeLicitação,RuaUrbanoSantos,ns165T-Bairro

No

4'85
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Juçara,CEP65900-505,lmperatriz-MA,ouviapostalcomAvisode
Recebimento (AR) no mesmo endereço indicado acima, ou no endereço

eletrônico: atendimentocpl@hotmail.com, nos seguintes prazos:

a) Por qualquer cidadão, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para

abertura dos envelopes de habilitação;

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

enveloPes de habilitação.

L4.S A Comissão permanente de Licitação, na qualidade de órgão julgador do

certame licitatório e no exercício de sua função decisória, deliberará a

resPeito.

14.6 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de

participardestalicitaçãoatéotrânsitoemjulgadodadecisãoaela
Pertinente.

t4.7 As repostas aos possíveis pedidos de esclarecimentos ou impugnações a este

Edital estarão disponíveis no site da prefeitura, qual seja'

www.imperatriz.ma.gov'br/licitacoes, bem como no Portal da transparência'

15. DO DIREITO DE RECURSO

15.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e

motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das

suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a

apresentaçãodasrazõesdorecurso,podendojuntarmemoriais,ficandoos
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em

igualnúmerodedias,quecomeçarãoacorrerdotérminodoprazodo
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos;

L5.2 O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral' será

reduzida a termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos'

enviadosporfaxouvencidososrespectivosprazoslegais.

15.3 O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à

autoridadesuperior,porintermédiodopregoeiro,oqualpoderá
reconsiderar sua decisão ou encaminhá-lo(s) à autoridade superior,

devidamente informado, para apreciação e decisão, obedecidos os prazos

legais;

15.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos

i nsuscetíveis de aProveitamento;

ls.s A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão

importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da

licitação pelo Pregoeiro ao vencedor'

CPL
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15. DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAT

16.1 Exclusivamente para os contratos com valor acima de RS 80.000,00 (oitenta

mil reais), a CONTRATADA fica obrigada a prestar, no prazo de 10 (dez) dias

após a assinatura do Contrato, garantia pela modalidade de caução em

dinheiro ou títulos da dívida pública/seguro garantia lfiança bancária no valor

de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, visando garantir o

cumprimento integral de todas as obrigações contratuais assumidas,

inclusive indenizações a terceiros e multas que venham a ser aplicadas.

17. DO PRAZO E CONDIçÕES DE EXECUçÃO

ll.L A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de

Fornecimento/serviços" emitida pela contratante, de forma global ou

parcelada.

17,2 Os serviços serãO efetuados 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.

L7.l Os serviços serão executados observado o disposto nos Anexos e demois

disPosições deste Edita l.

Ll.4 A Contratada fica obrigada a executar os serviços no prazo máximo de 05

(cinco) dias, após a solicitação formal pela Contratante'

t7.5 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo

com as especificações e condições do Termo de Referência, deste Edital e do

Contrato.

18. DAS OBRIGAçÔES DA CONTRATADA

18.1. 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 descritas nas especificações técnicas no Anexo I do Termo de

Referência, a:

t8.2. lniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de

Fornecimento/serviço", emitida pela contratante, de forma parcelada.

18.3. Respeitar o prazo estipulado para a entrega do materiais e prestação de

serviços, conforme estabelecido neste Edital e na proposta da GONTRATADA'

18.4. Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a executar o

objeto, após cada solicitação formal, conforme consta neste Edital'

CPL
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Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar

quaisquer condições inadequadas a execução do contrato ou a iminência de

fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto.

Facilitar à FISCALIZAçÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.

Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a

ÇQNTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou

culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação, apresentando os comprovantes que lhe

forem solicitados pela Contratante, devendo comunicar à CONTRATANTE a

superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob

pena das sanções previstas no art." 81 na Lei 8.666193'

18.9.1. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato,

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo

estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento

total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades

legal mente esta belecidas.

Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréSçimo5 e Supressões dO

valor inicialmente estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1q;

do art. 65 da Lei 8.666193.

Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as

normas da Lei 8.666193, respondendo pelas conseqüências de sua

inexecução total ou Parcial.

lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 0L (um)

preposto como seu representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93),

aceito pela Administração, que deverá se reportar diretamente ao Gestor do

Contrato, pessoalmente e/ou via eletrônica/telefone, para acompanhar e se

responsabilizar pela execução do objeto.

Reparar, corrigir, remover, recOnstruir OU substitUir, àS SUaS expensas, nO

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos

ou incorreções resultantes da execução;

18.13.1. Reparar, corrigir, remOVer, reconstruir, substituir, desfazer e

refazer, prioritária e exclusivamente, às suas custas e riscos, num

prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da

solicitação da contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreções,

18?'so

No
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erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da contratada no

ato da execução do objeto.

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.

18.14.1. 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.

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais resultantes da execução do contrato.

18.15.1. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos

trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a

terceiros a responsabilidade por seu pagamento'

Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis

trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.

Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto'

Arcar com todas aS despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do

cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes'

Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, freteS, Seguros,

mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

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'

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude

dos serviços e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem

solicitados.

Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na

legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as

despesas decorrentes serviços do objeto tais como: salários, seguro de

acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes,

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

Lei.

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'
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contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras

despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.

Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que

lhe venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do

contrato.

Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção lndividual

- EPl, exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT

do MTE, bem como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do

trabalho.

Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.

Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas

dependências da Contratante;

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração

Municipal.

Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Educação ou outro local

designado por esta.

Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da

proposta final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob

pena de recusa da assinatura do contrato.

Manter inalterados os preços e condições da proposta'

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

aqueles constantes do anexo I - do Termo de Referência'

proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da

execução do contrato.

Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das

disposições contidas no Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto ao

compromisso dos serviços nos quantitatiVos registrados, atendendo às

solicitações do governo municipal.

São expressamente vedadas à contratada:

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

autorização do MunicíPio;

b) a subcontratação é vedada pela contratante para a execução do objeto deste

contrato;

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

durante o período de execução dos serviços'

Atender as demais condições descritas neste Edital'

19. OBRIGAÇÔES DACONTRATANTE
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Efetuar o pagamento na forma do item 23 deste Edital, após o recebimento

definitivo dos serviços e verificação do cumprimento de todas as obrigações

legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições deste

Edital.

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

a execução do contrato, conforme previsto no item 22 deste Edital.

promover o acompanhamento e a fiscalização do contrato, sob o aspecto

quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas'

Rejeitar os serviços cujas especificações não atendam os requisitos mínimos

constantes do Termo de Referência - Planilha de Preço - Anexos l.

Notificaraempresa,porescrito,sobreimperfeições,falhasou
irregularidades constantes da execução do objeto deste Edital, para que

sejam adotadas as medidas corretivas necessárias'

lnformar a contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o

recebimento dos serviços e exigir a sua substituição ou reparação, conforme

o caso.

comunicar prontamente à contratada, qualquer anormalidade na execução

do objeto, podendo recusar o recebimento do material ou serviços, caso não

esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste

Edital.

Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às

disposições pertinentes neste Edital, implicando em caso negativo no

cancelamento do pagamento dos serviços executados'

Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato,

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições

estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das

sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666193 e suas alterações.

Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da contratada antes dos atos

relativos à firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta

ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução

processual necessária.

Expedir as Autorizações de Serviços'

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CoNTRATADA

para a fiel execução do contrato;

permitir o livre acesso dos empregados da coNTRATADA, desde que eStejam

devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de

identificação, para a execução dos serviços'

4
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Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o

objeto de acordo com as determinações do Contrato, deste Edital e seus

Anexos, especialmente do Termo de Referência;

Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de

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

Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.

Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.

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

legislação.

A CONTRANTE deverá dispor de local apropriado para instalação dos

equipamentos e execução dos serviços discriminados no objeto do presente

Edital.

20. APRESENTAçÃO DEAMOSTRA

2O,t Encerrada a etapa de lances e declarada provisoriamente à empresa

vencedora do certame, esta deverá apresentar amostra, que será avaliada

por comissão da secretaria Municipal de Educação, designada por portaria

específica para tal finalidade, a aceitação do material didático e dos serviços

técnico-pedagógicos a ele conectados dar-se-á através da apreciação da

amostragem, ou amostra, do kit de material didático e proposta pedagógica a

ser apresentada pela proponente'

20,2 A empresa declarada provisoriamente vencedora do certame deverá

aPresentar:

ZO.Z,L Amostra dos Materiais:

1 - Livro Teórico aluno - 6e ano;

1.2 - Livro Teórico aluno - 7s ano;

1.3 - Livro Teór'ico aluno - 8e ano;

1.4 - Livro Teórico aluno - 9s ano;

1.5 - Livro Prático aluno - 6e ano;

1.6 - Livro Prático aluno - 7e ano;

1.7 - Livro Prático aluno - 8e anoi

1".8 - Livro Prátlco aluno - 9e ano;

1.9 - Roteiro Didático do professor - 6e ao 9e ano;

20.3 A Comissão de Avaliação será formada por 05 (cinco) servidores(as) a serem

designados por portaria específica pela autoridade competente da Secretaria

MuniciPal de Educação,

20.4 A Comissão de Avaliação do Kit de material didático, Proposta Pedagógica e

Recursos Digitais apresentará Parecer Técnico Pedagógico acerca das

amostras recebidas a comissão Permanente de Licitação - cPL, em até 03

CPL
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(três) úteis a contar a partir do recebimento.

Para o Conjunto de recursos educacionais de integração tecnológica, a

empresa declarada provisoriamente vencedora do certame deverá

apresentar em até 05 (cinco) dias, amostra com a demonstração da

funcionabilidade dos recursos educacionais de i ntegração tecnológica'

caso seja reprovado pela comissão de Avaliação, serão convocados os

licita ntes rema nescentes.

21. DO RECEBIMENTO, CONDIçÕES Or EXECUçÃO E ACEITAçÃO

2t.1. o (s) serviços (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:

ZL.L.L PROVISORIAMENTE: O recebimento provisório dar-se-á em 3 (três)

dias úteis a partir da data de entrega quando eliminadas todas as

pendências apontadas pela fiscalização, para fins de posterior

verificação da conformidade das especificações dos serviços.

2L.2.t DEFTNTTTVAMENTE: no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados do

recebimento provisório, após a verificação das especificações,

qualidade e quantidades dos serviços e consequentemente aceitação,

mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do

contrato, a ser designado pela Contratante, mediante termo

circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do contrato, a ser

designado Pela Contratante.

21.2 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, l'8 da Lei n'e 8'078/90'

22. DAFISCALIZAçÃo, CoNTROLE E ATESTOS

22.t. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma

integral, serão feitos por servidores devidamente nomeados através de

portaria e outros representantes, especialmente designados, os fiscais

anotaram em registros próprios todas as ocorrências, determinando o que

for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do

Artigo 67, da Lei ns 8.666, de 21'06'93'

22,2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou

comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em

tempo hábil para a adoção das medidas convenientes a Administração'

22.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a

responsabilidade da coNTRATADA pelos danos causados a GoNTRATANTE ou

RUA URBANO SANTOS. ll'1657 - BAiRRO JUÇARA- INTPERATRTZNTA I
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a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer

de seus empregados ou prePostos.

A atestação de conformidade dos serviços do objeto cabe ao titular do setor

responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para

esse fim.

23. DO PREçO E DAS CONDIçÓES DE PAGAMENTO

23.1. O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto conforme Planilha

de Preços - Anexo I a este Termo de Referência'

Z?.2. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou

outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo

sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto nas hipóteses;

23.t. Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será

devida indenrzação a Contratada, observadas as prescrições da Lei ne

8.666193.

2g.4. A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos

serviços, para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação

Para faturamento.

23.5. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a

CONTRATADA deve emitir a nota fiscal/fatura relativa aos serviços em 02

(duos\ vias, que deverão ser entregues na Secretaria Municipal Educação,

situada na Rua Urbano Santos, ns 1657 - Juçara, lmperatriz - MA, para fins

de liquidação e Pagamento.

23.6. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e

Gestão Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem

bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos serviços, com

apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente Público

comPetente.

2t.7. Os pagamentos dos materiais didáticos serão realizados de acordo com a

entrega dos respectivos itens. Os pagamentos da prestação de serviços será

realizada ç6nf6rrfl€ subitem 17.2, em conformidade com a execução atestada

pelo fiscal do contrato.

23.g. para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar

junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas

Nacional, Estaduale trlunicipal, regularidade relativa à Seguridade Sociale 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'

CPL
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inclusive quanto o lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -
ICMS.

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

serviços 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

serviços.

A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal

do contrato ou outro servidor designado para esse fim.

Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação

da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA

providencie as medidas saneadoras.

A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da

reapresentação e protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento

fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer

ônus adicional à CONIRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação de

serviços pela CONTRATADA.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente

qualquer obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a

reajustamento de preços ou atualização monetária.

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.

A CONTRATANTE não fica obrigada a executar os serviços na totalidade do

valor e das quantidades estimadas para a contratação, realizando o

pagamento de acordo corn aexecução efetivamente efetuada.

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.

No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha

concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante,

encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano),

capitalizados diariamente em regime de juros simples.

O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = | x N x VP, onde: EM =

Encargos moratórios clevidos; 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.

CPL

RI-]A LIRBANO SANTOS, N' 1657 BAIRRO JUÇ'ARA - IN'IPERATRIZIMA

4



r,'§ §§i
,&:\
-ir*.ffi

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMtssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

24. CRITÉRIOS DE REAJUSTE

24.t 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 ns 8.666/1993.

24.2 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.e

8.666/93.

25. DA RESCISÃO DO CONTRATO

25.1. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a Xlle XVll

do artigo 78 da Lei ns 8.666/93.

25.2. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo

da licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.

25.1. Rescisão Judicial, nos termos da legislação.

25.4. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar

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

25.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou

até que seja promovida a sua reabílitação perante a própria autoridade que

aplicou a sanção, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da

sanção aplicada com base no inciso anterior.

25.6. lnclusão pelo município no Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP. "O

Sistema !ntegrado de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar,

no Portal da Transparência, os dados do Cadastro Nacional de Empresas

lnidôneas e Suspensas (CEIS) e do Cadastro Nacional das Empresas Punidas

(CNEP), atendendo as determinações da Lei 12.84612013 (Lei Anticorrupção).

O acesso ao Sistema é permitido aos entes públicos, de todas as esferas

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

26. DAS SANçÔES ADMINISTRATIVAS

26.1. 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:

26.L.t. 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

CPL
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outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE,

desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

26.1.2. Multas:

a) O,O3% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos serviços

entregues com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de 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;

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

pelo não cumprimento de quaisquer condições de garantia

estabelecido no contrato;

dl 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato,

pela não manutenção das condições de habilitação e qualificação

exigidas no instrumento convocatório;

e) 70% (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 prazo

limite de 30 (trinta)dias;

26.1.t. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de

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

anos;

7.6.1,4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que

determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a

Adminrstração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo

da sanção aplicada com base no inciso anterior.

27. DA ANTICORRUPçÃO

27,l Ficam responsabilizados de forma objetiva, administrativa e civilmente as

pessoas físicas e jurídicas pela prática de atos contra a administração pública,

no âmbito rnunicipal, em atenção à LEI Ns 12.846, DE 01 DE AGOSTO DE

CPL

RUA L]RBANO SANTOS, \I'165? BAIRRO JUÇABA - IN{PERATRIZ/ÀLA
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CPLESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAÇÃO - CPL

2013; regulamentada pela lN CRG 002/20L5 e pela Portaria CRG L.33212O1,6

que independente de transcrição integra o presente instrumento.

28. DASUBCONTRATAçÃO

28.1 Não será permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do

contrato.

29. DAS DTSPOSTçÔES GERATS

29.1 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos

licitantes guanto à intenção de interposição de recurso, o(a) pregoeiro(a)

adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à

homologação da autoridade superior.

29.2 No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao

mesmo, a autoricjade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado.

29,3 A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões do valor inicial atualizado do contrato, nos termos

do art. 65, § 1e, da Lei n' 8.666/93.

29.4 A Prefeitura Municipal de lmperatriz (MA). através de seu ordenador de

despesas, poderá revogar a licitação por razões de interesse público

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado, do que dará ciência aos licitantes mediante

publicação na lmprensa Oficial (arts.49 e 59 da Lei ns 8.666/93).

29.5 A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das

respectivas exigências e condições.

29.6 O (a) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação,

poderá promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou

informação que deveria constar no ato da sessão pública.

29.7 Não serão considerados motivos para desclassificação simples omissões ou

erros formais da proposta ou da documentação, desde que sejam

irrelevantes e não prejudiquem o processamento da licitação e o

entendimento da proposta, e que nâo firam os direitos dos demais

licita ntes.

29.8 As nornras Cisciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não

comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança

da contrataÇào/fo;66.inlento.

RIIA URBANO S,{NTOS, N' 1657 - BAIRRO 31-tÇAR{ - IX'íPERATRI ZINL\
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29.9

29.1O

29.LL

29.t2

29.L3

29.L4

29.15

29.16

29.L7

29"18

29.t9

29.20

29.21

29.22

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LrCrrAçÃO - CPL

Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação

deste i nstrumento convocatório.

Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração

Pública Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhe seja adjudicado o presente

certame.

Os autos do i'espectivo processo administrativo que originou este edital estão

com vista franqueada aos interessados na licitação.

As decisões do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos

licitantes, serão publicados na lmprensa Oficíal, caso não possam ser feitas

diretamente aos seus representantes.

Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de

validade das propostas fica automaticamente prorrogado por igual número

de dias em que o feito estiver suspenso.

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

início e incluir-se-á o dia do vencimento.

O senhor secretário Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA

poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato

superveniente devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do que

dará ciência aos licitantes mediante publicação na lmprensa Oficial (art. 49 e

59 da Lei ne 8.666/93)

A autoridade competente para homologar, anular ou revogar a presente

Licitação e o Senhor Secretário Municipal de Educação da

SE M ED/I M PERA'IRIZ-MA.

Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado para

assinatura do contrato.

A Comissão Permanente de Licitação, na qualidade de órgão julgador do

certame licitatorio e no exercício de sua função decisória, deliberará a

respeito.

A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de

participar desta licitação até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam

o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da

co ntratação/fo rneci mento.

Em caso de discrepância entre es anexos e o Edital, prevalecerá à redação

deste instrumento convocatório.

Caso a licitarrte vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração

Pública Municipal, deverá fazê-lc tão logo lhe seja adjudicado o presente

certame.

CPL
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29.2E

29.24

29.25

29.26

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LlClrAÇÃo - cPL

Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão

com vista franqueada aos interessados na licitação.

As decisões do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos

licitantes. serão publicados na lmprensa Oficial, caso não possam ser feitas

diretamente aos seus representantes.

os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das

informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação'

o Edital e seus anexos estarão disponíveis no site

www.imperatriz.gov.br/licitacoes, ou obtidos mediante pagamento no valor

de R5 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de Documento de

Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela secretaria de Planejamento,

Fazenda e Gestão orçamentária, podendo, ainda, ser consultado

gratuitamente na sede da cPL, na Rua urbano santos, L657, Bairro Juçara,

lmperatriz/MA, estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08h às

1Bh.

29.27 São pa rtes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

lmperatriz (MA), 27 de feverei ro

José

Proposta de Preços e Termo de Referência;

Modelo de Carta Credencial;

Minuta do Contrato

Declaração a que alude o art. 27e, V da Lei n I

s.666193
Modelo de Declaração Dando Ciência de que

cumprem plenamente os Requisitos de

Habilita

4
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a) Anexo I

Anexo ll

Anexo

d) Anexo

e) Anexo V



CPLESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LlClrAÇÃO - CPL

PREGÂO PRESENCIAL N.9 OO4I2O2O - CPL

ANEXO I

(Proposta de Preços e Termo de Referência)

lmperatriz (MA), de 2020.

Prezados Senhores,

empresa), com sede na cidade de àRu

6.a , inscrita no CNPJ/MF sob o número

por , Portador do

abaixo assinado propõe à Prefeitura de lmper

neste ato representada

CPF n.s _-e R.G. n.e

atriz através da Secretaria de municipal de

Educação, os preços infra discriminados para Contratação de empresa especializada no

fornecimento de Material Didático de Educação Física para o ensino fundamental que

oferecerá: Livro do Aluno Teórico, Livro do Aluno Prático, Roteiros Didáticos para o Professor e

Formação Continuada Kit de Material Didático, Formação Continuada, e demais materiais e

serviços necessários ao atendimento do presente objeto, conforme Edital e Planilhas em

Anexo, objeto do PREGÃO PRESENCIAL ns 004/2020-cPL:

c)

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

dias, contados a partir da data de sua abertura;

A execução dos serviços Será imediata de acordo com o recebimento da

,,ordem de Fornecimento/serviço" emitida pela secretaria Municipal de

Educação - SEMED;

b.1) A execução dos serviços será feita de forma parcelada, nas

quantidades e local estabelecidos na "Ordem de

Forneci me nto/Se rviços",

Preço Total por extenso RS ...........' (.'....'..'..'........ .'. )

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

a)

b)

RUA URBANO SANTOS, N'1657 * BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZ/MA

4



EST,dDO DO MÀRANHÃO
PR.EFEITURA MUNTCIPAL DE IMPE.RATRIZ
srcngraRrA MUNI(-',IPAL DE EDUCAÇAO

1. DO OBJETO E FO

rrnuo oB RrrunÊNcu

RMA DE ExrcuÇÃo
l.l.ContratàqáCI de emPre sa especializada no fornecim ento de Material Didático

Educação Física, sendc todos os materiais destinados ao enslno fundamental, escrito com

letra'Bastão", os demais níveis com legibilidade gráÍica adequada ao nível de escolaridade, com

conteúdo bem distribuído na páginq de acordo com as novas nolmas ortográficas da Língua

Portugues4 todos os materiais devem ser desproüdos de qualquer tiPo de Preconceitos e/ou doutinas

religiosas, mít§ com mensagens de valor moral como étic4 cidadania" resPeitoetc,. Deve ser tabaihado

todos os conteúdos conceituais, Procedimentais e atitudinais, voltados panhabilidades e competências.

Todos os materiais devem possibilitar o processo de alfabetização e letamento, dento das novas

propostas Pedagogicas, contendo atividades vinculadas ao conteúdo, bem como a exPloração de

materiais concretos e que aborde os conteúdos interdisciPlinarmen te. APresentar OS

conteúdos objetivando o desenvolvimento das capacidades das crianças apropriação de suasna

potencialidades corporais, afetivas. cogrutivas e de Posturas essenclals como cooPeração,

responsabilidade. autonomia e autoconfianç4 Para que as crianças desenvolvam suas hiPoteses acerca

do mundo em que vivem Para melhor comPreensão da reatidade; os Liwos de Educação Física

devem conter: Lil'ro do Aluno Teórico, Liwo do Aluno Prático, Roteiros Didáticos para o

Professor e Formação Continuada, sendo Para alunos da Educação lnfantil e Ensino

Frurdamental Para atender as necessidades da Secrçtaria Municipai de EducaÉo da Prefeitura Miuricipai

de Irnperan'iz /Iv'lA O obj eto da licitação é classificado como bem comum conforme

disposição do art.1' , da Leinol0 '5202002'

2 . DA JUSTIFICATIVA
2.1 Asecretaria Municipal de Educação de Imperatriz /MA' com o objetivo de oferecer

educação de qualidade. Assim como pautando pela construção do coúecimento do indivíduo

de forma não meramente acadê.i.o-pááugógi.u, mas sobretudo na formação cidadã' vem

inserindo pro_ietos pedagogicos que tratem d. i.*u, rerevantes, recomendados pelo Ministério

da Educação. No "*.r.ãiJ 
financeiro de 2,2,,estima-se a quantidade anual de 1 1'356 alunos

doEnsinolnfantileanos iniciais te.sóg, anos finais 14'088 alunos e EJA 1632 alunos'

Distribuídos em 146 Unidade Escolares' Acreditamos na educação como forma de

resgate e construção da cidadania. Temos çerteza que disponibilizar lecursos didático-

pedagogicos para alunos e professores é oportu nizar aestas àuas clientelas a possibilidade

de ressignifical e/ou construir o conhecimento' transpondo inclusive 
- 
os limites das

instituições escolares, repercutindo beneficamente no meio sociai de cada um' A leitura

paradidatica apresentâ-se com o objetivo de despertar nas pessoas o pÍazer de ler' recoúecendo-Se o

ato de ler como ".*de instruir. áivertir. Fazérsonhar com projetos pessoais, políticos, de iustiça'

de amor e p*.Desta forma procura-se J.r*.* a importâncià da apropriação e do acúmulo de bens

culn*ais por meio da linguagem, com a possibilidade de transformar-se e atuar sobre o ambiente'

Discutir a comprexidade da poprr*i-ó da lein*a cuja tarefa requer muita perseverança- esforço

continuo e mosra que, mesmo na escor. a atividade de leitura ainda permanece como prática insípida

"b-."<-

7

NO

{.)';

Rua Urbano Santos, n" i 657 - Juçara' Imperatriz - MA - CEP 65 '900-505
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e infiutífera e que, soment€ anales do professor, sera possível dese*'olver atiüdades que lwem o aluno a se

inserir no mundo de uma nova linguagem que o tansforme nrrm leitor crítico e' a partir daí'

transferir essa criticidade para a vida cotidiana, assegurando seu direito à cidadania e a

completa realização social.

2.2. Apresente aquisição mostra-se efi,caze é necessária como forma de disseminação de

coúecimentos importantes para o *rr.r* escolar da Rede Municipal de Ensino de Imperatriz

3.DoFUNDAMENTOLEGALENATUREZAD}SERVIÇO/PRODUTO
3.1. A contratação de pessoa iurídico,p"* "r"*ecimento 

de bens e prestação de serviços'

objeto deste Termo de Referência, ,. .llrud'a na classificação de bens eserviços comuns'e

encontra amparo legal na Lei no 10.520, ã; ii a. julho de Zooz'regulamentada no Município

pelo Decreto Municip al n" 2212007.; na Portariã no 448, de 13 ãe setembro de 2002' do

Ministério da Fazendã _ secretaria do Tesouro Nacionar e nas demais regislações correlatas,

aplicando-se, subsidiariamente, no que ;rb.t, a Lei no 8'666, de 21 de juúo de 1993' com

suas alterações subseqüentes'

4. DA LEI ANTICORRUPÇÃO
4.1. Ficam responsabilizados de forma objetiva, administrativa e civilmente as pessoas Íisicas

e jurídicas pela prática de atos contra á administração pública, no âmbito municipal' em

atenção à LEI N'-i2.846, DE 01 on ÀCOSTO DE zôtr; regulamentada pela IN CRG

00212015e pela po.t*iu inç l.$2d0l6que independente de transcrição integra o presente

,MA

instrumento

Rua Urbano Santos, n" 1657 -

5. DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO
5.1. Modalidade de Licitação
5.1.1. O certame licitatórió serârealtzado na modalidade de PREGÃO pnpSENCIALem

conformidade com a Lei Federal n" iõszo, de 17 de julho de 100.2'.regulamentada 
no

Município peio Decreto Municip al n' 2212007 e Lei no 8'666, de 2l de juúo 1993 e suas

alterações.

5.2. Tipo de Licitação
5.2.1. Será adotado na licitação o critério 'Je 

julgamento com base no TIPO MENOR

GLOBAL.
5.2.2. Especificação do Produto: Todas as especificações e quantitativos estão dispostos

na tabela abaixo:

NO

it\,

Educação Física Para Ensino Fund 1o ao 9o ano

5

\- '1

http:/, ma.
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ESTADo Do MARANSÃo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

,,/4

SEMED

V. TOTALv.
uNtrÁmoQTDESPECIFIcTÇÃo

SUB

ITEl\T

263.325,00105,332500

conteúdo da disciplina de Educação Física de

forma lúdica, de fácil compreensão e

interpretaçâo do aluno. Torna o conteúdo

prâzeroso e interligado as demais disciplinas do

currículoque contemple a disciplina obrigatória

do currículo escolar que visa

o aperfeiçoamento, controle e manutenção da

saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo

organizadas em um conjunto de atividades fisicas

planejadas e estruturadas para promover o

condicionamento fisico de crianças, jovens e

I adultos atraves da prática de diferentes

modalidades esportivas, para o Ensino

Fundamental - 6o ano, ISBN registrado, contendo

capa no tamanho 27.5x43.3çm, sendo impresso em

coies 4x0 / tinta escala em Triplex IMU{E 2509' I

Saída em CTP, com miolo contendo no mínimo

100 (cem) páginas medindo 205x27 '5cm'

impresso em 4 cores, tinta escala em off-set

fVtnqE 90g. i Saída em CTP. apresentando

lombada de 9mm, corte, laminação brilho de um

lado para durabilidade do material, sendo dobrado

. ..filudo e com cola PUR. Com os seguintes

i conteúdos: Jogos intelectivos, Jogos motores'

Ginástica rítmica e a dança' Ginástica rítmica e

competição; Esgrim4 Esgrima medieval, Esgrima

urtítii.u. Kendo. Break' Funk. Futsal' Handebol

Badminton. Atletismo.

(Aluno) - APresenta todo oLivro TE

1.1

Rua Urbano Santos, n" 1657 - Juçara, lmperatriz - MA * CEP 65'900-505
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUI{ICIPAL DE EDUCAÇÃO

242.259,00105,332300

(Aluno) - Apresenta todo o

conteúdo da disciplina de Educação Física de

forma lúdica, de fácil compreensão e

interpretação do aluno. Torna o conteúdo

prâzeroso e interligado as demais disciplinas do

currículo que contemple a disciplina obrigatória

do currículo escolar que visa

o aperfeiçoamento, controle e manutenção da

saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo

orga-nizadas em um conjunto de atividades fisicas

planejadas e estruturadas para promover o

condicionamento fisico de crianças. jovens e

adultos através da prática de diferentes

modalidades esportivas, para o Ensino

Fundamental - 7o ano, ISBN registrado, contendo

caDa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em

I cores .tx0 / tinta escala em Triplex IIv{LINE 2509' /

Saída em CTP, com miolo contendo no mínimo

100 (cem) páginas medindo 20.5x27.5cm,

impresso em 4 cores, tinta escala em off-set

IMLNE 90g. / Saída em CTP, apresentando

tombada de 9mm, corte, laminação brilho de um

lado para durabilidade do material' sendo dobrado

e reÍilado e com coia PUR.

Livro

1.2

208.553,00105,331980t.J

conteúdo da disciplina de Educação Física de

forma lúdica, de fácil compreensão e

interpretação do aluno. Tornr o conteúdo

prazeroso e interligado as demais disciplinas do

currículo que contemple a disciplina obrigatória

do currÍculo escolar que visa

o aperfeiçoamento, controle e manutenção da

saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo

organizadas em um conjunto de atividades Íisicas

planejadas e estruturadas para promover o

condicionamento Íisico de crianças, jovens e

adultos através da prática de diferentes

mocialidades esportivas, para o Ensino

Fundamental - 8o ano, ISBN registrado' contendo

capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em

cores 4x0 / tinta escaia em Triplex IMI-INE 2509' I

Saída em CTP, com miolo contendo no mínimo

100 (cem) páginas medindo 20jx27 '5cm,

impresso em 4 cores, tinta escala em off-set

IMLhIE 90g. / Saída em CTP, apresentando

lombada de 9mm, corte, laminação brilho de um

lado para durabilidade do material, sendo dobrado

e refilado e com cola PUR.

O (Aluno) - APresenta todo oLivro

Rua Urbano Santos, n" 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEP 65'900-505
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA NIUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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(,'J

183.274,00105,331740

(Aluno) - APresenta todo o

conteúdo da disciplina de Educação Física de

forma lúdica, de fácil compreensão e

interpretação do aluno. Torna o c0nteúd0

prazeroso e interligado as demais disciplinas do

currículoque contemple a disciplina obrigatória

do currículo escolar que visa

o aperfeiçoamento, controle e manutenção da

saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo

organizadas em um conjunto de atividades fisicas

planejadas e estruturadas para promover o

condicionamento fisico de crianças, iovens e

adultos através da prática de diferentes

modaliciades esportivas, pra o Ensino

Fundamental - 9o ano, ISBN registrado, contendo

capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em

coies 4x0 / tinta escala em Triplex IMTINE 2509' I

Saída em CTP, com miolo contendo no mínimo

100 (cem) páginas medindo 205x27 '5cm,

impresso em 4 cores, tinta escala em off-set

IMLNE 90g. / Saída em CTP, apresentando

lombada de 9mm, corte, laminação brilho de um

lado para durabilidade do material, sendo dobrado

e refilado e com cola PUR'

Livro T

I -+

263.325,00105,332500

[luno) - Com atividades

práticas relacionadas diretamente ao conteúdo

estudado. Dessa maneira faz com que o aluno

aprenda teoria x prática do mesmo eixo

curricular' que contemple a disciplina obrigatória

do curriculo escolar que visa

o aperfeiçoamento, controlc e manutenção da

saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo

organizadas em um conjunto de atividades Íisicas

planejadas e estÍuturadas para promover o

condicionamento fisico de crianças, jovens e

adultos através da prática de diferentes

modalidades esportivas, para o Ensino

Fundamental - 6o ano, ISBN registrado, contendo

capa no tamanho 2'1 .5x43.3cm, sendo impresso em

cores.lx0 / tinta escala em Triplex IMLNE 2509' I

Saída em CTP, com miolo contendo no mínimo

100 (cem) páginas medindo 20.5x27.5cm,

impresso em 4 cores, tinta escala em off-set

ItúLiNE 90g. / Saída em CTP, apresentando

lombatla de 9mm, corte, laminação brilho de um

lado para durabilidade do material, sendo dobrado

e refilado e com cola PUR.

Livro P TICO

1.5

Rua Urbano Santos, no 1 657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEP 65 '900-505
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242.259,00105,3 32300

práticas relacionadas diretamente ao conteúdo

estudado. Dessa maneira faz com que o aluno

aprenda teoria x prática do mesmo eixo

curricular, que contemple a disciplina obrigatória

do currículo escolar que visa

o aperfeiçoamento, controle e manutenção da

saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo

organizadas em um conjunto de atividades fisicas

planejadas e estruturadas pata promover o

condicionamento Íisico de crianças, jovens e

adultcs através da prática de diferentes

modalidades esportivas, para o Ensino

Fundamental - 7o ano, ISBN registrado, contendo

capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em

cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMLTNE 2509' I

Saída em CTP, com miolo contendo no mínimo

100 (cem) páginas medindo 20Jx27 '5cm,

impresso em 4 cores, tinta escala em off-set

fúf-rNe 90g. / Saída em CTP, apresentando

lombada de 9mm, corte, laminação brilho de um

lado para durabilidade do material, sendo dobrado

e refilado e com cola PUR'

TICO (Aluno) -Com atividadesLivro

1A

208.553,40105,33l 980

práticas relacionadas diretamente ao conteúdo

estudado. Dessa maneira faz com que o aluno

aprenda teoria x prática do mesmo eixo

curricular, que contemple a disciplina obrigatória

do currículo escolar que visa

o aperfeiçoamento, controle e manutenção da

saúde do corpo e da mente do ser humano, sendo

organizadas em um conjunto de atividades fisicas

planejadas e estruturadas para promover o

condicionamento fisico de crianças, jovens e

adultos através da prática de diferentes

modalidades esportivas, para o Ensino

Fundamental - 8o ano, ISBN registrado, contendo

capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em

cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMLNE 2509' I

Saída em CTP, com miolo contendo no mínimo

1 00 (cem) páginas medindo 20 '5x27 5çm,

impresso em 4 cores, tinta escala em off-set

IMLNE 90g. i Saída em CTP, apresentando

lombada de 9mm. corte, laminação brilho de um

Iado para durabilidade do material, sendo dobrado

e refilado e com cola PUR.

TICO (Aluno) -Com atividadesLivro

1.7

RuaUrbanoSantos,nol65T-Juçara,Irnperatriz_MA-CEP65.900-505
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r83.274,20105,3317 40

práticas retacionadas diretamente ao conteúdo

estudado. Dessa maneira faz com que o aluno

aprenda teoria x prática do mesmo eixo

curricular, que contemple a disciplina obrigatória

dc currículo escolar que visa

o aperfeiçoamento, controle e manutenção da

saúde do corpo e da mente do ser humano, s€ndo

organizadas em um conjunto de atividades fisicas

planejadas e estruturadas para promover o

condicionamento fisico de crianças, jovens e

aduitos através da prática de diferentes

modalidades esportivas, para o Ensino

Fundamental - 9'ano, ISBN registrado, contendo

capa no tamanho 27.5x43.3cm, sendo impresso em

cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMLINE 2509' /

Saída em CTP, com miolo contendo no mínimo

100 (cem) páginas medindo 205x27 '5cm'

impresso em 4 cores, tinta escala em off-set

IMUNE 90g. / Saída em CTP, apresentando

lombada de 9mm, corte, laminação brilho de um

lado para durabilidade do material, sendo dobrado

e refilado e com cola PUR.

TICO (Aluno) - Com atividadesLivro

1.8

Rua Urbano Santos, n" 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEP 65'900-505
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161.501,70316,67510

Roteiro Didático do PROFESSOR - que

contemple a disciplina obrigatória do currÍculo

escolar que visa o aperfeiçoamento. controle e

manutenção da saúde do corpo e da mente do ser

humano, sendo organizadas em um conjunto de

atividades fisicas planejadas e estruturadas para

promover o condicionamento fisico de crianças,

jovens e adultos através da prática de diferentes

modalidades esportivas, para o Ensino

Fundamental - Anos Finais (6o ao 9o ano), ISBN

registrado, contendo capa no tamanho

2'l .5x43.3çm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta

escala em Triplex IMI-NE 2509. / Saída em CTP,

com miolo contendo no mínimo 300 (trezentas)

páginas medindo 20.5x27.5cm, impresso em 4

cores. tinta escala em off-set IML,iNE 90g' / Saída

em CTP, apresentando lombada de 9mm, corte,

laminação brilho de um lado para durabilidade do

material. sendo dobrado e refilado e com cola

lpu*
Acompanha o Roteiro Didático do Professor:

Conjunto de recursos educacionais de integração

tecnológica formado por aplicativo que promova o

uso de obietos digitais de aprendizagem, jogos

educativos e mídias interativas ou não para serem

utilizadas com propósito pedagógico intencional e

o objetivo de permitir o acesso as devidas

tecnologias vinculadas e propostas ao público de

alunos e professores.

A solução deverá ser composta por aplicativo

próprio para utilização em dispositivos do tipo

smartphones e tablets com sistema operacional

Androidperformado por recursos tecnológicos

digitais de interatividade aplicados no contexto da

coleção, organizados e disponíveis quando

ativadas através chaves do tipo QR Codeou

imagens específicas inseridas em índice e em

atividades do roteiro didático do professor para

exploração dos recursos atendendo no mínimo

informações e 06 objetos educacionais de

I exploração em realidade aumentadq 01 jogo

I educativo digital 2D e 06 midias não interativas de

até 2 minutos e todos relacionados ao

aperfeiçoamento, controle e manutenção da saúde

do corpo e da mente do ser humano através de

propostas vinculadas a aplicação de atividades

Íisicas planejadas

1.9

Valor Total do Lote 01: (RS 1.956.324,90(um milhão, novecentos e cinquenta e seis mil,

trezentos e vinte e quatro reais e nov€nta centavos)

NO
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nrttffiâHr?3it^',ffi - Apresenta todo o conteúdo da disciprina de Educação Física de

forma lúdica, de fácil compreensão e interpretação do aluno' Torna o conteúdo prazeroso e

intertigado as demais disciplinas o, .rrri.,í" dJ;;';t*ple a disciplina obrigatória do cunículo

escolar que visa o aperfeiçoamento, ron,roi. t-'unutenção da saúde ào totpo e da mente do ser

humano, sendo organ tzadas em um .on;unto Je ativioàoes físicas planejadas e estruturadas para

promover o condicionamento físico de ;;;;;;á"tii e adultos airavés da prática de diferentes

modalidades esportivas, para o Ensino runàur.ntál - 6o ao 9o ano, ISBN registrado, contendo capa

no tamanho 2i.5x43.3cm, sendo irpr.rro.' cores 4x0 ltintaescala em Triplex IIVII-INE 2509' I

saída em crp, com miolo contendono mínimo 100 (cem) páginas medindo 20'5x27scm' impresso

em 4 cores, tinte 
"r*1u 

em off-set IMLINE 90g' lSaída em óTP, uptt"ntando lombada de 9mm'

corte, laminaçao briurãã. u, fuOo puru arãuitiíaOe do material, sendã dobrado e refilado e com cola

PUR.

Livro pRÁTICo (Aruno) _ com atividades práticas relacionadas diretamente ao conteúdo

estudado. Dessa maneira faz com que o aluno aprenda teoria x prática do mesmo eixo

curricular, que contemple a aisciptina obrigatÓria do cunículo escolar que vlsa

o aperfeiçoamento, controle e manutençao da saúde áo to'po e da mente do ser humano' sendo

organizadas .* u*-^.or3r",g de atividades físicas planejadas e estruturadas para promover o

condicionamento físico de crianças, 1or.r, e adultos àt'u'é' da prática de diferentes modalidades

esportivas, para o f,nrino Fundamentát - áã uo 9o uno, ISBN registrado' contendo capa no tamanho

27.5x43.3cm, sendo impresso em cores +*o / ii,a t"uiu em Trifilex IMU\E 2509' I Saída em CTP'

com mioro contendo nomínimo 100 (cem)"pag'ú À"áinaozo.ivcr.5cm, impresso em 4 cores, tinta

escala em off-set IMLTNE 90g' lSuiOu J"iôiP' apresentando lombada de 9mm' corte' laminação

brilho de um lado para durabilúade Oo ,uúiut' sendo dobrado e refilado e com cola PUR'

Roteiro Didático do pROFESSOR - que contemple a disciplina obrigatória do currículo escolar que

visa o aperfeiçoamento, controle e manutenção da saúde do corpo e da mente do ser humano' sendo

organizadas ,* ,* .onlunto de atividades físicas planejadas e estuturadas para promover o

condicionamento físico de crianças, jovens e adultos através da prática de diferentes modalidades

esportivas, para o Ensino Fundamental - Anos Finais (6o ao 9o ano)' ISBN registrado' contendo capa

no tamanho Zj.5x43.3cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMI-INE 2509' I

SaídaemCTP,commiolocontendonomínimo300(trezentas)páginasmedindo20'5x27scm'
impresso ., + .or.r, tinta escala em off-set IMTINE 90g' I Saída em CTP' apresentando lombada de

9mm, corte, laminação brilho de um lado para durabiliãade do material, sendo dobrado e refilado e

com cola PUR.

Acompanha o Roteiro Didático do Professor:

Conjunto de recursos educacionais de integração tecnológica formado por aplicativo que promova o

uso de objetos digitais de aprendizageT,]ogot educativo.s. e mídias interativas ou não para serem

utiiizadas com proposito pedagógico irt.nãonal e o objetivo de permitir o acesso as devidas

tecnologias vinculadas e p.ópostás ao público de alunos e professores.

A solução deverá ser composta por upli.*iuo P1óqfo 
^para 

utilização em dispositivos do tipo

srnartphones e tabrets com sistema oprruliona andrúdperformado por recursos tecnológicos digitais

de interativiOuO. upiluOoi no contexto Au.of.çao, organizados e diiponíveis quando ativadas através

chaves do tipo QR Codeou imagens específicas inseriJas em índice e ãm atividades do roteiro didático

do professor para exploração dos 
. 
recursos atendendo no mínimo informações e 06 objetos

educacionai, o* .*püiãçil; realidade aumentada, 01 jogo educativo digital 2D e 06 mídias não

..:

Rua Urbano Santos, n" 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEP 65 '900-505
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interativas de até 2 minutos e todos relacionados ao aperfeiçoamento, controle e manutenção da saúde
do corpo e da mente do ser humano através de propostas vinculadas a apiicação de atividades Íjsicas
planejadas

6. DA HABILITAÇÃO
6.1. Para se habilitar ao processo licitatório, os interessados deverão apresentar os documentos
relacionados nos incisos e parágrafos dos Arts.2g, 29,3a e 31 da I.ei no g.666,93.
6.2. Para fins de habilitaçáo, a título de qualificação técnica, a empresa licitante deverá

7. DO VALOR ESTIMADO
7 .1. O valor global estimado de acordo com os preços praticados no mercado e de RS
1.956.324,90(um milhão, novecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e vinte e quatro
reais e noventa centavos), conforme planilha anexa, os preços incluem todas as despesas:
impostos, seguros, fretes, taxas de administração e outros encargos eventuaimente.

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRrA
2,02.08.12 361 OO43 2132 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha:602
Natureza: 3.3.90.30.00 - Material de Distribuição Gratuita - Ficha:59g
2,02.09.12.361.0043.2628 - MANIJTENÇÃO E DESENVoLVTMENTo DA ESCoLA-FLjNDEB
40%
Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -Ficha:672
Fonte dos Recursos: Recursos do Tesouro Municipal - MDE / Recursos cio FUNDEB 4tJ"/,

9. _ DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
9.1 - Por força {u-}.i Complementar no 123106 e do art. 34 da Lei no li.4ggi07. as
mlcroemPresas^-^Mbs, as empresas de pequeno porte - EPPs e as Cooperati\as a.stài
:qtlpETadas. - UUUPs que tenham interesse em participar deste pregão deverão observar osprocedlmentos a segulr drspostos:a) As licitantõs que se enquadrem na condição de ME. EPP o'ü COOp. e qlie
eventualmen-te possuani alguma restrição no tocante à documentação reiatiiuã 1.âfuiiaããà
rl.scal, deverâo conslgnar tal intormação expressamente na deciaraçào prer.ista no edjtal;b) No.momentg_da _oportuna fáse de habiliração, caso a liiitaniã d.iento;1i'melhor
proposta sej3 uma ryÍ,E. EPP ou.COOP, deverá ser aireientada, no .ôipã.tiro ãnveiope. ioa, á
Gocumentaçao exlglda neste edltal, ainda que os documentos pertinentes à regularidàde flscai
i.qf::ll:TltçuT? restrição, bem como alguma espécie de documenro que ,ãúá õ;*p;oi;;
sua conolçao de mrcroempresa ou empresa de pequeno porte;
à^ Coqo- gritério de desempate,^ será ass'egürada prefeiência cie contratação para MEs.EPPs ou.cooP-s,_enre_ndendo-'se iror qmpqõ aqu.lai s1i1rãç9.i à*"qrã o, proposras
apresentadas por MEs, EPPs ou COOPs sejam iguais-ou are 50Á rôinão nói .ônio; ,ud.rlôiÀã

Rua Urbano Santos, n0 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEp 65.900-50_i
http://rvwrv.imperatriz.ma.gov.br - E-rnail:semedirnperatriz@emaii.com
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melhor Droposta classifi cada.
g.z - para efeito ià' ailiãrto no item acima, carucÍerizando o empate, proceder-se-á do

do mesmo direito;
d) No caso de equivalência de valores apresentados. pelas MEs' EPPs e COOPs que se

eícontrem .nquudr;Ju:'*"iã; ô:1.;;iiãõ; r-*t;éáiilado sorteiô entre elas paÍa que se

iffirfiil; ;;iü;ü-à;õriãeirô poaeú apreseniar a melhor oferta:

e) Na hinotese da-não-contratação nos termos prevlstõ;;ô item 9.1., alínea c, o objeto

iLi,rao'rára íali,,i["a"';; i;;;;ãããÃpãrt" originálmente vencedora do certame;

n o nrocedime,to acima ro*.nr.'íJüõii;;õqr*il;^,".ltõt ôr..tu inicial não tiver

lido aptesêntada por IvIE, EPP ou COOP'

10. DA PROI',OSTA DE PREÇOS

10. i . A proposta a.-pr.çot a evirâse1 digitada e impressa em uma via, redigida com clareza

em língua portuguesa, sem emendas, ras[ras ou entieliúas, devidamente datada e assinada na

última foiha e rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa'

10.2. Os preços ofertados deveráo ser tiquiOos,ãerendo estar nele incluídas todas as despesas

com impostos, taxas, fretes, SeggIoS e demais encargos, de qualquet fiatureza",que Se façam

indispensáveis a perieita execu-ção Co objeto dessa licitação, já deduzidos os abatimentos

eveniualmente concedidos, contemplando item a item'

10.3. Prazo de validade da PROPOSTA, não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data da

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

Permanente de Licitação.
10.4. Verificando-se discordância entre os pleços unitátio e total da PROPOSTA,

prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre valores

numéricos e os por extlnso, prevalJcerão ôs últimos. Se o licitante não aceitar a correção de

tais erros, sua PROPOSTA será rejeitada'

i0.5. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação da PROPOSTA serão de

responsabilidade exclusiva da licitante"

10.6. A planiiha contendo o orçamento estimado para a contratação, a qual deverá ser adotada

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

Referência.

11 - APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
1 1.1 Encerrada u ,iupu de iances e declarada provisoriamente à empresa vencedora do

certame. esta deverá apresental amostra, que será avaliada poÍ Comissão da Secretaria

Ir4unicipal de Educação, designada por portaria específicaparutal finalidade, a aceitação do

material didático e dos ,.*içon técnico-pedagogicos a ele conectados dar-se-á através da

apreciação da amostragem, ou amostra, do kit de material didático e proposta pedagógica a

F)

Rua Urbano Santos, n' 1657 - Juçara, Imperatriz - lvlA - CEP 65.900-505

htto :1/rvwrv. imperatriz.ma. qov.bt' - E-mail : semedimperatriz@gmail.com
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ser apresentada Pela ProPonente'
lI.2 Aempresa Oeçtàraáa provisoriamente vencedora do certame deverá apresentar:

ll.2.l Amostra dos Materiais:
1.l-LivroTeórico aluno -6o ano;

1.2 - Livro Teorico aluno -7o ano;

1.3 - Livro Teórico aluno - 8o ano;

1.4 - Livro Teórico aluno - 9o ano;

1.5 - Livro Prático aluno - 6o ano;

1.6 - Livro Prático aluno - 7o ano1'

1.7 - Livro Prático aluno - 8o ano;

1.8 - Livro Prático aluno - 9o ano;

1.9-Roteiro Didático do professor -6o ao 9o ano;

1t.2.2 A comissão de Avaliação rãrí r*-"da por 05 (cinco) ;ervi$_ges(as) 
a serem

designados po, poi*i; ;p;;iii.u p.iu uutoiiáaae'totpátt":ú dá Secretaria Municipal de

ifâ:íT"àomissào de Avaliação d9 KI d.'material gffii:::P:*:,1P"'.*:*r?sica e Recursos

Digitais upr.r"n,uiá*F;;;;i;;ni.o i'.áágàgico. acerca áái u*àtt'as recebiãas a Comissão

permanente de Lrcitação - CPL, em 
",é 

0;fr;E;j titgit a contar a partir do recebimento'

ll.z.4 para o conjunto de recursor .á".u.iãnais de integração tecnologica, a empresa

declarada prorisorihente vencedora do certame deverá afresentar em até 05(três) dias'

amostra com a demonstração da funcionabiiidade dos recursos educacionais de integração

lT;:1"8;l; seja reprovado pela comissão de Avaliação, serão convocados os ticitantes

remanescentes'

12. DAs oBRIGAÇÔrs ne. CONTRATADA
Na execução do objeto do presente .oilto, obriga-se a contratada a envidar todo o empeúo

e a dedicaçao nà..rrários ao fiel e adequadó cumprimento dos encargos que the são

confiados, obrigando_se ainda, ure* àu, àúrigaçoes descritas nas especificações técnicas no

Anexo I deste Termo de Referência' a"

12.1. Iniciar a execução do újeto logo uPó: o recebimento da 'oordem de

FornecimentolS.r"içoi, àmitida pela'Contratinte, de forma global ou parcelada'

12.2. Respeitar o prazo estipulado para o serviço parcelado do objeto conforme

estabelecido neste termo de Refeiência e na proposta da GONTRATADA'

12.3. observar o prazo máximo r" q""i " 
contratada ficará obrigada a executar o objeto,

após cada soticitaçaà formal, conforme consta neste Termo de Referência'

12.4" comunicar à fiscalização da contratante, por escrito, quando verificar quaisquer

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

a perfeita execução do objeto' 
-1 ^12.5. Facilitar à FISCALI ZAÇ1rO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados'

12.6. Responder integralmente por perdas e danàs que vier a causaÍ a CONTRATANTE ou

a terceiros , eÍn razáo de ação ou oàissão, dolosa ou culposa' sua ou dos seus prepostos'

independent.*.rt. de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita'

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

elaassumidas,todasascondiçõesdehabilitaçãoequalificaçãoexigidasnalicitação,

N

À
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apresentando os comprovantes que the forem solicitados pela Contratante, devendo comunicar

à CONTRATANTE ã r,,p.*rniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições'

12.8. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo

máximo de 05 (cinco) dias úteis apos a notiÍicação da Contratada, sob pena das sanções

previstas no art.o 81 na Lei8.666193.

iZ.g.t.A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o

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

descumprimenio total da obrigaçáo assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente

estabelecidas.
l7.g. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor

inicialmente estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1"; do art. 65 da Lei

8.666193.
12.10. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da

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

l2.ll Indicar em até 05 (cinco) dias apos a assinatura do contrato, 0I (um) preposto como

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

deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via

eletrônica/telefone, para acomparúar e se responsabilizar pela execução do objeto.

12.12. Reparar, coirigir, ,"*ãr.r, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da

execução;
l2.I2.L RepaÍar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer erefazet, prioritaria

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

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

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

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

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

responsabiiidade a hscalização ou o acompanhamento pelo orgão interessado.

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

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

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

mesmo expirado o prazo.

12.14. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, frscais e comerciais

resultantes da execução do contrato.
12.14.1. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas,

fiscais e comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu

pagamento.

12.15. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcioniírios.
12.16. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto.
12.17. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das

obrigações pactuadas entre as partes.

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

obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

b̂Ér
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l2.lg. Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,

não eximirá a Contrataáa de totai responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações

pactuadas entre as partes.

12.20. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude dos

serviços e prestff prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

12.21. Respolsaúilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

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

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

vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura veúam a ser criadas e exigidas por

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

de trabalho, .rr"urgo, trabalhistai, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes,

equipamentos, seguros, tributos, contribuições de qualquer nafrJreza ou espécie, salários e

quuirqr.r outras &rp.rur necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.

iZ.Zl. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe

veúam a sár exigidas pol força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato'

IZ.Z4. Fomecer u ,.u, empiegados todós os Equipamentos de Proteção Individual - EPI,

exigidos pela Secretaria de S.gurunçu e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE' bem como

cumprir tãdas as nonnas sobre medicina e segurança do trabalho.

12.25. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários'

12.26. Respeitar as norÍnas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da

Contratante;
lZ.Z7. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração

Municipal.
l2.ZB. Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Educação ou outro local designado por

esta.

l2.Zg. 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.
n3A. Manter inalterados os preços e condições da proposta.

12.31. Lançar na nota frscal as especiÍicações dos produtos, de modo idêntico aquoles

constantes do anexo I - deste Termo de Referência.

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

contrato.
12.33. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições

contidas no Termo de Referência e no Editai, inclusive quanto ao compromisso dos serviços

nos quantitativos registrados, atendendo às solicitações do governo municipal.

12.34. São expressamente vedadas à contratada:

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

Município;
b) a subcontratação sem anuênçia da contratante paÍa a execução do objeto deste

contrato;
c) a ccntratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o

período de execução dos serviços.
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12.35.Atender as demais condições descritas neste Tenno de Referência'

13. DAS OBRTGAÇÕEs l.q. C0NTRATANTE
13.1. Efetuar o pagamento na forma do item 15 deste Termo, apos o recebimento definitivo

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

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

13.2. Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a

execução do Contrato, conforme previsto no item 20 deste Termo de Referência'

13.3. promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

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

desse Termo de Referência.

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

da execução do objeto deste Termo de Referência, para que sejam adotadas as medidas

corretivas neces sárias.

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

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

i3.7. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anonnalidade na execução do objeto,

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

àondições estabelecidas neste Termo de Referência'

13.8. VeriÍicar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições

pertinentes neste Termo de h.eferência, implicando em caso negativo no cancelamento do

pagamento dos materiais fornecidos.
13.9. Convo.ur r.gulurroente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar

;"iú",*.;t.;q;Ç;i;i;;ã.;t.ãó-li-o-.- ôondiço.t estabelecid-os, sob.pena de decair o

áiiàitô a ôontrutâçàd^;;'t*ú;taá sançoes previstas no art. 81 da Lei- 8.666193 e suas

alteracões.
ii. iô:V;ificar a reeularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à

firmarura e sesrão .o",itiãtuurláeãdõ o iéiútãaó dessa consulta ser impresso, sob a forma de

;;ilff;õ irãiãAo u*ãütos, óom.a instrução processual necessária.

11 11 l,,onJ', m trutoruroloqdotrnmottm0llt0
13.12. Receber ".üõt.;ilãi.r 

rt.ir, no horário de 08h às 14h, no local determinado na

requisição/autorização de fornecimento;
13:1 3. Disponibilizar local adequado paru a realização da entrega.

13.l4.Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA puaa
fiel execução do contrato;
13.15. 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.
13.16. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de

acordo coú as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo

de Referência;
13.17. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo

com as cláustúas contratuais e os termos de sua proposta;
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1 3.1 8. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada'

1 3.19. Notificar pr.uiu*..rte à Ôontratada, quan{o da aplicacão de penalidades'

iáio.'Àprii. ãtil iicitante(s) u.n.Jaàiu (r)-; s^ançoês adràinistrativas previstas na

legislação.

14. DO pRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

14.1.O futuro contrato que advir do Termo de Referência, vigorarâaÍé31 de Dezembro do

ano em que for formalizado, a contar de sua assinatura, Havendo necessidade o contrato

poderá sofrer acrescimos e supressões de até 25Yo (vtnÍe e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato, confoáe previsto no artigo 65, §1o, da Lei Federal n'8'666193'

15. DO PREÇO E DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO

15.1. O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto conforme Planilha de

Preços - Anexo I a este Termo de Referência'

15.2. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fletes, taxaS Ou outroS

encargos eventuarmente incidentes sobró os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer

rlatureza, exceto nas hiPóteses;

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

indenização a contratada, observadas as prescrições da Lei n" 8.666193'

15.4. A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos serviços'

para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento'

15.5. Depois de reàlizada conferência e aprovuçao ao pré-faturamento, a CONTRATADA

deve emitir a nota f,rscal/fatura relativa aos serviços em 02 (duas) vias' que deverão ser

entregues na secretaria Municipal Educação, situada na Rua Urbano santos, n' 1657 - Juçara'

Imperatriz - MA, para fins de liquidação e pagamento'

15.6. O pagamento à Contrátada será-eietuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão

Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ouordem bancária, em até 30 (trinta) dias

após a aceitação definitiva dos serviços, com apresentação das notas Íiscais devidamente

certificadas pelo Agente Público competente'

15.7 . Os pagameitos dos materiais didáticos serão realizados de acordo com a entrega dos

respectivos itÉns. Os pagamentos da prestação de serviços será realizada conforme subitem

182, em conformidade com a erecução atestada pelo fical do contrato'

15.g. parafazerjus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às

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

Municipal, regulariàade relativa à Seguridâde 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 qrunio o Impoito sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS'

15.9. para f,rns de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços

devidamente autorizador . 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 serviços.

15.10. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do

contrato ou outro servidor designado para esse fim.

t-'
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15.11. Havendo eÍro na nota fiscallfatura ou circunstância que impeça a liquidação da

despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas

saneadoras.

15.12. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e

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

.rr. qrr. nao pÀderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver

prejuizo da prestação de serv'iços pela CONTRATADA.
f S.i:. Neúum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente qualquer

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

atualizaçáo m on etari a.

15.14. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento apos

a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do

contrato.
15.15. A CONTRATANTE não fica obrigada a executar os servigos na totalidade do valor e

das quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com

aexecução efetivamente efetuada.

15.16. A CONTRATANTE, obsenados os princípios do contraditório e da ampla defesa,

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

vaiores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela

CONTRATADA, nos termos do contrato.
15.17 . No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não teúa concorrido de

aiguma forma para tanto, serão devidos pela Contatante, encargos moratórios à taxa nominal

de 60Á a.a (seis por cento ao ano), capttalizados diariamente em regime de juros simples.

15.18. O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM: I x N x VP, onde: EM:
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista paÍa o pagamento e a

do efetivo pagamento; i : Índice de compensação financeira: 0,00016438; e VP : Valor da

prestação em atraso.

16. DO CRITERIO DE REAJUSTE
16.i. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipoteses decorrentes e

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

n" 8.66611993.
16.2. 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." 8.666193.

17, DA SUBCONTRATAÇÃO.
17.1 . Não será permitida a subcontratação total ou parcialpara a execução do contrato.

18. DO PRAZO E CONDrÇOES DE EXECUÇÃO
18"1. A execução do objeto terâ início logo apos o recebimento da "Ordem de
Fornecimento/Serviços" emitida pela Contratante, de forma global ou parcelada.

18.2. O Fornecimento ou serv'iços serãoefetuado de forma parcelada, sob demanda,
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conforÍne a necessidade e de acordo com a conveniência da Administração, bem como da

existência de disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela

ContrataÍ1te, por ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade

da Contratada o ônus com a execução do objeto.

18.3. O Fornecimento e os serviços serãoexecutado observado o disposto nos Anexos e

demais disposições deste Termo de Referência.

i8.4. A Contratada fica obrigada a executar os a serviços no ptazo máximo de 05 (cinco)

dias, após a solicitação formal pela Contratante.

18.5. A Contratante poderá rãi.it*, no todo ou em pâÍt€, os serviços em desacordo com as

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

19. DO RECEBIMENTO, CONDIÇÔpS og EXECUÇÃO E ACEITAÇÃO

19.1 . O (s) serviços (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:

19.1.1.pROVISORIAMENTE:O recebimento provisorio dar-se-á em 3 (três) dias úteis a

partir d,a data cie entregaquando eliminadas todas as pendências apontadas pela fiscalização,

para fins de posterior vãrificaçao da conformidade das especificações dos serviços.

Ig.l.2.DEFINITMMENTE: no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento

provisório, apos a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos serviços e

conseqüentemente aceiiaÇão, mediantá termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do

contrato, a ser designado pela Contratante.

lg.Z. O aceite/aplovaçaã do(s) serviço(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade

civil do fornecedor poi vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades

com as especificaçõês estabelecidai, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao município

as faculdades previstas no art. 18 da Lei n." 8.078/90.

20. DA FISCALLZAÇLO, CONTROLE E ATESTOS
20.1. A fiscalizaÇão e acompaúamento da execução Ço contrato, na forma integral,. serão

?."iú por-iê*iaoies devidarnente nomeados através de portaria.e outros representantes,

áioécia'i*ente desisnados. os fiscais anotaÍam em registros próp-rios todas as ocorrênc1as,

ã;ã#1na;ã;;õ;f;inã..rráiio a ,egularização das faltas oü défeitos observ'ados na forma
do Artieo 67, da Lei no 8.666, de21.06.93.
ía.r: 

"^ãr 
Aà.irí.íô-piàriOênCiir quô ultrapassarem a competência do,s.ervidor ou comissão

ãé i...Uú.nto aár.iíó r.iáãotáaui por seus supertores em tempo hábil para a adoção das

medidas convenientes a Administração.
iô.j:--- À f6ruiiruóáã de que trata êsta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

ÓóúfnafÀOa pàiõs dunãs causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação

ôu ómissão culpoda ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

iO.q. À atedtaçào de conforniidadà dosserviçot 
'dp. objeto õabe ao titular do setor

i.rponrâr.ipêiá irc.ultzaçao do contrato ou a outrô servidor designado para esse fim.

21. DAS PENALIDADES
21.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá S.aralti{q a

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta
cometida:
2l.l.L 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 debutras ocorrênciaique possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não

Rua Urbano Santos, no 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEP 65.900-505

hrrp :;, ivwrv. imperatriz.ma. sov. br - E-mai I : semed imperatriz@gmai l.com
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caiba a aplicação de sanção mais grave'

3i.i.i.y""utt o,orn (três centésimo.s. por cento) por dia sobre o valor dos serv'içosentregues

com arraso. Decorridos 30 (trinra) di,í"il;;;t; ; coNÍ"úÍeúfe po.derá'decidir pela

conrinuidade da apiiàçao àa'*rlta ou p.rãi.rcisão contruàãi, .* i-ão d9 inexecução total'

21.1.2.2. 0,06% (seis centA'in'oi'iii.-iinn)-pg-9ü *Uà o valor' slobal do fato

ocorrido, para ocorências de atrasos o, {rutqu"r outro p';oit*út" nesie initrumento' não

,?:i1:11"r^*::nwl)'"ili q9.to) pordia sobre o- valor.globar do rato ocorrido, pelo não

cumprimento a. qulirqu.í*ráiç0.i,â. nur*tia estabelecido no contrato'

2|.1.2,4. 5% (cinco por cento);"?;*à;"-1ilj"1'ii;úalizado do contrato, pela não

manutenção das condiçôes de ftuiifituçío'I"^q:*fiit.uçao exigidas no instrumento

;?:I;:í:"tt" t0% (dez por .cento) sobre o varor do contrato, na hipotese de rescisão

llii:;::::;:r8;'à;;tr;:7^:,i,f;';:ri: "'liffao 
contrato, nas hipotes-','-9:,'^".:'a na assinatura

do contrato, rescisãõ contratual po, irr.*ã.uçãó qo tlnttl: - caracterizando-se ouando houver

reiterado descumprimento de obrig^ações contratuais - ut'uto tupàiià' uo p'*à limite de 30

lit*iliái^t,-estadelecido no item 20'l'2'l'
21.1.4.Suspensão temporária de partícrp-ar.em,licitação e impedimento de contratar com a

ffltÍiHf,?"üf i:ç,m :H"TüL3 Itl',?, H::ltrarar com a Administração púbrica

enquanto p.ro,rr*ã,riá, ãótlro, q,r. á.ià.rinaram ,u, puiiça" ã11 -"tq 
que seja promovida'a

sua reabilitação perante a própria *iliã't^ü.ffi'"p-1"fi a'penalidade' que será concedtda

sempre que o .ortiutuao'reÀsarcir 
"á'-Ãa*i"listraiao &üí-Fitti'ot itt'ltantes e apos

decorrido o pruro"du #ã" ;iH;ú cóm base no inciso anterior'

22, DAS RECISÁO DO CONTRATO

22.1. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do

#'tr:'i*lf;!:'u,l,:1ffi]'ro, u.ordo entre as partes, reduzida a termo no processo da

licitação, desde ü;;i; .ãn .nien.ia para aAdministração Pública.

22.3. Rescisão Judicial, nos termos da legislação'

22.4. Suspensão"timpãÀi, de participá t"' licitação e impedimento de contratar com a

Administração. pelo p'*onão superiot a02 (dols) anos'

22.5. Declaração dê inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública'

enquanto perdurarem os motivos quó d"t.'-inaram sua punição ou até qu9 seja promovida a

sua reabilitação perante a própria autoridade que apricou'a sanção, que será concedida sempre

que a Contratadá r.rr"r.ir'u ÁOrni"irt*iío p.iot prejuízos resultantãs e depois de decorrido o

pÍazoda sanção aplicada com.base no inciso anterior'

22.6. Inciusão õi;;.ípio no sirt.Àu Integrado de Registro do GEISiCNEP'

,,o sistema Integrado de Registro aoôptslcNÉp roi deseniorvido para pubricar, no Portal da

Transparên.iu, o, áados dotadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e

do Cadastro Nacionai das Empre.u, P,rrridus (CNEPJ, atendendo -as 
determinações da Lei

12.84612013 (Lei Anticomrpçao). o acesso ao sistema é permitido aos entes públicos' de

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

I

MED

NO

Rua Urbano Santos, n' 1657 - Juçara, lmperatriz - MA - CEP 65'900-505

i,ttp,lti"*rr.irp.rrtrir.*u'eo''Ut'- E-maii:semedirnperatriz@gmail'com
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23. DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL
23. 1. Exclusivamente para os conffatos com valor acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a

CONTRATADA fica obrigada a prestar, no prazo de 10 (dez) dias apos a assinatura do

Contrato, garantia pela modalidade de caução em diúeiro ou títulos da dívida pública/seguro

garanÍia/fiança bancária no valor de 50Á (cinco por cento) do valor do Contrato, visando

garantir o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive

indenizações a terceiros e multas que veúam a ser aplicadas.

24. DAS DTSPOSTÇÓES CONTPLEMENTARES
24.1. As condições de reajuste, repactuações, equilíbrio econômico-financeiro, rescisão,

sanções e as demais norÍnas deste Termo de Referência, deverão constar em cláusulas da

minuta do contrato.

24.2.O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art.65 da Lei n.'8.666193, desde

que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

2s. DAS DTSPOSTÇÓES CBnarS
25.1. O Senhor Secretário Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRIZ-MA poderá

revogar a licitação por razões de interesse público deconente de fato superveniente

devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do que dará ciência aos licitantes

mediante publicação na Imprensa Oficial (arts. 49 e 59 da Lei no 8.666193).

25.2. A autoridade competente para homologar, anular ou revogar a presente Licitação é o

Senhor Secretario Municipal de Educação da SEMED/IMPERATRÍZ-MA.
25.3. Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado para assinatura

do contrato.

25.4. Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário acerca do presente termo de
referência poderão ser prestados pela Secretaria Municipal de Educação, no endereço: Urbano
Santos, n' 1657 - Juçara, CEP.: 65.900-505 - Imperatriz - MA.

Imperatriz - MA de 20 de fevereiro de 2020

DennerJm6Costa Reis
Departamento Fin an ceiro

ÊRua Urbano Santos, no 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - CEp 65.900-S0t '
htfp://www.imperatriz.ma. gov.br - E-mail:semedimperat
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CPLESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LlClrAÇÃO - CPL

PREGÃO PRESENCIAT N.9 OO4/2020 - CPL

ANEXO II

(MODELO DE CARTA CREDENCIAT PARA REPRESENTANTE)

(Papel timbrado do Concorrente)

CARTA CREDENCIAL

lmperatriz (MA), 

-de- 

de 2020.

Ao(A)

PREGOETRO(A) MUNTCTPAL

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N9 OOAI2O2O-CPL.

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa

vem pela presente informar a Vs. Sas. que o Sr

e 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

RLTA URBANO SANTOS, N" 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZIMA
4
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ESTADo oo rulRaruuÃo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

corurssÂo pERMANENTE DE LrctrAÇÃo - cpu

pnreÃo pRESENcTAL N.e 004/2020 - cpL

ANEXO lll
(MTNUTA DO CONTRATO)

Coí§TRATO Ne. /2020 - SEMED

PROCESSO N.e 02.08.00.2A912020 - SEMED

conrnareçÃo DE EMnRESA EspEctALlzADA No

FoRNEcTMENTo DE MATERTAL otoÁrtco DE

roucaçÃo rísca pARA o ENstNo FUNDAMENTAL

QUE OFERECTRÁ: LIVRO DO ALUNO TEÓNICO, LIVRO

Do ALUNo pRÁrco, RorEtRos otoÁncos pARA o
pRoFESsoR E FoRMAçÃo corurtruuADA Ktr DE

MATERTAL oroÁnco, ronunçÃo coNTINUADA, E

DEMATs MATERTATS E sERVtços ruecrssÁRtos Ro

ATENDIMENTO DO PRESENTE OBJETO, CONFORME

quANTrrATrvos E EspEctFtcaçÕrs rÉcucls
DEscRrros No ANExo I Do rERMo os RereRÊrucla,

euE ENTRE st cELEBRAM o ruurutcípto DE

IMPERATRIZ E A EMPRESA-, MEDIANTE

As cúusuus r conotçÕrs DoRAVANTE

ESTABELECIDAS.

Ao(s) _ dias do mês de do ano de 2020, de um lado, o wUtrttCíptO Of

IMPERATRIZ, CNPJ/MF n.e 06.158.455/0001-16, localizada na Rua Rui Barbosa, n.e 207 -
Centro, através do (a) Secretário(a) Municipa

brasileiro(a), agente político, portador do RG n.e 

-

SSP/MA e do CPF/MF ;1.e doravante denominada simplesmente de

CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa CNPJ/MF 6.e

estabelecida na neste ato, representada pelo, Sr

portador do RG n.e 

- 

e do CPF/Mf n.e doravante

denominada simplesmente de CONTRATADO, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO,

originado através do Processo Administrativo n.e 02.08.00.20912020, decorrente da licitação

na modalidade , Pregão no. OO4|2O2O - CPL, na forma presencial, TIPO MENOR PREÇO

GLOBAL, e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento,

independentemente de transcrição na parte em que com este não conflitar, resolvem, de

comum acordo, celebrar o presente Contrato, submetendo as partes ao preceitos legais

instituídos pela Lei Federal n" 1,0.52012002, aplicando subsidiariamente a Lei n" 8.666, de 21

de junho de L993 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

4

CPL
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LlClrAÇÃO - cPL

CLÁUSULA P RA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento

de Material Didático de Educação Física para o ensino fundamental que oferecerá: Livro do

Aluno Teórico, Livro do Aluno Prático, Roteiros Didáticos para o Professor e Formação

Continuada Kit de Material Didático, Formação Continuada, e demais materiais e serviços

necessários ao atendimento do presente objeto, conforme quantitativos e especificações

técnicas descritos no anexo I do edital e Planilhas em Anexo, e em conformidade com o Pregão

Presencial ns.0O412020-CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram este

instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no

procedimento licitatório realizado na forma da Lei ns 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas

alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRTGACÕES

PARÁGRAFO PRIM EIRO: Constituem obriga ções DA CONTRATADA:

l. 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 descritas nas especificações

técnicas no Anexo I do Termo de Referência, a:

ll. lniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de

Fornecimento/Serviço", emitida pela Contratante, de forma parcelada.

lll. Respeitar o prazo estipulado para a entrega do materiais e prestação de serviços,

conforme estabelecido no Edital e na proposta da CONTRATADA.

lV. Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a executar o objeto, após

cada solicitação formal, conforme consta no Edital.

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

condições inadequadas a execução do contrato ou a iminência de fatos que possam

prejudicar a perfeita execução do objeto.

Vl. Facilitar à FISCALIZAçÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.

Vll. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a

terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,

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

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

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

apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo

comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas

condições.

lX. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo

máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções

previstas no art." 81 na Lei 8.666/93.

CPL
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo pERMANENTE DE LtCtrAçÃO - CPL

X. 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.

Xl. Aceítar, 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

8.666193.

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

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

Xltl. lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato ,01 (uml preposto como seu

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

que deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via

eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.

XlV. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em

parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução;

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

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

úteis, contados da solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreções,

erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do

objeto.

XVl. 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.

XVll. 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.

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

resultantes da execução do contrato.

XlX. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e

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

pagamento.

XX. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhístas,

previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.

XXl. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto.

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

obrigações pactuadas entre as partes.

CPL
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ESTADO oO rraRRaruUÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

corurssÃo PERMANENTE DE LlclrAÇÃo - cpt-

Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mãO-de-

obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

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.

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude dos serviços

e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

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

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

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

contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura

venham a ser criadas e exigidas por Lei.

xxv

XXVll.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.

XXVlll. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe

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

XXIX. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção lndividual - EPl,

exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem

como cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho'

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

XXXI. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da

Contratante;

XXXll.Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal'

XXXlll. Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Educação ou outro local designado por

esta.

xxxlv. 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'

XXXV. Manter inalterados os preços e condições da proposta'

XXXVI. Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles

constantes do anexo I - do Termo de Referência'

XXXVll. proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do

contrato.

XXXVIll. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento

disposições contidas no Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto

das

ao

CPL
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CPLESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMlssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

compromisso dos serviços nos quantitativos registrados, atendendo às solicitações do

governo municiPal.

XXXIX. São expressamente vedadas à contratada:

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

Município;

b) a subcontratação é vedada pela contratante para a execução do objeto deste contrato;

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

período de execução dos serviços.

XL. Atender as demais condições descritas no Edital'

pARÁGRAFO SEGUNDO: Constituem obrigações da CONTRATANTE:

l. Efetuar o pagamento na forma da CLÁUSULA OITAVA deste Contrato, após o

recebimento definitivo dos serviços e verificação do cumprimento de todas as

obrigações legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições do Termo

de Referência.

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

do Contrato, conforme previsto na CtÁUSUtA DÉCIMA PRIMEIRA deste Contrato'

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

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

lv. Rejeitar os serviços cujas especificações não atendam os requisitos mínimos constantes

do Termo de Referência - Planilha de Preço - Anexos l'

v. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

constantes da execução do objeto do Edital, para que sejam adotadas as medidas

corretivas necessárias.

vl. lnformar a contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos

serviços e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso'

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

podendo recusar o recebimento do material ou serviços, caso não esteja de acordo com

as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.

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

pertinentes no Edital, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos

serviços executados.

lX. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato' aceitar ou

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena

de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art' 81 da Lei

8.666/93 e suas alterações.

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

firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a

forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária'

RUA URBANO SANTOS, N" 1657 - BAiRRO JUÇARA - IMPERATRIZ/IVIA I
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPL

Xl. Expedir as Autorizações de Serviços.

Xll. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel

execução do contrato;

Xlll. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam

devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de

identificação, para a execução dos serviços.

XlV. 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;

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

as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

XVl. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.

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

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

XlX. A CONTRANTE deverá dispor de local apropriado para instalação dos equipamentos e

execução dos serviços discriminados no objeto do presente Contrato.

clÁusuu reRcelRn - oo pRRzo or vtcÊtuctR e exrcuÇÃo

l. O futuro contrato que advir do Termo de Referência, vigorará até 31 de Dezembro do

ano em que for formalizado, a contar de sua assinatura. Havendo necessidade o

contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do

valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1e da Lei Federal

ns 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA _ DA DOTACÃO ORCAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR

O valor do presente contrato é de RS xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx)

CLÁUSULA SEXTA. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUCÃO

CPL

2.02.08.12 361 0043 2732 - MANUTE E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA

Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa J urídica - Ficha:602

Natureza: 3.3.90.30.00 - Material de Distribuição Gratuita - Ficha:598

2,02.09.12 361 0043 2628 - MANUTEN ÇÃo E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - FUNDEB 40%

Natureza: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju rídica - Ficha:572

Fonte dos Recursos: Recursos do Tesouro Municipal - MDE / Recursos do FUNDEB 40%
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LlClrAÇÃo - cPL

l. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de

Fornecimento/Serviços" emitida pela Contratante, de forma global ou parcelada.

ll. Os serviços serão efetuados 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.

lll. Os serviços serão executados observado o disposto nos Anexos e demois disposições do

Edital.

lV. A Contratada fica obrigada a executar os serviços no prazo máximo de 05 (cinco) dias,

após a solicitação formal pela Contratante.

V. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO

l. O (s) serviços (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:

a. pROVISORTAMENTE: O recebimento provísório dar-se-á em 3 (três) dias úteis a partir

da data de entrega quando eliminadas todas as pendências apontadas pela

fiscalização, para fins de posterior verificação da conformidade das especificações

dos serviços.

b. DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados do recebimento

provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos

serviços e consequentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser

elaborado pelo fiscal do contrato, a ser designado pela Contratante, mediante termo

circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do contrato, a ser designado pela

Contratante.

ll. O aceite/aprovação do(s) serviço(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.e 8.078/90.

CLAúSULA OTTAVA - DO PRECo E DAS CONDICÔES DE PAGAMENTO

l. O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto conforme Planilha de Preços

- Anexo I ao Termo de Referência.

!1. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros

encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de

qualquer natureza, exceto nas hipóteses;

4

CPL

RUA URBANO SANTOS, N'1657 _ BAIRRO JUÇARA - I MPE RATRIZTN,{A



CPLESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LrCrrAÇÃO - CPL

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

indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei ns 8.666/93.

lV. A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos serviços, para

conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.

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

emitir a nota fiscal/fatura relativa aos serviços em 02 (duosl vias, que deverão ser

entregues na Secretaria Municipal Educação, situada na Rua Urbano Santos, ns 1657 -
Juçara, lmperatriz - MA, para fíns de liquidação e pagamento.

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

Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30

(trinta) dias após a aceitação definitiva dos serviços, com apresentação das notas fiscais

devida mente certificadas pelo Agente Público competente.

Vll. Os pagamentos dos materiais didáticos serão realizados de acordo com a entrega dos

respectivos itens. Os pagamentos da prestação de serviços será realizada conforme

inciso ll da CLÁUSULA SEXTA, em conformidade com a execução atestada pelo fiscal do

contrato.

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

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

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

de Serviço - 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.

lX. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos serviços

devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante

contabilização e apresentação, ao fínal de cada entrega ou período não inferior a um

mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos serviços.

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

contrato ou outro servidor designado para esse fim.

Xl. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da

despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas

saneadoras.

Xll. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e

protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas

correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE,

nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.

Xlll. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer

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

preços ou atualização monetária.

RUA LTRBANO SANTOS, N" 1657 - BAIRRO JUÇARA_ IMPERATRIZA,ÍA
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LtClrAÇÃo - cPL

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.

A CONTRATANTE não fica obrigada a executar os serviços na totalidade do valor e das

quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com a

execução efetivamente efetuada.

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.

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

alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante, encargos moratórios à taxa

nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros

simples.

O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos

moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do

efetivo pagamento; I = índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da

prestação em atraso.

cúusuu trtorR - oo cntrÉRto or Reruusre

l. Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e

devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso lldo art.65 da

Lei ne 8.666 /1993.
ll. 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.e 8.666/93.

cúusutl oÉctun - oas PeruRttoloes

l. 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:
l.l 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'

l.ll Multas:
a. 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos serviços entregues com

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

CPL
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continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução

total;
b. 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;

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

cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato;

d. S% (cinco porcento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção

das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;

e. 70% (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 prazo

limite de 30 (trinta) dias;

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

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

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja

promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade'

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior'

ll.

Iil.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA FISCALIZACÃO

l. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral' serão

feitos por servidores devidamente nomeados através de portaria e outros

representantes, especialmente designados, os fiscais anotaram em registros próprios

todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou

defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei ne 8.666, de 21.06.93.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão

de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a

adoção das medidas convenientes a Administração'

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

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

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

A atestação de conformidade dos serviços do objeto cabe ao titular do setor responsável

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

Cr-ÁuSUuq oÉCtun srCuruoa - oO COrurRRro r oR CanRUrtR cOrurnarull

l. Exclusivamente para os contratos com valor acima de RS 80'000,00 (oitenta mil reais), a

CONTRATADA fica obrigada a prestar, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do

lil
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CPLESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPL

Contrato, garantia pela modalidade de caução em dinheiro ou títulos da dívida

pública/seguro garantia lfiança bancária no valor de 5% (cinco por cento) do valor do

Contrato, visando garantir o cumprimento integral de todas as obrigações contratuais

assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas que venham a ser aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCETRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

l. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos la Xll e XVll do artigo

78 da Lei ns 8.666/93.

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

licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.

lll. Rescisão Judicial, nos termos da legislação.

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

Administração, pelo prazo não superior a 02 (dors) anos'

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

enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja

promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso

a nterior.

Vl. tnclusão pelo município no Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP. "O Sistema

lntegrado de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar, no Portal da

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

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

Lei 12.g4612013 (Lei Anticorrupção). O acesso ao Sistema é permitido aos entes

públicos, de todas as esferas federativas (municipais, estaduais e federais), de todos os

poderes".

c DÉCIMA -su ACÃO

Não é será permitido a subcontratação total ou parcial para do objeto da presente licitação

para execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA - ANTI

Ficam responsabilizados de forma objetiva, administrativa e civilmente as pessoas físicas e

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

à LEt Ns 12.g46, DE 01 DE AGOSTO DE 2013; regulamentada pela lN CRG 00212015 e pela

portaria CRG 1.33212016 que independente de transcrição integra o presente instrumento.

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

RUA LTRBANO SANTOS. N' 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZIMA ,/
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coMrssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Fica eleito o foro da Comarca de lmperatrizlMA, com renúncia expressa de qualquer outro,

por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução

deste Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o

presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é

assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

lmperatriz (MA), XX de xxxxxxxxxxxx de 2020.

CONTRATANTE

Secretário Municipal de Educação

CONTRATADO

Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1.

CPF/MF

2

CPFlM F

CPL
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PREGÃO PRESENCIAL N.9 OO4I2O2O.CPL

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAçÃO DE cUMPRIMENTO DO lNC. v DO ART. 27 DA IEl8.665/93

DECLARAçÃO

(Nome da Empresa inscrito no CNPJ 6e por

intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a) portador

da Carteira de ldentidade ns 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

ne 9.g54, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso Ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

(data)

(representante legal)

(Observação em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

CPL
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GPLESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMtssÃo PERMANENTE DE LlClrAçÃo - cPL

PREGÃO PRESENCIAL N.9 OO4/2020-CPL

ANEXO V

MoDELo DE DECLARAçÃo DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REqUISITOS DE HABILITAçÃO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão n" 00412O20-CPL

realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz e conforme exigências legais, que damos

ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

A presente declaração é feita sob as penas da Lei

lmperatriz (MA), de 2020.

Representante Legal da EmPresa
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