
CPLESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNIC!PAL DE IMPERATRIZ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

stsrEMA DE REGTSTRO DE PREçOS - SRP

PREGÃO PRESENCIAL N9. 110/2019 - CPL

EDITAT

A. CONDICÕES GERA!S:

1. PREÂMBULO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA, através da PREGOEIRA OFICIAL E EQUIPE DE

APOIO designados pela Portaria Ne 7534, de 19 de julho de 20L8, publicada no dia 25 de julho de

2018, torna público para conhecimento dos interessados que às 14:00 horas do dia 09 de janeiro de

2019, na sede da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua Urbano Santos, ne 1657,

Bairro Juçara, Imperatriz - MA, onde serão recebidas as documentações e propostas e iniciada a

abertura dos envelopes relativos à licitação em epígrafe, na modalidade PREGÃO, na forma

presencial, do tipo MENOR PREçO POR ITEM, objetivando o Registro de Preços de interesse da

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS, tendo em vista o que consta do Processo

Administrativo ne.02.19.00.353612019, 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 ne 22l2OO7 e Decreto Municipal ne 13, de 31- de março de

2015, Lei Complementar ne 123, de 14 de dezembrro de 2006, alterada pela Lei

Complementar n" 147, de 07 de agosto de 20'J.4, Decreto Federal ne 8.538, de 06 de

outubro de 2015, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições

da Lei n.e 8.66619t e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

3. DO OBJETO E VALOR:

3.1 Constitui objeto deste Edital a Aquisição eventual e futura de MATERIAIS

DESCARTÁVEIS, para atender as necessidades da sede da SEMUS e suas

Coordenações conforme Termo de Referência e Anexos.

3.2 O valor global estimado do contrato é de R$ 884.625,32 (oitocentos e oitenta e

quatro mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos).

PRAZOS:

4.t O futuro contrato que advir deste Edital, vigorará da data de sua assinatura até 31 de

dezembro do exercício financeiro em que for formalizado.
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5. FONTE DE RECURSOS:

5.1 Na licitação para registro de preços não é necessário indicar dotação orçamentária,
que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento

hábil, nos termos do art. 7e, § 2e, do Decreto Municipal 073/2075.

B. CONDIÇÕES PARA PARTTCIPACÃO NA LICITACÃO:

6. DA PARTTCTPAÇÃO:

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 Exclusivos - os itens com valor total estimado de até 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 anteríor, receita bruta

correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 3e da Lei

Complementar ns L2312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do

ramo pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complementar ne 723/2006 e sua

alteração dada pela Lei Complementar 74712074, e que atenderem a todas as

exigências, inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos.

6.3 Para os itens com valor acima de RS 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação será

da seguinte forma:

6.3.1 Cota Reservada de 25% (inciso lll, art.48 da Lei 147/2OL4) para as licitantes

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 3e da Lei Complementar ne

L2312O06, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo

pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complementar ne 123/2006 e

sua alteração dada pela Lei Complementar 147/2014, e que atenderem a

todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste

Edital e seus Anexos.

6.3.2 Cota Principal de75% (inciso lll, art.48 da Lei 14712074) para todas as

empresas que atenderem as exigências, inclusive quanto à documentação,

constante deste Edital e seus Anexos.

6.4 Não poderão participar desta licitação empresas:

CPL
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Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, dissolvidas ou

liquidadas e em 
.consórcios 

de empresas, qualquer que seja sua forma de

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

Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública

Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal,

Estadual ou Municipal, ainda que talfato se dê após o início do certame.

Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de

órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou que possuam qualquer

vínculo com servidor do município.

Apresentadas na qualidade se subcontratadas.

Que se apresentem em forma de consórcios.

Pessoas Físicas.

d)

e)

f)

7. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

7.1 Por força da Lei Complementar ne 723106 e do art. 34 da Lei ne 1,1,.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) como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs,

EPPs ou COOPs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas

apresentadas por MEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)

superiores a melhor proposta classificada.

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

seguinte modo:

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

proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob

pena de preclusão;

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

considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será
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adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde

que seu preço seja aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias;

c) não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alínàa anterior,

serão convocada as MEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória,

para o exercício do mesmo direito;

d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se

encontrem enquadradas no item 7.t.,alínea c, será realizado sorteio entre elas para

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

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

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

f) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não

tiver sido apresentada por ME, EPP ou COOP.

8. DO CREDENCIAMENTO:

8.1 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.

8.1.1 No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de

identidade juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua

capacidade de representar a mesma.

8.t.2 As participantes deverão apresentar também, ato constitutivo, êstatuto 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;

8.1.3 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 Vl do Edital.

8.1.4 Fica facultado às participantes, Apresentar Certidão Simplificada da Junta

Comercial do Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP.

CPL
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8.1.5 Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados

ao(o) Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresentados em

original, os quais farão parte do processo Iicitatório, 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;

Caso as licitantes não se façam representar durante a sessão de lances-verbais, ou

seja, descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descritos no item

8.1.

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.

C. PREPARACÃO E FORMA DE APRESENTACÃO DAS PROPOSTAS DE PRECOS E DA

DOCUMENTACÃO DE HABITITACÃO:

9. DA PROPOSTA DE PREçOS

9.1 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" 110/2019-CPL

Rua Urbano Santos, L657, Bairro Juçara, lmperatriz (MA)

cEP 65,900-505

Envelope 1- PROPOSTA DE PREçOS

(razão socialou nome comercial do licitante e endereço)

8.2

8.3

8.4

8.5

9.2

a)

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.

RUA URBANO SANTOS, M 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRTZ:MA
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b) Conter a descrição detalhada e especificações necessárias à identificação do objeto

desta licitação, conforme Anexo l. O licitante deverá indicar a descrição detalhada e

especificações necessárias à identificação, inclusive marca e modelo do produto

cotado, quando for o caso, conforme Anexo l, e respectivo preço por item, em

moeda corrente nacional, expresso em algarismos e o valor total da proposta em

algarismo e por extenso. Só serão aceitos ate 02 (duas) casas decimais após a vírgula

na descrição dos valores. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais,

serão considerados os primeiros, e entre o valor expresso em algarismo e por

extenso, será considerado este último.

B.1) PARA A FORMUTAçÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS TMPRESSAS DEVERÁ SER

uTtLtzADA A DESCRTçÃO DOS TTENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊruCn

E ptANtLHA DE PREçO ANEXO AO TERMO, SOB PENA DE DESCLASSIFTCAçÃO

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) Prazo de validade dos valores, que será de 12 (doze) meses, contados da data do

respectivo registro em ata, assegurado o direito de revisão e atualização na forma

legal.

f) A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DEVERÁ SER PREENCHIDA E ENTREGUE NA

sEssÃo EM PEN DRrVE OU CD. ESTE ANEXO NÃO SUBSTTTUTA PROPOSTA DE PREçO

IMPRESSA.

10. DA ACETTAçÃO rÁCrA
10.1 Os preços apresentados devem:

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

serviço/entrega do produto;

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

incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros,

treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do

objeto deste Edital e seus Anexos.

c) serem irreajustáveis durante a vigência do contrato;

10.2 A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de

Fornecimento" emitida pela Contratante.

J
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LO.z.t O fornecimento do objeto será realizada nas quantidades e locais

determinados pela Contratante

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

de entrega da mesma.

Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de

preços, alterações ou alternativas nas condições/especificações estipuladas. Não

serão consideradas as propostas que contenham entrelinhas. emendas. rasuras ou

borrões;

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 e/ou 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 I icita nte;

11. DA HABTLTTAçÃO

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" 110/2019-CPL

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

cEP 65.900-505

Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO

(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

tl.z Os documentos necessários à habílitação, 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:

l1.z.t Habilitação Jurídica. que será comprovada mediante a apresentação da

seguinte documentação:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual.

CPL
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a)

b)
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e)

f)

s)

[L.2.3
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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.

lnscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada

de prova de diretoria em exercício

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.

Os documentos êm apreço deverão estar acompanhados de todas as

alterações ou da consolidação respectiva.

Regularidade Fiscal e Trabalhista, que será comprovada mediante a

apresentação dos seguintes documentos:

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério

da Fazenda (CNPJ).

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo

de atividade e compatível com o objeto contratual.

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e

Contribuições Federais e Dívida Ativa e Previdenciária).

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede

do licitante (Tributos e Contribuições Estaduais e Dívida Ativa).

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede

do licitante.

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.

prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do

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

Lei n" 5.452, de 1o de maio de 1943.

Qualificacão Econômico-Financeira. que será comprovada mediante a

apresentação dos seguintes documentos:

11.2.3.t Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que

comprovem a boa situação financeira da empresa, v_edada a sua

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo

No
§t

3\à
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ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de

3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

11.2.3,2 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 pe 6.404176 (Sociedade

Anônima):

- publicados em Diário Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulação; ou

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da

sede ou domicílio do licitante.

a.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

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

se encontra transcrito, devidamente autenticado na Junta

Comercial da sede ou domicílio do licitante, na forma da lN ns 65

do Departamento Nacional do Registro do Comércio-DNRC, de

1s de agosto de 7997, 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.

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.

A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de:

Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta

licitação, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa

jurídica de direito público ou privado.

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

I1.2.4

a)

11.2.5
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aprendiz, a partir de 14 anos, podendo ser utilizado o modelo do Anexo V

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 Débito 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

licítante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo

apresentar, neste caso, o documento comprobatório de autorização para

a centralização;

LL.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;

As certidões e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente

produzirão efeitos com a confirmação da autenticidade no endereço etetrônico do

órgão emissor.

O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item implicará na

inabilitação do licitante;

D. ABERTURA E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

12. DO PROCEDIMENTO

tz.l No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou

seus representantes legais, o(a) pregoeiro(a) receberá os documentos de

credenciamento e os envelopes contendo as propostas de preços (envelope 01) e os

documentos de habilitação (envelope 02);

Lz.l.t O(A) pregoeiro(a) poderá estabelecer ptazo de tolerância de até 15 (quinze)

minutos para a abertura dos trabalhos;

12.2 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;

t2.3 Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos

licitantes e uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante do ANEXO Vl,

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

?JS
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No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item

anterior, o autor da oferta de Menor Preço e os das ofertas com preços até 10% (dez

por cento) superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores

distintos e decrescentes, até a proclamação do vencedor;

12,4.1 A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida

a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços;

12.4.2 Poderá o(a) Pregoeiro(a) negociar com as licitantes visando estabelecer um

intervalo razoável entre tempo, valores e os lances ofertados.

L2.4.3 Dos lances ofertados não caberá retratação;

t2.4.4 Depois de definido o lance de menor preço, e na hipótese de restarem dois

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

classificação dos licitantes remanescentes;

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),

implicará na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de

ordenação das propostas;

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 lances;

12.8.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os demais licitantes poderão

igualar suas ofertas ao valor da menor propostâ do licitante mais bem

classificado.

12.8.2 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 Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do

licitante mais bem classificado durante a fase competitiva;

L2,8.4 Será incluído, na respectiva ata da sessão pública do pregão na forma de

anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com

preços iguais aos do licitante vencedor na seqüência de classificação do

certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando

o objeto não atender aos requisitos no previsto no art. 3", da Lei ne

8.666193;

CPL
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12.8.5 Se houver mais de um licitante na situação de que trata o item anterior,

serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada

durante a fase competitiva;

12.8.6 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;

L2.9.1 Em seguida, dará continuidade a abertura dos envelopes de habilitação dos

demais licitantes que aceitarem registrar seus preços, igualando suas

ofertas ao valor da menor proposta do licitante mais bem classificado.

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 que um

licitante atenda às condições fixadas neste edital;

Nas situações previstas nos subitens !2.7,12.8 e l2.l}, o(a) pregoeiro(a) poderá

negociar diretamente com o prôponente para que seja obtido menor preço;

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, so_b 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.

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1 Esta licitação é do tipo MENOR PREçO POR ITEM, 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 POR ITEM.

13.4 Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas,

após os lances verbais, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na

CPL
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13.s

mesma sessão e na presença de todas as demais licitantes presentes, através de

sorteio, na forma do disposto no § 2e do artigo 45 da Lei ns 8.666/93.

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.

t4. DA TMPUGNAçÃO E DO PEDTDO DE ESCLARECTMENTO

t4.t Os interessados poderão solicitar até o 2' (segundo) dia anterior à data de entrega

dos envelopes, 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 Permanente de Licitação - CPL, ou pelo endereço eletrônico:

atendi mentocpl (ô hotma i l.com.

L4.2 Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a CPL poderá,

por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de resposta3 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.

14.3 Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a errata na

preparação da Documentação e Proposta (s) de Preços, a CPL poderá prorrogar a

entrega das mesmas, pelo prazo que, na forma da Lei, exceto quando

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas

(Documentação e Preço)

14.4 A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com o Art. 41 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 Comissão Permanente de

Licitação, Rua Urbano Santos, ne 1657 - Bairro Juçara, CEP 65900-505, lmperatriz-

MA, ou via postal com Aviso de 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.

14.5 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 participar

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

RUA URBANO SANTOS, M 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZ/MA
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L4.7 As repostas aos possíveis pedidos de esclarecimentos ou impugnações a este Edital

estarão disponíveis no site da prefeitura, qual seja,

www.imperatriz.ma.gov.brllicitacoes, 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 apresentação

das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde

logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que

começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista

imediata aos autos;

15.2 O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida

a termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax ou

vencidos os respectivos prazos legais.

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

superior, por intermédio do pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão ou

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 insuscetíveis de

aproveitamento;

15.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a

autoridade competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida

notifica a licitante melhor classificada para assinatura da ata de registro de preço;

15.6 A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo

Pregoeiro ao vencedor.

15. DACONTRATAçÃO

16.1 Homologado o julgamento, será elaborado o Contrato em favor do(s) licitante(s)

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

L6.2 O(s) licitante(s) vencedor(es) terá(ão) um prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável

uma única vez, a critério da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, para atender à

convocação prevista no item anterior.

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

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

observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da

aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no subitem acima.

L6,4 Não será admitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

No
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17. V|GÊNCIA DO CONTRATO, EXECUçÃO E LOCAL DE ENTREGA

L7.l O futuro contrato que advir deste Edital, vigorará da data de sua assinatura até 31de

dezembro do exercício financeiro em que for formalizado.

17.2 O cronograma de distribuição com os locais e os horários será definido conforme

necessidade de cada órgão lntegrante. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá

sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações.

L7.3 Os produtos serão entregues, sem ônus adicional para a contratante, na sede dos

órgãos integrantes, conforme cronograma de cada uma em lmperatriz - MA ou local

designado por pessoa competente para tal, acompanhando da respectiv_a nota fiscal

por pessoal qualificada da contratada.

17.4 A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos pedidos em perfeitas condições de

ingestão, conforme proposta apresentada, especificações técnicas e níveis de

desempenho mínimos exigidos, dentro dos horários estabelecidos.

17.5 O recebimento dos materiais não implica na sua aceitação definitiva, porquanto

dependerá da verificação do resultado, por membro da unidade a que se destina os

mesmos, da satisfação de todas as especificações do Termo de Referência.

18. DAS OBRTGAçÕES DA CONTRATADA

18.1 No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar

todo o empenho e a dedicação necessários ao fiei e adequado cumprimento dos

encargos que lhe são confiados, obrigando-se ainda a:

L8.2 lniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento",

emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de dezembro do

exercício financeiro em que for formalizado o contrato.

18.3 Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecido

neste Edital e na proposta da CONTRATADA.

18.4 Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada fornecer os materiais,

após cada solicitação formal, conforme item 20 deste Edital

18.5 Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer

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

prejudicar a perfeita execução do objeto.

18.6 Facilitar à FISCALIZAçÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.

18.7 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a

terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus

prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que

estiver sujeita.

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

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

apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo

e,

CPL
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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 8.666/93.

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 esta belecidas.

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

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

Lei 8.666/93.

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

Lei 8.666/93, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (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 acompanhar e se responsabilizar

pela execução do objeto.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substítuir, às suas expensas, no total ou em

parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções

resultantes da execução ou de materiais empregados;

Reparar, corrigir, remover, 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.

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

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,

A Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais

resultantes da execução do contrato.

A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e

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

pagamento.

CPL
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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 sem a prévia e

expressa anuência da Contratante.

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 do

fornecimento 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 do

fornecimento 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, 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;

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

descarregamento dos materiais.

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

Municipal.

Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Saúde ou outro local designado por

esta.
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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 - deste Edital.

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, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive

quanto ao compromisso do fornecimento dos materiais registrados, atendendo às

solicitações do governo municipa l.

Atender as demais condições descritas neste Edital.

São expressamente vedadas à contratada:

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

do Município;

a subcontratação para a execução do objeto deste contrato;

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

período de fornecimento.

19. oBRTGAçÕES DA CONTRATANTE

19.1 Efetuar o pagamento na forma do item 23 deste Edital, após o recebimento

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

fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições deste Edital. -

L9.2 Designar um profissional, para na qualidade de físcal, acompanhar e fiscalizar a

execução do Contrato, conforme previsto no item 22 deste Edital.

19.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto

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

19.4 Rejeitar os materiais cujas especificaçôes não atendam os requisitos mínimos

constantes do Anexo I - deste Edital.

19.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

constantes da execução do objeto deste Edital, para que sejam adotadas-as medidas

corretivas necessárias.

19.6 lnformar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento

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

caso.

L9.7 Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do

Contrato, podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com
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as especificações e condições estabelecidas neste Edital, informando as ocorrências

ao Órgão Gerenciador.

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

pertinentes neste Edital, implicando em caso negativo no cancelamento do

pagamento dos bens fornecídos.

Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contratol aceitar ou

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob

pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 8L

da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Verificar a regularidade físcal e trabalhista do fornecedor 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 Fornecimento.

Receber o objeto em dias úteis, no horário de 08h às 18h00, no local determinado na

requisição/autorização de fornecimento;

Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.

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 entrega material.

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;

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.

20. DO PRAZO E COND!çÕES DE ENTREGA

20.1 A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de

Fornecimento" emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 3L de

dezembro do exercício financeiro em que for formalizado o contrato.

20.2 O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme

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

existência de disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados
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pela Contratante, por ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira

responsabilidade da Contratada o ônus com a execução do objeto.

20.3 O fornecimento será executado observado o disposto no Anexo I e demais

di sposições deste Edita l.

2O.4 A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de 05 (cinco)

dias, após a solicitação formal pela Contratante.

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

conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

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

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

2I. DO RECEBIMENTO

zí-.t O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:

2L.!.! PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação

da conformidade das especificações dos materiais com aqueles

determinados nos Anexos I - Termo de Referência e da proposta

vencedora, oportunidade em que se observarão apenas as informações

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

nota de empenho.

2L.L.2 DEFINITIVAMENTE: no ptazo de até 05 (cinco) dias, contados do

recebimento provisório, após a verificação das especificações, qualidade e

quantidades dos materiais e consequentemente aceitação, mediante termo

circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do contrato, a ser designado

pela Contratante,

21.2 O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser

providenciada a mão de obra necessária.

2L.3 O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a

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

produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas,

posteriormente, garantindo-se ao município as faculdades previstas no art. 18 da Lei

n.e 8.078/90.

22. DA FTSCALTZAçÃO DO CONTRATO

22.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão

feitos pelo servidor a ser especialmente designados no ato da contratação, que

anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67,

da Lei ns 8.666, de 21.06.93.
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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 do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor

responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse

fim.

23. DO PREçO E DASCONDTçÕES DE PAGAMENTO

23.t 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, conforme o item 24 deste Edital;

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

indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei ns 8.666192. -

23.3 A CONTRATADA deverá apresentar pré-faturamento com detalhes dos

fornecimentos, para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação

para faturamento.

23.4 Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA

deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que

deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Av. Dorgival

Pinheiro de Sousa, ne 47, Centro - lmperatrizlMA, para fins de liquidação e

pagamento.

23.5 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde, por

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

aceitação definitiva dos materiais, com apresentação das notas fiscais devidamente

certificadas pelo Agente Público competente.

23.6 O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE O

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

devendo estar vinculado a liquidação total do empenho

23.7 A Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação

de sua adimplência com as Fazendas Nacíonal, 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

- tcMS.

No
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Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos

fornecimentos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato,

mediante contabilização e apresentação, ao final de cada entrega ou período não

inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos fornecimentos.

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.

23.10.1 A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da

reapresentação e protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento

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

qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo 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 adquirir os materiais na totalidade do valor e

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

com o fornecimento efetivamente efetuado.

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 de6% 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 =

0,00016438i e VP = Valor da prestação em atraso.

O preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais se_rá o preço

registrado na Ata de Registro de Preços - ARP, ofertado na proposta vencedora deste

Pregão.
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23.t9 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos

preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados,

conforme Decreto Municipal n.e 13/2015.

21.19 No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, taxas, fretes e

demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste

contrato, isentando a Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.

23.20 Os preços registrados, oferecido na proposta vencedora serão fixos e irreajustáveis

durante toda a vigência contratual, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente

comprovadas das situações previstas no item Criterios de Reajuste.

24. CRITÉRIOS DE REAJUSTE

24.1 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto

nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na

alínea "d" do inciso Il do art. 65 da Lei ne 8.666/1993 ou no artigo L7 do Decreto

Municipal n.e 73/2075. de 31 de março de 2015.

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 ínicial do contrato, na

forma da alínea "d" dg Art.65 da Lei n.e 8.666/93 e suas alterações ou no artigo 77

do Decreto Municipal n.s t3/20L5.

25. DA RESCISÃO DO CONTRATO

25.L A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto

nos artigos 77 a80 da Lei no 8.666193.

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

assegurado o contraditório e a ampla defesa.

25.3 A rescísão do contrato poderá ser:

25.3.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Secretaria Municipal de Saúde -

SEMUS, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll, do art. 78 da Lei

8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30

(trinta) dias; ou

25.3.1.1 Constitui ainda motivo para rescisão unilateral do contrato, sem

prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o não.pagamento

de salários e verbas trabalhistas, bem como o não recolhimento

das contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS.

25.3.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da

licitação, desde que haja conveniência para a Secretaria Municipal de Saúde

- SEMUS; ou

25.3.3 Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

a,
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Constituem, ainda, motivo para rescisão do contrato, assegurados ao contratado o
contraditório e a ampla defesa, de acordo com o artigo 78, incisos XIV a XVI da Lei

Federal no 8.666/93:

25.4.L A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Secretaria Municipal de

Saúde - SEMUS, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso

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

ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo ptazo,

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas

sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e

outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar
pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja

normalizada a situação;

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

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS decorrentes de obras, serviços ou

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

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

assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do

cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

25.4.3 A não liberação, por parte da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, de

área, local ou objeto para a execução dos serviços nos prazos contratuais,

bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

25.4.4 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos Xll a XVll do ar$go 78, sem

que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

25.4.4.t Devolução de garantia;

25.4.4.2 Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da

rescisão;

25.4.4.3 Pagamento do custo da desmobilização.

A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e

fundamentada da autoridade competente.

Ficam reconhecidos os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa

prevista no art. 77 da 1ei8.666/93.

26 DAS SANçõES ADMTNTSTRATTVAS

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.1 Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da

fiscalização, no caso descumprimento das obrigações e responsabilidades

a,RUA URBANO SANTOS, N. 1657 - BAIRRO JUÇARA _ IMPERATRIZTMA
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assumidas no contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrências que

possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a

aplicação de sanção mais grave.

Multas:

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

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

CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa ou

pela rescisão contratual, em razão da inexecução total.

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.

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

cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.

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

manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no

i nstrumento convocatório.

L0 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão

contratual por inexecução parcial do contrato.

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 trinta dias, estabelecido na

alínea "a" .

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 o'contratado
ressarcir a Admínistração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido

o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

b)

c)

d)

e)

f)

27 DA ANTTCORRUPçÃO

27.t Na execução do futuro Contrato é vedado à Secretaria Municipal de Saúde de

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

seu:

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevid-a a agente

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

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

Contrato'
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c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou

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

licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

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

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

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

ns 12.84612013 (conforme alterada), do Decreto ne 8.420/2015 (conforme alterado),

do U.S. Foreign Corrupt Practices Act de 1977 (conforme alterado) ou d,e quaisquer

outras leis ou regulamentos aplicáveis ("Leis Anticorrupção"), ainda que não

relacionadas com o presente Contrato.

28 DO REGTSTRO DE PREçO

28.L O Sistema de Registro de Preços (SRP) é o conjunto de procedimentos para o registro

formal de preços, relativo à aquisição de bens e serviços, visando a eventuais e

futuras aquisições da Administração Pública.

28.2 A Ata de Registro de Preço e um documento vinculativo, obrigacional, com as

condições de compromisso para a futura contratação/aquisição, inclusive com

preços, especificações técnicas, fornecedores e órgão participantes, conforme

especificações contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas

apresentadas pelos licitantes, conforme exigências editalícias.

28.3 A descrição e quantidades constantes no Termo de Referência contém a estimativa

máxima para fornecimento em um (01) ano, e em conformidade com a legislação,

não obrigando o Município de lmperatriz a contratar/adquirir a quantidade total

estimada, possibilitando a aquisição integral, parcial ou mesmo a não aquisição.

28.4 O presente Registro de Preços terá validade de um (01) ano, a contar da data de

assinatura da respectiva ARP.

28.5 A existência de Registro de Preço não obriga a Administração a firmar as

contratações que delas poderão advir, facultando-lhe a realização de procedimento

específico para a execução dos serviços pretendidos, sendo assegurado ao

beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade e de condições.

28.6 Homologado o resultado do certame, a Comíssão Permanente de Licitação convocará

os interessados para assinatura da ARP, no prazo de até 05 (cinco) dias, respeitada a

ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, a qual se

constitui em compromisso formal de fornecimento nas condições estabelecidas,

observados os requisitos de publicidade e economicidade.

28.7 A aquisição dos produtos junto ao fornecedor registrado será formalizada pelos

Órgãos lntegrantes da ARP, conforme consta do Termo de Referência, através de

requisição formal, ou similar, no que couber.

CPL
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28.8 Caso o proponente vencedor não atenda à convocação, nos termos referidos no item

anterior, e facultado à Administração, dentro do prazo e condições estabelecidas,

convocar os remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e

nos termos de sua proposta, ou revogar o lote, ou licitá-lo.

29 DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E NÃO PARTICIPANTES

29.1 órgãos Participantes - lntegram a Ata de Registro de Preço a Secretaria Municipal de

Saúde - SEMUS, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDES e

Secretaria Municípal de Esporte, Lazer e Juventude - SEDEL, tendo como Órgão

Gerenciador do presente SRP a Superintendência de Registro de Preço desta

Comissão Permanente de Licitação' CPL.

29.2 Órgãos não participantes - todos 9s demais órgãos da administração pública

municipal direta, autárquica e fundacional; fundos especiais, conselhos escolares,

empresas públicas, sociedades de economia mista, conselhos municipais e demais

entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Município.

30 DA ADESÃO À Are DE REGTSTRO DE PREçOS

30.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços os órgãos participantes ou qualquer

outro órgão/entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado

do certame objeto deste Edital, mediante prévia consulta a Superintendência de

Registro de Preço desta Comissio Pgrmanente de Licitação, desde que devidamente

comprovada a vantagem, respeitado o limite contido no Decreto Municipal ne 13, de

30.2

31de março de 201"5.

Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando

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

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

fornecedores e respectivos preços a serem pratícados, obedecida a ordem de

classificação 
.

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

Registro de Preços sem prévia autorização do Orgão Gerenciador.

Caberá aos fornecelo1es bgqeficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecímento aos não

participantes que solicitem adesão à Ata de Registro de Preços acima do quantitativo

previsto, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente

assumidas, respeitado o disposto no Decreto Municipal ne 13, de 31 de março de

2015.

As solicitações de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e autôrízação do

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

órgão gerenciador.

30.3

30.4

30.5
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31 oa exclusÃo Do FoRNEcEDoR REGISTRADo

o O licitante registrado terá seu registro cancelado quando:

31.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

31.2 Não retírar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo

estabelecido pela Adrninistração, sem justificativa aceitável.

31.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior

àqueles praticados no mercado.

31.4 Tiver presentes razões de interesse público.

31.5 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nos incisos l, ll e lV do coput do

Decreto Municipal ne 13, de 31 de março de 2015, assegurados o contraditório e a

ampla defesa, será formalizada por despacho da Presidência da CPL.

31.6 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço, na

ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução

contratual; decorrente de caso fortuito ou força maior devidamente comprovado.

32 DAS OBRTGAçÕES DO ÓnCÃOeenENCtADOR

. Compete ao órgão Gerenciador:

32.1 Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços-

SRP;

32.2 Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro

de Preços;

32.1 Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que

solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração,

obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos.

32.4 Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços

regístrados;

32.5 Aplicar as sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes de

descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços,

32.6 Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade

dos preços registrados;

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

32.8 Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata nas contratações

dela decorrentes;

o Compete aos órgãos interessados q não participantes:

32.9 Manifestar intenção de compra por meio oficio ao Órgão Gerenciador;

32.10 Contratar os produtos obedecendo ao quantitativo registrado, por meio de

instrumento contratual, conforme minuta anexa ao edital, em até noventa dias,

observado o prazo de vigência da ata;

q
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a Compete aos órgãos participantes e não participantes, na qualidade de

Contratante:

Efetuar o pagamento na forma estabelecida neste edital, após o recebimento

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

fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições do Termo de Referência.

Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal, acompanhar e

fiscalizar a execução do Contrato

Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto

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

Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades

constantes da execução do objeto do termo de Referência, para que sejam adotadas

as medidas corretivas necessárias.

lnformar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento

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

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

pertinentes no Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento

do pagamento.

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 1ei8.666/93 e suas alterações.

Verificar a regularidade físcal 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.

Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos

necessários à execução do objeto do contrato e indicar os locais onde os materiais

serão entregues.

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.

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.

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.

32.11

32.12

32.13

32.14

?2.Ls

?2.L6

32.17

32.18

32.L9

32.20

t2.2L

32.22

32.23

32.24

32.2s
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33 DAATA DE REGTSTRO DE PREçO

33.1 Após a homologação da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de

classificação, convocará, no prazo de 05 (cinco) dias, o(s) declarado(s) vencedor(es)

para assinatura da Ata de Registro de Preços.

33.2 Sempre que o beneficiário não atender à convocação para contratar, sem prejuízo da

sanção que a ele possa ser imposta, é facultado à Administração, dentro do prazo e

das condições estabelecidos, convocar os remanescentes, na ordem de classificação,

para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições, ou revogar a licitação.

33.3 A Ata de Registro de Preços, publicada no site do município, aperfeiçoará o

compromisso de execução nas condições estabelecidas no Edital, terá a validade de

12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.

33.4 A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar,

facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida,

assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, nos

termos do Decreto Municípal ne 13, de 3L de março de 20L5.

34 DAS DTSPOS!çÕES GERATS

34.t Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes

quanto à intenção de interposição de recurso, o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto

licitado, que posteriormente será submetido à homologação da autoridade superior.

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

autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licitado.

34.3 O contratado obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos

ou supressões do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § l-e, da

Lei n'8.666/93.

34.4 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.

34.5 Os recurso e contrarrazões de recurso, bem como impugnação ao Edital, deverão ser

dirigidos ao(a) Pregoeiro(a) e protocolados junto à Comissão Permanente de

Licitação - CPL, o qual deverá receber, examinar e submetê-los a autoridade

competente que decidirá sobre a pertinência.

34,6 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que, tendo
aceitado sem objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou

irregularidades que o viciem.

34.7 A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas

exigências e condições.

a,

CPL
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34.8

34.9

34.10

34.11

34.L2

34.13

34.14

34.15

34.16

34.17

34.18

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAçÃO - CPL

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.

Não serão considerados motivos para desclassíficação 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 não

firam os direitos dos demais licitantes.

As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da

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

interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação/fornecimento.

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 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.

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 Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.imperatriz,ma.gov.br, ou

obtidos mediante pagamento no valor de RS 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, 1.657, Bairro Juçara,

lmperatriz/MA, estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08h às 18h.

São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

rô
No

D

GPL

- Proposta de Preços e Termo de Referência;

- Modelo de Carta Credencial;

- Minuta da Ata de Registro de Preços;

- Minuta do Contrato;
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lmperatriz (MA), 16 de dezembro de 2019

Daiane Pereira

Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação - CPL

CPL

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

8.666/e3;
- Modelo de Declaração Dando Ciência de que

Cumprem plenamente os Requisitos de

Habilitação.
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PREGÂO PRESENCIAT N.9 110/2019 - CPL

ANEXO I

(Proposta de Preços e Termo de Referência)

lmperatriz (MA), _de de 2019

Prezados Senhores,

empresa), com sede na cidade de _à Rua_, n.e

inscrita no CNPJ/M F sob o número neste ato representada por

portador do CPF n.e _e R.G. n.e abaixo

assinado propõe à Secretaria Municipal de Saúde, os preços infra discriminados para aquisição

eventual e futura de MATERIAIS DESCARTÁVEIS, para atender as necessidades da sede da SEMUS e

suas Coordenações, conforme Anexo l, objeto do PREGÃO PRESENCIAT ne U0/2019-CPL:

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

contados a partir da data de sua abertura.

b) A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Serviço",

emitida pela Contratante.

c) Preço Total por extenso RS............ (, . . . ... ..,..........).

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa
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SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE / SUS

TERMO DE REFERENCIA

R..
\]\

No

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro
Forre: (99) 3524-9872 / Fax: (99) 3524-9gtz

3\)
DO OBJETO

Descrição
PL

l.l
t.2 Constitui objeto deste '['ern1o de Referência a aquisição evcntLral e lutura cle

Materiais Descartáveis. para atender as necessidades da sede da SEMUS e sLras

Coordenações.

DA .IUSTIFICATIVA
l.l . A prcsente aquisição dos materiais faz-se necessária para atender ã denlartda da

SIiMI.JS c sLras Coordenações confomte segue:

2.1 .l . Aquisiçâo de Materiais Descartáveis se justif ica pela graude importância. haja vista
que os mesmos são indispensáveis para o bont desempenho das atividades
administraLivas realizadas na sede da SEMUS e suas Coordenações.

2.1.2.A divisão dos rnateriais loi por um lote visando dottrr cle maior celeridade e eticiêrtcia

as várias etapas procedimentais relativas à licitação, Íbmalização e gerencian'renlo

das atas cle registro de preços. aquisição e recebintento dos materiais e controles dos

atos processuais. com rellexos na economia processual e flnanceira, além de

proporcionar unla maior atratividade para as empresas parlicipantes da iicitação.

2.1 .3. Ademais. tendo em vista a inrpossibilidade de precisar o quantitativo a sr-r

demandaclo pela Administração Pública, bem como a conveniência de que as cntregas

sejarn fbitas de tb_ul*a_pêççe_l.qd-a e atenda nrais de um órgão ou entidade do municipio.
o Sistema de Registro de Preços demonstra-se a opção nrais viáv'el ao procedimcnto

licitatório.
2.1.4.Os materiais previstos neste Tenno de Refbrência se enquadranr na classificação de

bens comuns. nos ternlos da Lçi.tt" 10.520, de 2002. que regulantenta a modalidadc
do Pregão, por possuir características gerais e específicas usualmente encontratlas no

nrercado. podendo. portanto, ser licitado por nreic'r da rnodalidade Pregão Prescucial

com vistas a obter a mclhor proposta para a Adrninistração I'>ública.

l.l ..5. Para tânto, o presente 1'R explicita os elementos básicos e essenciais deterrrinados
pela legislação, descritos de fbrma a subsidiar aos interessados enr participarenr dcr

certanle licitatório na preparação da «locumentação e na elaboração da proposta.

2.l.6.Optou-se pela organizaçáo deste certame por item, sempre em respeito a mais anrpla

competiçã«r e confbrme previsto no art.23 §§ ln e 2o da Lei n. 8666/93 e Súnrula 247
do Plenário tlo l'CtJ.

2.1 .7. Os quantitatil'os do ancxo I deste ternto de reÍbrência Íbram obtiüls atraves de
solicitação Í'eita por toclos os coordetradores da SEMIIS e analisado pelo setor de
C«;nrpras.

DO FUNDAMENTO LEGAL
:i.1. A eventual e futura contratação de pessoa.iurídicu. para a aquisição dos nratcriais.

objr":to deste Tentto de Referência. se enquadra na classiÍicação dc bens con'rur1s. c
encontra antparo legal na Lei no 10.520. de l7 de julho de 2002. regulamentada no
Município irelo Decreto N4unicipal n.'2212007; no l)ecrcto N1unicipallr." 0l_]. dc j I

de ntarço cle 2015, que regulamentao Sistema de Ilegistro de Preçt'rs no Município dc
lmperatriz: r,a Portaria nn 448. ttc 13 dr.: setembro de 2002. do Ministério da fiazencla
-. Secretaria do 'Iesouro Nacionitl e nas demais legislações correlatas, aplicanclo-se.

J.
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strbsidiariamente. no que couber, a Lei n." 8.666, de 2l de
alterações subsequentes.
.lustifica-se a opção pelo Sisterna de Registro de Preços por ser uma ferrarnenta de
gran«le valia à disposição da Administração I'}ública Mo«lerna.lois propicia
nrecartismos para a melhoria da gestão e, principalmente. elbtiva o alcance dos
princípios coustitucionais da econonricidade e eÍiciência. pois rnostra ser Lrnr rrroclo

inteligcnte dc aquisição de bens e serviços para o Município.
Através do Sistema de Registro de Preços a Administração tende a econonrizar
tetnpo, espaço, pessoal e recursos nas suas aquisições, não precisando providenciar
grandes áreas para armazenagem de matc'riais. e ainda. resolve seu problema cluando
se torna diÍicultoso prever com total exatidão os quantitativos a scl'eln licitados. crrlrc
outras vantagens. Segundo Edgar Guimarães e Joel de Menezes Niebuhr (2008. p.l5).
assinalarn que o sistema de registro de preços ameniza rnuito a tarela dos (rrgrios

púrblicos. senão veiamos:

"A principal vuntagem do registro de preÇoti ocorre cm relução tuts objctos
t'ttios quantitalivo.ç :;eium de diíícil previsihiliclude, c'omo oc'orre L'ot1 p,'tatt.\,

pe ÇLts, «tmbtrstíveis, maÍerial de expedienta, medicumenÍos, in,tturto.ç dc
iníitrmúÍicu, etc.

.t. DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO
1.1 . iv{odalidacle de Licitação
4.l,l.O certame Iicitatório será realizado na modalidade de PREGÃO PRESU,NCIT\L.

pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. e. em confonnidade coru a l-ci
l;cderal rr." 10.520. de l7 tle julho de 2002. regulantentada no Município pelo Decreto
lr4unicipal n." 2212007. Decreto lvlunicipal n." 01-], de -il dc março de 2015. c1u*

rcgularncnta o Sistcnra de Registro de Preços no Município de lmperatri'2" e [.ei n "
ti.666. de ll dc junho t993 e suas alterações.

-i.1. 'l ipo cle t.icitação
4.2.l.Serír adotado na licitaçào o critério de julgamento corR base no TIPO MENOI{

PREÇO PCIR lTEi!-1.

5. DA pAR'trCrPAÇÃo DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PlrQriENo
PORTE

5.1. O licitante que L:un'rprir os requisitos legais para qualiÍicação con'lo Microenrpresii
(ME) ou Empresa de Pequeno I'orte (llPP). consoante art. 3" da L,ei C'onrplementar n".

12312006. e que não estiver su.ieito a qr-raisquer dos impeclimentos do § 4o deste

artigo. caso tenlta inteiesse em usutruir do tratamento previsto nos art§ 4? a 4t) tla lei
citada deverá comprovar tal atributo mediante apresentação dc tlocunrentaçaio
conrprobatória.

5.1 ,\ conlprovação de regularidade fiscal das nricrocmpresas e cnrpresa de pecluerro

1'rtlrte sourente será exigida para efeito de contrataçào. e não como condiçiÍo para

i;arlicipação na licitaçãr;. Na iripótese dc hâ\,cr algurne restrição relativa i\

;'egularidade ilscal. será asscguraclo prazo dc 05 (cinco) dias úrtcis. prcrrogá,u'el por

igual períoilo.. para a regularizaçãu tla tlocurnc'ntação.

-i..i. Na lir:itação. será assegurada. conlo critério de ,iesenrpatc. preferênciilde contrataçiio
para as rnicroempresÍN e enrpresas de perquenci portc.

5.4. [)ara o pl'ocesso ern questão deverá scr respeitado o arr. 47. inciso l. da [,ei n"
l13/2006, quc estabelece exclusiva partioipaçãr'r clas nricrrrc'nrpresas e empresas cle

Av Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro, CEP 6590:i-270 - Irnperatriz (lrlA)
Fone: (99) 3524-9872 / Fax: (99) 3524-9872
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pequeno porte nos itens de contratação cujr: valor seja ate RS

reais).

(oitenta nril

5.5 Será concedida prioridade de contratação de mioroe-nrpresas e enrprc'sas de pequeno
porte sediadas no,A.MBITO LOCAL. nostertnos do art.9n do l)ecreto r]o 8.-538,'?015
para promover o clesenvolvimento econt\:rticrr e social tt-'litnbito Iocal.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1 A proposta de preços deverá ser digitada c irrrprr:slill cril ilri:ir via i).-) nlrirl i'cr,ligida

corn clareza em língua portuguesa, sem enlendas. rasuras ou entrclirrhas. .lcvidanrentc
clatada e assinada na irltima folha e rubricada nas dentais por pessoa .iuridicanrerrtc
habilitada pela ernpresa.

Os preços oÍbrtados del'erão ser líquidos, devendo estar nele incltríclas ttldas as

despesas com impostos. taxas. fietes. seguros e dernais encargos. de qualqucr

natureza, que se façam indispensáveis à perÍbita exeoução do ob.ieto dcssa Iicitação. iri
deduzidos os abatimentos eventualmente concedidos. cr)ntcrnplundo ilent a itenr.

z\prerrr;ntar inclicação detalhada clas espeiilicaçõr:s dos materiais cotaclos. cii,rirclo

nlarcA. tipo. labricantc" país de procedência e outras características qlrc perntitanr

idcntiflcá-los)serrr reÍêrôncia às expressões "siruiiar' üu ''conrpatír,cl". dc irr:oriir-' cr,nr

os rcquisitos inclicados nestc l'ertrto de lieferêrrcia.
Prazo de validade da PROPOSI'A..não inferior a 60 (sessenta) dias atontar da clala

da sua apresentação, ou seja. da data da Sessão Pública a ser designada pelr
Comissão Permanente de l-icitação.
Verificando-se discordância entre os prr'ços unitário e total da PROPOS l';\.
prevalecerá o primeiro. sendo corrigido o preço total; ocorrendo divergência cirlrc
valores numericos c os por extenso. prevalecerào os últirnos. Sc o licitante não accitar'
a correçãcr de tais erros, sua PROPOSTA será rejeitada.
'fodos os clrstos dccomentes da elaboração e apresentação da I'}ROPOSTA seràt> dt:

responsabilidade exclusiva da licitante.
O valor estintado pcra a contratação, a quai devcrá ser adotada para a fbrmulação da

proposta de preços" apresenta-se no item 1l desto Tennt'r de Rel'crôncia.

(r.i

(t.4

6.5

6.1

6.6.

6.7

DA HABTLTTAÇÃO.
7 .l . l)ara se habilitar ao processo licitatório. os interessados deverão aprcsentar os

docunientos rclacionados nos incisos c parágrafos dos arts. 28. 29. 30 e 3 I da Lei n".
8.666/ei.

7 2. Para llns dr: habilitação, a título de qualif-rcação técnica. a empresa licitante deverá
apfesentar:

T.l.l.Atestado ou declaraçào de capacidade tócnica. expedido por órgão ou entidade dii
administraçâo pública ou por empresas privaclas que compro\/em que a empresi-r

executou, a contento, objeto compatível coln o objeto da licitação.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRA'TADA
8.1. No fbmecintento do objcto do presente corltrato. obriga-se a C'ontratada a envidar

todo o ctnpenho e a dedicação necessários ao flel e adequado cumprirnento dos
encargos que lhe são confiados. obrigantlo-se ainda. além das obrigaçt-res.,
estabelecidas deste l'ernro de Reíerência.

8
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8.1. Iniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de
Fornecimento", emitida pela Contratante, de forma parcelada. vigorando até 3l de

dezembro do exercício financeiro em que for ftrrmalizado o contrato.
8.i. Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, confonne estabelecido neste

'l'ermo de Referência e na proposta da CONTRATADA.
8.4. Comunicar à fiscalização da Contratante. por escrito. quando verificar quaiscluer

condições inadequadas à execução do contrato ou a inrinência de fàtos que possam

prejudicar a perfeita execução do objeto.
li.5. Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e tecnicas adotados.

tt.6. Rcsponder integralmcnte por perdas e danos que vier a causar a CON'I{{ATAN'IE or.r

a terceiros. em razão de ação ou omissão. dolosa ou culposa. sua ou dos seus

prepostos. independentemente de outras cominações contratuais on legais a quc

estiver sujeita.
8.7. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por

ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante. devendo

comunicar a CONTRATAN'IE a superveniência de tato impeditivo da manutenção

dessas condições.
8.U. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada.tm um prazo

rnáxinro de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada. sob pena das

sanções previstas no aft.o 8l na Lei 8.666193.

8.tl.l.A recusa injustificada do homologatório em assinar o c«rntrato. aceitar ou retirar o
instrumento cquivalente, dentro do prazo estabeleciclo pela Adnrinistraçào-

caracteriza o descunrprirnento total da obrigação assumida. suieitando-o iis
penal idades legalmente estabelecidas.

8.9. Aceitar, nas mesnlas condições contratuais. os acréscimos e supressões do l'alor
inicialmente estimado para a execução do contrato. nos termos do § 1o: do art. 65 da

l.ei 8.666/93.
8.10. Executar fielmcnte o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da

t,ei 8.666/91i, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

8.11. Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato.0l (um) preposto corno

seu representante" conforme elenca (art. 68, da [-ei 8666/93). accito pcla
Administração, que deverá se reportar diretanrente ao Gestor do Contrato.
pessoalmente eiou via eletrônica/telefone. para acompanhar e se responsabilizar pela
execução do objeto.

8. I L 1. Reparar, corrigir. remover, substituir. desÍàzer e ref-azer---- prioritária c

exclusivamente. às suas custas e riscos. num prazo de no máximo de 05 (cinco) «lias

útcis, contados da solicitação da Contratante, quaisquer vícios, def-eitos. incorreçõcs.
erros, talhas e imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do
ob.ieto.

tt.l2. 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 frscalização ou o acompanhamento pelo órgào
interessaclo.

tl.l2.l. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus

enrpregadcls, ou representantes, direta e indiretamente. ao adquirente ou a terceiros-
inch"rsive os clecorentes de aquisiçõcs com vícios ou def'eitos. constatáveis nos prazos
da garantia. mesmo expirado o prazo.

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro, CEP 65903-270 - Imperatriz (MA)
Fone: (99) 3524-9872 / Fax: (99) 3524-9872
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8. 1 3. A Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas.
conrerciais resultantes da execução do contrato.

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

pagamento.

8.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis traballristas.
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus Í'uncionários.

ti.l5. Não transf'erir a terceiros. total ou parcial, a execução do objeto sem a previa e

expressa anuência da Contratante.
Íl.l(r. r\rcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumpritnento das

obrigações pactuadas entre as partes.

tl.l7. Pagar todas as despesas. tais como taxas. irnpostos. tributos, fietes. seguros. ntão-de-

ohra. garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

tl. 18. Garantir cpre a açào ou omissão, total ou parcial. da fiscalização do setor competentc.
não exinrirá a Contratada de lotal resptlnsabilidade quanto ao curnprimento tlas

ohrigações pactuadas entre as parles.

8.19. Relatar a Contratantc toda e qualquer irrcgularidaclc observada em virtude do

fbrnecimento e prestar prontarnente todos os esclarecimentos que Íbrern solicitados.

8.20. Responsabilizar-se por todas as proviclências e obrigações estabelecidas na legislaçâo
específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes dcr

Í'ornecimento do objeto tais como: salários. seguro de acidentes. taxas. intpostos c
contribuições. indenizações, vales-transportes. vales-refeições. e outras clue

porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei.

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

de trabalho. eucargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. transporles"

fi'etes. cquipamentos- seguros. tributos, contribuições de qualquer natureza ou

cspecie. salários e quaisqtrer outras despesas neccssárias à perfeita execução dos

serviços contratados.
. Arcar com todos os ônus de transportcs e fietes necessários.

. Responsahilizar-se por quaisquer ações judiciais tnovidas por terceiros. quc lhc

venham a ser cxigidas por t'orça de Lei, ligaclas ao cumprimento do contrato.
. Irorneccr a seus ernpregados torJos os fJquipamentos cle Proteção tndividual -- El'1.

exigiclos pela Secretaria cle Segurança c Medicina clo l"rabalho - SSM't-do MTE, benr

conlo cuniprir todas as uonnas sobre rr,-'dicina e segurança do trahalho.
. Rcspeitar âs normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da

Contratante;
. Responsabilizar-se pelo transporte. acondicionalnento e entrega. inclusive o

descarregamento dos materiais.

Suieitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal.

Ilntregar o objc'to na Secretaria Murricipal de Saúde ou outro local designado por esta.

fiscais e

irn€f€tfutÉ i):.

8.21

8.??

8.23

8.24

8.25

8.26

8.27.

8.28.

8.29.. Apresentar no ato da assinatura Co contrato a planilha de preços da-proposta tinal
a.iustada ao último lancc- ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura
clo contrato.

tl.,lO. Manter inalterados os preços e condições da proposta.

W
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8.i l. Lançar na nota flscal as especificações dos produtos, de

constantes do zrnexo I - deste Tertno de Referência.
idêntico àqueles

8.32. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bonr andarnento da- execução do

contrato.
.9.3:j. 'l'omar todas as providências necessárias para o flel curnprimento das disposições

contidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive
quanto ao compromisso do Íbrnecirnento dos materiais registrados, atendendo às

solicitações do governo municipal.
8.34. Atender as demais condições descritas neste []dital.

8.35. São expressamente vedadas à contratada:

a) a veiculação de publicidade acerca do avençado. salvo se houver pre{via itutorização do

Município:

b) a subcontratação para a execução do objeto deste contrato:

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

dc l-ornecimento.

DAS OBRIGAÇÕE,S DA CONTRATANTE
9.1 . Efbtuar o paganrento na Íbrma do item I I deste 'l'ermo, após o recebifiênto deÍinitivcr

dos materiais e verificação do curnprimento de todas as obrigações legais, fiscais.
previdenciárias. trabalhistas e as demais disposições deste Termo de ReÍ'erência.

c).?. Designar um protissional, para na qualidade de fiscal. acompanhar e tiscalizar a

execução do Contrato, conforme previsto no item l5 destc Termo de ReÍêrência.
9.i. Prornover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato. sob o aspecto quantitativo

e qualitativo, anotando ern registro próprio as falhas detectadas.

9.-1. Rejeitar os materiais cujas especiÍicações não atendam os requisitos míninros
constantes do Anexo I - deste Termo de Referôncia.

9.5. Notiticar a ernpresa, por escrito, sobre inrpertêições, Íàlhas ou irregularidades
constantes da execução do objeto deste Termo de Ref'erência, para que se.iam

adotadas as medidas corretivas necessárias.
9.6. lnfbnnar a Contratada eventuais detbitos, identiÍicados mesmo após o recebimerrto

dos materiais e equipamentos e exigir a sua substituição ou reparação, contilrmc o

caso.

9.7. Comunicar prontamente à ContraÍada, qualqucr anormalidade na execução do
Contrato. podendo recusar o recebimento do ob.ieto, caso não esteja de acordo com as

especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência. intbrmando as

occlrrências ao Órgão Gerenciador.
9.1t. Verificar se a execução c'lo objeto foi realizada com observação às disposições

pefiirtentes ncstc 'l'enno de ReÍbrência. implicando em caso negativo lto
cancelamento do pagarnento dos bens tbrnecidos.

9.9. (lonvocar regularntente o interessado para assinar o termo de contrato. aceitar ou
retirar o instrumento equir,a.lente, dentro do prazo e condições estabelecidos. sob pena

cle decair o direim à contratação. scm prcjuízo das sauções previstas no art. 8l da Lei
8.666193 e suas alterações.

9.10. Verificar a regularidade Íiscai e trabalhista do Í'ornecedor antes dos atos relarivos à

firntatura e gestão contratual. devendo o resultado dessa consuita ser impresso. s()b i.r

Íbrma de extrato, e juntado aos autos, conr a instrução processual necessária.
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9.1 I . Expedir as Autorizações de Fomecimettto.
9.12

9.1 3

9. t4

9.15

e.ló

L).11

9.1 Íi

9.19
9.20

Receber o objeto em dias úteis- no horário de 8h as 18h00, no local deternlinado na

requisição/autorização de fornecimento ;

Dispon i bi I izar local adeq uado para a r ealização da entre ga.

Prestar as inf'ormações e os esclarecimentos solicitatlos pela CONTRAT'ADA para il
liel execução do contrato:
Perrnitir o livre acesso dos empregados da CONTRAI'ADA. desde que estejaru
rlevidamente trajados com unifbrmes em nome da empresa e/ou crachá de

identificação. para a entrega material.
Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o obietti clc

acordo conl as deternrinações do Contrato. do Edital e scus Anexos, especialmente do
]'ermrt clc Re l-erôncia;

Exigir o cumprinrcnlo de todas as obrigações assumidas pela Contratada. de acorclo

conl as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
Prestar esclarecinrentos que se fizerem necessários à Contratada.
Notificar previamente à C'ontratada, quando da aplicação de penalidades.

Aplicar à (s) Iicitante (s) venced«rra (s) as sanções administrativas previstas na

legislação.

PÊt_ff|rr,'*)n i1

10. Do pRAZo DA VIGÊNCIA, EXECITÇÃO DO CONTRATO E LOCAL DE
ENTREGA.

,l0.1. O Íuturo contrato que advir deste Termo de Ref'erôncia. vigorará da data de'suir
assinatura atc 3i de dezembro do exercício financeiro em que ttrr forntalizado.

10.2. O cronogr?nra de distribuição com os locais e os horários será deÍhido conÍtrrnre
rrecessidade de cada órgâcl lntegrante. A empresa que não cumprir o prazo sotierú
sanções previstas na l-ei 8.666193 e suas alterações.

10.-1. ()s produtcrs scrão entregues. sem ônus adicional para a contratante. na sede dos

órgãos integrantes. conforme cronograma tle cada urna em Imperatriz-lVlA ou locll
designado por pessoa competente para tal, acompanhando da respectiva nota liscal
por pcssoal clualificada da c«rntratada.

10.4. A enlpresa venccclora rleve etbtuar a entrcga dos pedidos em pcrt'eitas condições"

conlilrnre proposta apresentada. especilicações técnicas e nívcis dç desemponhti
míninros exigidos, dentro dtrs horários estabclecidos.

10.5. O recebimento dos niateriais não implica na sua aceitação deÍlnitiva. porqrrant()

dcpenclerá da verificação do resultado, por ntenrbro da unidade a que se destirra os

rresmos. da satisfação de toclas as especificaçf,res do'l'ermo de Refêrência.

I l. DO PREÇO E DAS CONDIÇOES t E PAGAMENTO
I I .1. O valor estimado da aquisição de Materiais Descartáveis fbra estipulado enr RS

388.883,95 (Trezentos e oiÍenta e oito mil oitocentos e oitenta e três reais e

noventa e cinco centav«rs), conÍbrme pesquisa et'etuada no rnercado-local e mídias
especializadas ( sites online).

I 1.2. Os preços incluem tocias as despesas com inrpostos. segLlros" fietes, taxas tlu outnr:
erlcargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofier reajuste dc
qualquer natureza, exceto nas hipoteses, conÍorme o itcm 12 deste l'ernro dc

Ref'erência;
ll..l. Caso a Contratante uio dcrnan«le o total da qirtirrtidade estimada. uão será dc'lida

indenizaçã«l a Clontratada. «lhservadas as prescrições da Lei n" 8.66ó/93.

*,* IITPEAÂTil;;
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I 1.4. A CON'I'RATADA deverá apresentar. pre-faturamento com detalhes dos
fbnrecinrentos. para conf'crência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação
para faturarnento.

I l.-5. Depois de realizada confêrência e aprovaçâo do pre-faturamento, a CONTRAI'ADA
deve emitir a nota Í'iscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias. quc
deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Av. Dorgival
Pinheiro de Sousa, n" 47, Centro - Irnperatriz,lM{. para fins cle liquidação e

pagarnento.

I 1.6. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde. por
meio de transferência eletrônica ou ordern bancária. em ate 30 (trinta) dias apos a

aceitação definitiva dos materiais. com apresentação das notas liscais devidantente
certificadas peIo Agente Público competente.

I 1.7. O pagamento deverá ser etêtuado em PARCELAS PROPõRCIONAIS
MEDIANTE O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, à rnedida que Í'orenr

entregues os mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.
I 1.8. A C'ontratada homologatória deverá apresentar junto às notas t'iscais. comprovação de

sua adimplência corn as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade
relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por'Iempo cle Seniço - FC'|S.
com a Justiça do 'frabalho (Certidâo Negativa cie Dóbitos Trabalhistas _- CNDT), benr
como a quitação de iurpostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços
contratados. inclusive quanto o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
.. ICMS.

1 1.9. Para Íins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos

Íbrnecimentos devidamente autorizados e certillcados pelos gestores do contrato.
mediante contabilização c apresentação, ao final de cada entrega ou período não

int-erior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos fbrnecinlentos.
I 1.10. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao Íiscai

do contrato ou outro servidor designado para esse fitn.
I I .l l. Havenclo eÍro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidaçã<l

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

rneclidas saneadoras

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

e protocolizaçãojunto ao h-iscal do contrato do clocumento fiscal com as devidas

correções. fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à

(ION'IRA'|ANTE, nem deverá haver prejuízo da prestaçào de serviços ilcia
CONTRA'I'ADA.

ll.1l. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendertte

qualquer obrigaçâo documental ou financeira. sen'l que isso Bgfe direittt a

rea.iustamento de preços ott atualização rnonetária.

Il.l3. A CONTRATANTII reserva-se. ainda. o dircito de somente ef-etuar o

pagamento após a atestaçãr) de que o material liri entregue em confbnnidade cotn as

especi ficações do contrato.
I I .14. A CON'|RATANI'E não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade do

valor e das quantidades estimadas para a contratação. realizando o pagatnento de

acordo com o Íbrnecimento efetivamente efetuado'

I 1.15. A CON'[RATANTE, observados os princípios do contraditório e da anrpla

defesa. poderá cleduzir. cautelar ou definitivan"rcnte. do tnoutante a pagar ti

CIONI'RATADA. os valores correspontlente s a multas. ressarcimentos otl

indenizações devidas pela CONTRA'I'ADA, nos telmos do contrato

/wL
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I I .16. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido

de algr"rma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encarges moratórios à

taxa nominal de 60Á a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em reginrc
cle juros simples.

ll.l7. O valordosencargos serácalculado pelafórmula: EM: I x N x VP. onde: BM
: Encargos moratórios devidos; N : Números de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do eÍbtivo pagamento; I : Índice cle compensação financeira :
0.00016438; e VP: Valor da prestação em atraso.

ll.l8. 0 preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais será o preço

registrado na Ata de Registro de Preços - ARP, ofertado na proposta vencedora deste

Pregão.

1 1.19. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução clos

preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrad<ls.

conforme Decreto Municipal n.o l312015.
I 1.20. No preço contratado já se encontram computados todos os impostos. taxas.

fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o ob.ieto

deste contrato, isentando a Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.

I I .21 . Os preços registrados, oferecido na proposta vencedora serão fixos e

in'ea.iustáveis durante toda a vigência contratual, exceto nas hipóteses decorrentes e

devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do irrcÀo II do art. 65

da Lei n'8.66611993 ou no artigo l7 do Decreto Municipal n.o 1312015.

DO CRITERIO DE REAJUSTE
12.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão flxos e irrea.iustáveis. excctt-r

nas hiptlteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas nir

alínea "d" do inciso II do art.65 da Lei no 8.66611993 ou no artigo 17 do Decreto
Municipaln.o 13/2015, de 31 de março de 2015.

12.2. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre-os encargos da

Contratada e a retribuição da Administração para a.iusta remuneração. será efetuada a

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na l'orma da

alínea "d" do Art. 65 da L,ei n." 8.666193 e suas alterações.

DO PRAZO E CONDrÇÕES DE EXECUÇÃO
13.1. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem tle

Fornecimento" emitida pela Contratante, de fbrma parcelada, vigorando ate 3l de
dezembro do exercício financeiro em que for formalizado o contrato.

13.2. O fornecimento dos bens será efetuàdo de forma parcelada, sob demanda, conÍbrme 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.

13.:i. O fornecimento será executado observado o disposto no Anexo I e demuis
disposições deste l'ermo de Referência.

13.1. A Ct'rntratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo cte 05 (cinco)
dias. após a solicitação formal pela Contratante.

13.5. Os nrateriais entregues deverão estar acondicionados de forma compltível com sua
conservação. em embalagens lacradas pelo fabricantc.

I3.6. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em pafte, os materiais em desacordo com as

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

tz.

13.
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Do cRrrrcRro DE ACETTAÇÃo no oBJETo
14. l. O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s). da seguinte forma:
l4.l.l. PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da

conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados nos

Anexos I - Termo de Referência e da proposta vencedora. oportunidade em que se

observarão apenas as informações constantes da fatura e das embalagens. em
conÍionto com a respectiva nota de empenho.

14.1.2. DEFINITIVAMENTE: no prazo de ate 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação das especificações, qualidade e

quantidades dos materiais e conseqüentemente aceitação, mediante termo
circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do contrato, a ser designado pela
Contratante.

14.2. O descarregamento do produto ficará a cargo do Íbrnecedor. devendo ser
providenciada a mão de obra necessária.

14.3. O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade
civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou
disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente.
garantindo-se ao município as faculdades previstas no art. l8 da Lei n." 8.078/90.
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rs. DA FrscAl,tzfuÇAo Do CoNTRATO
15.1. A fiscalização e acompaúamento da execução do contrato, na forma integral, serão

feitos pelo servidor designado no ato da contratação, especialmente designados, que

anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário
à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da l..ei n"

8.666, de 21.06.93

15.2. 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.
15.3. A f,rscalização 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.

15.4. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor

responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designadopara esse fim.

16. DAS MULTAS, SANÇÔES ADMINISTRATIVAS
16.1. 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:
16.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalizaçáo. no

caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato

ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acanetar prejuízos à

CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

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

atraso. Deconidos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRA'|ANTE poderá decidir pela

continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão corrtratual, em razáo da

inexecução total.

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, no 47 - Centro,
Fone: (99) 3524-9872 / Fax: (99) 3524-9872
site: www.imperatriz.ma.gov.br
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b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor glo ocorrido. para
ocorrências de atrasos ou qualquer outro pÍazo previsto neste instrumente, não
abrangido pelas demais alíneas.

c) 5 % (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocoriido, pelo não
cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.

d) 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) t0 % (dez por cento) sobre o valor do contrato. na hipótese de rescisão contratual por
inexecução parcial do contrato.

0 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na
assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução dA contrato
caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais
- atraso superior ao prazo limite de trinta dias. estabelecido na alínea "a".

16.1.3. 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior.

I 7. RESCISÃO CONTRATUAL
17.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão. conforme

disposto nos artigos 77 a80 da Lei no 8.666193.

17.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

17 .3. A rescisão do contrato poderá ser:

17.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Secretaria MuniciBãl de Saúde -
SEMUS, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll, do art. 78 da Lei 8.666/93,
notificando-se a contratada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou

17.3.1.1. Constitui ainda motivo para rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da
aplicação das penalidades cabíveis, o não pagamento de salarios e verbas trabalhistas,
bem como o não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o
FGTS.

17.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação.

desde que haja conveniência para a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS; ou

17.3.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

17.3.4. Constituem, aind4 motivo para rescisão do contrato, assegurados ao contrando o

contraditório e a ampla defesq de acordo com o artigo 78, incisos XIV a XVI da Lei

Federal no 8.666193:

17.3.5. A suspensão de sua execução. por ordem escrita da Secretaria Municipal de

Saúde - SEMUS, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de

calamidade pública, grave perturbação da ordem intema ou guerrfr ou ainda por

repetidas suspensões que totalizem o mesmo praza, independentemente do pagamento

obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas,

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

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

PffiTIIÍUAA OE

J,.ltpERÂ?ftrz

ffi



ESTADO DO MARANHAQ.

PREFEITURA DE IMPEFATRI4
SECRETARIA MUNTCIPAI. DA SAUDE / SUS

t&"t:l -lF->

tir bL#r,
."yü't,.

wt*
desmobilizações e mobilizações e outras previstas. assegu . nesses

casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas ate
que seja normalizada a situação;

17.3.6. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos paganrentos der,'idos pela Secretaria
Municipal de Saúde - SEMUS deconentes de obras, serviços ou fornecimento. ou
parcqlas destes já recebidgs ou executados, salvo em caso de calamidade púrblica.
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito c{e

optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações ate que seja normalizada a
situação. ' ,

17 .3.7 . A não liberação. por parte da Secretaria Municipal de Sairde - SEMUS. de área.
local ou ob.jeto para a execução dos serviços nos prazos contratuais. bern como das
Íirntes de materiais naturâis especiÍicadas no pro.ieto:

17.:i.8. Quando a rescisão ocoÍrer com base nos incisos Xll a XVll do artigo 78" sem que
haja cr-rlpa do contratado, será este ressarcido dos pre.iuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

17.3.8.1 . Devolução de garantia;

17.3.8.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data cla rescisão;

17.3.8.3. Pagamento do custo da desmobilizaçáo.

17.4. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e

fundamentada da autoridade competente.

17.5. Ficam reconhecidos os direitos da Administração. em caso de rescisão administrativa
prcvista no art. 77 daLei 8.666193.

In. DA SUBCONTRATAÇÃO
llt. I . Não e perrnitida a subcontratação total ou parcial paÍa a execução do contrato.

r e. DA ANTTCORRUPÇÃO
19.I . Na execução do futuro Contrato é vedado à Secretaria Municipal de Sairde de Irnperatriz

c à Contratada c/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:

a) I)rometer. oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público
ou a quenl quer que seja. ou a terceira pessoa a ele relacionada;
b) Clriar, de modo fiaudulento ou irregular, pessoa jurídica para cele6rar o prescnte
('ontrato:
c) Obter vantagern ou beneficio indevido, de modo fraudulento. de rrrodificações ou
prorrogações do presente Contrato, sem autorizaçáo em lei, no ato convocatório da licitação
pública ou nos respectivos instrumentos contratuais:
d) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato: ou

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

ou omissões que constituam prática ilegal ou de com-rpção, nos termos da L,ei n' 12.84612013
(ctrnlbrnre alterada), do Decreto n" 8.42012015 (conforme alterado), do [J.S. Eoreign Corrupt

Practices Act de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos
aplicáveis ("Leis Anticorrupção"), ainda que não relacionadas com o presetrte Contrato.

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

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

PT§,F[,IIUíàÁ 1)I

r&"|m}ÊftâT*§H



ESTADO DO MARANHÃO
PREFETTURA DE IMPERATRIZ

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE / SUS
i l0 ralt. V-^ * ,.' -

! qb
'- .'*-'vi -

\,r, 
"-." --,.

prltfÉlluÍ{Á lljj

k mpEnÀTRiã

::Í 4\ria-
:,k

2Ít. DASDTSPOSIÇOESCOMPLEMENTARES
20.1. As condições de reajuste. repactuações. equilíbrio econômico-Íinanceiro. rescisão"

sanções e as demais nonllas deste Termo de Referência. deverão constar em cláusulas
da minuta do contrato.

20.2. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da [,ei n.o 8.666/9-3.

desdc que haja interesse da CONI'RATANTE, com a apresentação das. devidas

.iustiÍicativas.

21. DAS DTSPOSIÇÕES GERAIS
19.1 O Senhor Secretrírio Municipal de Saúde - SEMUS/lmperatriz-MA, poderá revogar ir

licitação por razões de interesse público decorrente de Íato superveniente
devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade. do que dará ciência aos

licitantes rnediante publicação na Imprensa Oficial (arts. 49 e 59 da Lei no 8.66603).
19.2 Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário. poderão ser prestados pela

Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço: Rua Urbano Santos. no 1657.

Bairro Juçara - Imperatri z - MA. Processo 02.1 9.00.353612019 - SEM US.

Inrperatriz-MA. 27 de Agosto de 2019.

r"l)u

DESPAC HO:
AUTORIZO NA FORMA DA LEI

lmperatriz-l MA, !? t !fu :1

Dr. Alai tista Firmiano
Secretário Municipal de Saúde

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

Fone: (99) 3524-9872/ Fax: (99) 3524-9872
site: www.imperatriz.ma.gov.br
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(( Estado do Maranhão
Prefeltura do lmporatriz

Secretaria Municipal da Saúde / SUS

:xdffit«r
dr*"ffi ANEXO I. de Materiais descartáveis

I coLHER DE púSTtCO DESCARTÁVEL PARA REFEIçÃO. CRISTAL OU BRANCA. (EXCLUSTVA PARA ME E Epp - LC t23lu6 - Art.48, par.t) cx. 1000

UND
1.836 R5 49,86 9L.s42,96

2 coLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, CRTSTAL OU BRANCA. íEXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC t23l}6 - Art. 48, par.tl PCT. 100

UND
1..7 46 Rs 4,8s 8.468,10

3 copo púsnco DESCARTÁVEI 50 ML. CAIXA COM 25 PACOTES DE 1OO UNTDADES. (EXCLUSTVA PARA ME E Epp - tC 123106 - Art. 48, par.t] cx. 2500

UND
631 Rs 42,82 27.Ot9,42

4 copo púsnco DESCARTÁVEL 180 Mt. CAIXA COM 25 PACOTES DE 1ü) UNIDADES. (EXCLUSTVA PARA ME E Epp - LC t23l}6 - Art.48, par.tf cx. 2500

UND
3.779 Rs 61,70 233.164,30

5
cx. 2500

UND
4t8 Rs 78,70 32.896,60

6 copo ptÁsTtco DEScARTÁvEt 300 Mt. CAIXA COM 25 PACOTES DE 1OO UNIDADES. (EXCLUSTVA PARA ME E Epp - LC t23lil6 - Art.48, par.t)
cx. 2s00

UND
226 Rs 109,00 24.634,00

7 EMBALAGEM DESCARTÁVEI FECHAMENTO A MÁqUINA, MARMTTEX N9 8 (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC 123106 - Art. 48, Pãr.I}
PCT. 1OO

UND
4.090 Rs 33,7s 138.037,50

8
EMBALAGEM PúSTICA TRANSPARENTE PARA CONSERVAR ALIMENTOS, CAPACIDADE PARA 1 KG OU 1 L. (EXCTUSIVA PARA ME E EPP - tC 123106.
Art.48, par.l)

BOBINA

1OOO UND
722 Rs 10,32 t.259,O4

9
EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PARA CONSERVAR ALIMENTOS, CAPACIDADE PARA 2 KG OU 2 L. (EXCTUSIVA PARA ME E EPP - LC 123106 -

Art. 48, par.l)
BOBINA

1000 uND.
109 R5 74,se 1.590,31

10
EMBALAGEM PúSTTCA TRANSPARENTE PARA CONSERVAR ALTMENTOS, CAPACIOADE PARA 5 KG OU 5 L. (EXCTUSTVA PARA ME E Epp - LC t23l}6 -

Art.48, paÍ.ll
BOBINA 5OO

UND.
892 Rs 23,47 20.935,24

11 FACA púSTtCA DESCARTÁVEL. CR|STAL OU BRANCA (EXCLUSTVA PARA ME E EPP - LC 123106 - Art.48, par.t) PCT. 50 UND L44 Rs 6,60 950,40

L2 FILME PVC TRANSPARENTE. ROLO COM 28 OU 29 CM x 30CM (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC 123106 - Art. 48, par.t) ROLO 1.788 Rs 1L,39 20.36s,32

13 cArxA DE FÓSFORO. (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC 123/06 - Art. 48, par.l) PCT. 10

CAIXAS
60s RS 3,03 1.833,15

t4 GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIçÃO, TRANSPARENTE PACOTE COM 50 UNO. (EXCLUSIVA PARA ME E Epp - LC 123106 - AÍt. 48, par.t) PCT. 50 UND t.3L2 Rs 2,74 3.594,88

15 GARFO DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA, TRANSPARENTE PACOTE COM 50 UND. (EXCLUSTVA PARA ME E Epp - LC 123106 - Art. 48, par.t) PCT. 50 UND L.t52 Rs 2,49 2.868,48

16 GUARDANAPO DE PAPEL 20x22 CM. (ExCtUslVA PARA ME E EPP - LC 123106 - Art. rt8, par.l) PCT. 50 UND L.978 Rs 0,87 L.720,86

77 GUARDANAPO DE PAPET 30X33 CM. (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC 123106 - Art. 48, par.l) PCT. 50 UND 1.846 RS 2,42 4.467,32

18 LUVA PLÁSTTCA DESCARTÁVEL TRANSPARENTE. (EXCIUSTVA PARA ME E EPP - LC t23l06 - AÍt.48, par.r)
t1

PCT. 100

UND
537 )*s 2'06 L106,á\

19 PALITO DE DENTES EM SACHE EMBA|ADO INDIV|DUAL (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - tC 123/06 - Art. 48, par.l) cx. 2000

UND
Rs 13,18 1.383,90

20 pApEL AIUMÍN|O - 45CMx7,5M (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC 123106 - Art. 48, par.l) ROLO 5.624 RS 4,7L 23.774,64

27
PAPEL TOALHA COM FOTHA DUPLA PICOTADA EXTRA MACIO, PACOTE COM DOIS ROLOS DE 50m. ( EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC L23106 - Art. 48,
par.l)

PCT. COM

DOIS ROLOS
3.794 Rs 4,97 18.856,18

22 PRATO DESCARTÁVEL PARA REFETçÃO. 21CM ( EXCIUSIVA PARA ME E EPP - rC 723106- Att.48, par.r) cArxA 500

UND
408 Rs 66,40 27.097,20

cArxA 500

UND
268 Rs LtO,17 29.525,56

Z
o$

IÍEM ApRt§. QTD,
TNTÃI

VATOR

Mádio,
TOIA

I

lcoeo 
núsrtco DESCARTÁVEL 2oo ML. cArxA coM 25 PAcorEs DE 1oo uNrDADEs. (ExclusrvA PARA ME E Epp - Lc 123106 - Art.48, par.t)

105

I

23 
IPRATO 

DESCARTÁVEL PARA REFE|çÃO FUNDO. 21CM (EXCIUSTVA PARA ME E EPP -LCL23lO6 - Art.48, par.r)



PRATO FUNDO DESCARTÁVET.15CM (EXCLUSIVA PARA ME E LCt23l06 - Art.48, paÍ.t) (24 PCT. 10 UND 60.746 RS 0,91 55.278,86

25 SACO DE PAPEL PARA PIPOCA. N93 (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC 123106 - Art. 48, par.I) FARDO 5OO

UND
536 Rs 12,17 6.523,1.2

26 SACO PIASTICO PARA HOT DOG. . 25x14CM ( EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC 123106 - Art. 48, paÍ.|) FARDO 5OO

UND
648 Rs 70,44 6.765,L2

27 sAco púsnco PARA GELADTNHO. 4CMX23CM (SACOLÉ) (EXCLUSTVA PARA ME E Epp - LC t23lu6 - Art.48, par.l) FARDO 1OOO

UND
1.206 R5 L0,72 72.928,32

28 TAMPA PARA COPO DE 180 ML (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC ,'23106 - Art.48, par.l) PCT. 100

UND
400 Rs 9,13 3.652,00

29 TAMPA PARA COPO DE 300 ML (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC 123106 - AÍt.48, par.l) PCT. 100

UND
96 Rs rt,78 1.130,88

30 TOUCA DESCARTÁVEL COM EúSTICO. (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC t23l06 - Art. 48, par.r) PCT. 100

UND
894 RS 8,4L 7.5L8,54

31 POTE REDONDO 250Mt COM TAMPA (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC 123106 - Art. 48, par.l) PCT. 24 UND 270 RS 8,38 1.759,80

POTE REDONDO 100M1COM TAMPA (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC tz3l06 - Att.48, par.l) cx. 2000
UND

t4432 R5 90,67 13.056,48

ROLO BOBTNA PLAST|CO DE FILME PVC 45CMX300M (EXCIUSIVA PARA ME E EPP - LC 723106 - Art.48, par.r) ROLO 49233 Rs 33,38 1.6.422,96

FÓSFORO EXTRA LONGO PALITOS 9,5CM (EXCLUSTVA PARA ME E EPP - LC12?106 - Art. 48, par.t) CX. 50 UNID 27834 Rs 1,8s 5 14,30

35 SACOLA PLASTICA COM AtçA 1KG (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC t23l06 - Art. 48, par.l) FARDO 1OOO

UND
52 Rs 33,s7 1..745,64

36 SACOLA PLASTICA COM ALçA sKG (EXCIUSIVA PARA ME E EPP - LC 723106 - Art.48, par.l) FARDO 1OOO

UND
56 Rs 43,93 2.460,08

37 SACOLA PLASTICA COM AtçA 10KG (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LCtz3l06 - Art. 48, par.ll FARDO 1OOO

UND
1.2 Rs 7s,2L 902,52

38 CAIXA ISOPOR - 120 LTS (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC 723106 - Art. 48, par.l) UND 88 Rs 84,09 7.399,92

39 CAIXA ISOPOR - 80 tTS (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC 1,23106 - Art.48, par.ll UND 284 Rs ss,18 75.67L,t2

40 CAIXA ISOPOR - 08 LTS (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - tC Í,23lOG - Art.48, par.l) UND 40 Rs 7,3L 292,40

CAIXA ISOPOR - 12 LTS (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC !,23106 - Art.48, par.l) UND 100 Rs 14,39 1.439,004L

42 TOALHA INTERFOLHA BRANCA 23x21CM (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC 123106 - Art. 48, par.l) FARDO 1OOO

UND
200 Rs 7,s4 1.588,00

43 sAco púTtco TRANSPARENTE IOKG(EXCLUSTVA PARA ME E EPP - LC 123/06 - Art. 48, irar.t)
FARDO 1OOO

UND
30 Rs Lt,34 340,20

44 BOBINA ÍNT BRANCO 50MTS X 1,40 TARGURA(EXCLUSIVA PARA ME E EPP - tC t,23l06 - Art. 48, par.lf UND 12 Rs ss,s7 666,84

45 BOBINA TNTIVERMELHO 5OMTS X 1,40 LARGU4A (EXCLUSTVA PARA ME E EPP - LC)123l06 - AÍt. 48, par.l) ) / ut'to t2 Rs 48,77 s85?4

46 PLACA EPS ISOPOR 1000 COMPRIMENTO X 500 LARGURA X 15MM ATTURA {EXCIUSIVA PARA ME E EPP - LC l23lOG - Art. 48, par.l) UND 200 RS 3,28 6s6,00

KIT POTE PP 300M1 COM TAMPA (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - tC 123106 - Art.48, par.l) FARDO 1OOO

UND
40 Rs t97,40 7.8e6lBq47

48
SACO PARA COLETA DE AMOSTRA DE ATIMENTOS, COM TARJA, ESTERIT E FECHADO EM AMBOS OS TADOS(EXCLUSIVA PARA ME E EPP. LC 123106 -

Art.48, par.l)
FARDO I.OOO

UND
20 Rs s0,32 1.006,40

TOTAT 884.625,32

€v-(J 2
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNIGIPAL DE IMPERATRIZ

coMtssÃo PERMANENTE DE LTCTTAÇÃO - CpL

PREGÃO PRESENCTAT N.9 110/2019 - CPt

ANEXO II

(MODETO DE CARTA CREDENCTAT PARA REPRESENTANTE)

(Papel timbrado do Concorrente)

CARTA CREDENCIAL

lmperatriz (MA), de 2019.

Ao(A)

PREGOETRO(A) MUNTCT PAr

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N9 110/2019-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

RUA URBANO SANTOS, N" 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZA4A a,
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMtssÃo PERMANENTE DE LrCrrAÇÃO - CpL

PREGÃO PRESENCIAT N9 110/2019 - CPT

ANEXO !il

(MTNUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS)

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS Ne /2019

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPL, vinculada ao gabinete do Prefeito, instituída pelo

Decreto ne 044, de 31de julho de 7997 e suas alterações posteriores, com sede e foro na cidade de

lmperatriz/MA, na Rua Urbano Santos, ne 1657, Bairro Juçara, Imperatriz /MA, neste ato
representada pelo Presidente, Sr

e do CPF ne

brasileiro, portador da Cedula de ldentidade ne

nomeado por meio da Portaria 6e , publicada

em no uso da atribuição que lhe confere o Decreto Municipal ne 27, de 04 de julho de

2014, considerando o julgamento da licitação na modalidade pregão, na forma presencial, para

REGISTRO DE PREçOS ns xxx/2019 publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão em XXXX,

Processo Administrativo ne 02.19.00.35t612019 - SEMUS, RESOLVE registrar os preços das

empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas

quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas

constantes na Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Decreto ne7.892, de 23 de
janeiro de 2068, Lei Federal pe 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 6e

022/2OO7,Decreto Municipal ne 13/2015 e 03/2019, em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto Aquisição eventual e futura de MATERIAIS DESCARTÁVEIS, para

atender as necessidades da sede da SEMUS e suas Coordenações, conforme Anexo I do Edital

do Pregão Presencial ns 170/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta

vencedora, independentemente de transcrição.

2.

2.1.

DOS PREçOS, ESPECT FICAçÕES, QUANTTTATTVOS E FORN ECEDORES

Do quantitativo
AQuisição de Materiais Descartáveis

cÉ['

ITENS

1,

coLHER DE púSTtCO DESCARTÁVEr PARA REFETçÃO.

cRrsTAr ou BRANCA. (EXCIUSIVA PARA ME E Epp - LC

L23lO6 - Art. ul8, par.l)

cx. 1000

UND
L.836 3672

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

No

38q

NO APRE§.

ORGÃO§

PÁRTIclPÀ

NTE§

ORGÃO5

NÃO

PARTICIPA

NTES

q
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2

COLHER DESCARTÁVEI PARA SOBREMESA, CRISTAL OU
BRANCA. (EXCruSlVA PARA ME E Epp - LC 123/05 - Art.
48, par.l)

PCT. 1OO

UND
1,.746 3492

No

5e c,

3

COPO PúSflCO DESCARTÁVEL 50 ML. CAIXA COM 25

PACOTES DE 100 UN|DADES. (EXCTUSIVA PARA ME E

EPP - LC 123106 - Art.48, par.l)

cx. 2500
UND

631 1.262

4

COPO PúSTICO DESCARTÁVEL 180 ML. CAIXA COM 25
PACOTES DE 100 UN|DADES. (EXCLUSTVA PARA ME E

EPP - LC t23l06 - Art. 48, par.ll!)

cx. 2500
UND

3.779 7558

5

COPO PúSNCO DESCARTÁVET 2OO ML. CAIXA COM 25

PACOTES DE 100 UNIDADES. (EXCLUSIVA PARA ME E

EPP - LC 123106 - Art. tl8, par.l)

cx. 2s00
UND

418 836

6

coPo Púsflco DESCARTÁVEL 300 ruu cnrxe coM 25

PACOTES DE 100 UNIDADES. (EXCLUSIVA PARA ME E

EPP - LC L23105 - Art.48, par.l)

cx. 2500
UND

226 452

7

EMBATAGEM DESCARTÁVEL FECHAMENTO A
MÁQUINA, MARMITEX Ng 8 (ExctUsIvA PARA ME E

EPP - tC t23l06 - Art. 48, par.llt)

PCT. 100

UND
4.090 8180

8

EMBALAGEM PúSflCA TRANSPARENTE PARA

CONSERVAR ATIMENTO' CAPACIDADE PARA 1 KG OU 1
t. (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC t23l06 - Art. 48,
par.l)

BOBINA

1000
UND

122 244

9

EMBALAGEM PúSTICA TRANSPARENTE PARA

CONSERVAR ALIMENTOS, CAPACIDADE PARA 2 KG OU 2

L. (EXCIUSIVA PARA ME E EPP - LC L23106 - Art. 48,
par.l)

BOBINA

1000

UND.

109 218

BOBINA

s00
UND.

892 1784
10

EMBALAGEM PúSTICA TRANSPARENTE PARA

CONSERVAR ATIMENTOS, CAPACIDADE,PARA 5 KG OU 5

L. (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC 123106 - Art. 48,
par.l)

L44 288
L1.

FACA PúSTICA DESCARTÁVEL. CRISTAT OU BRANCA

(EXCIUSIVA PARA ME E EPP - LCt23l05 - Art. 48, par.l)
PCT. 50

UND

ROLO
1.788 3576

1"2

FILME PVC TRANSPARENTE. ROLO COM 28'OU 29 CM x

30cM (EXCIUSIVA PARA ME E EPP - LC,,2S|06 - Art.48,
par.t)

e,
RUA URBANO SANTOS, N" 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZiIIA
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13
cArxA or rósroRo. (ExcLUsrvA eARA ME E Epp - Lc
tz3l06 - Art.48, par.l)

PCT. 10

CAIXAS
605 12tO

t4
GARFo orscanrÁvEr eARA nrrerçÃo, TRANSnARENTE

PACOTE COM 50 UND. (EXCLUS|VA PARA ME E Epp - tC
t23106 - Art.48, par.l)

PCT. 50

UND
7.372 2624

15

GARFo oescaRrÁvel PARA SoBREMESA,
TRANSPARENTE PACOTE COM 50 UND. {EXCIUS|VA
PARA ME E EPP - LCt23l06 - Art.48, par.l)

PCT. 50

UND
1..1.52 2304

16
GUARDANAPO DE PAPEL 2OX22 CM. (EXCLUSTVA PARA

ME E EPP - LC t23l06 - Art. 4& par.l)
PCT. 50

UND
7.978 3956

17
GUARDANAPO DE PAPEL 30X33 CM. (EXCLUSTVA PARA

ME E EPP -LCt23l06 - Art. 48, par.l)
PCT. 50

UND
1..846 3692

18
LUVA PúSflCA DESCARTÁVEL TRANSPARENTE.

(EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LCL23l06 - Art.48, par.l)
PCT. 100

UND
537 1074

cx. 2000
UND

105 210
19

PATITO DE DENTES EM SACHE EMBATADO INDIVIDUAT
(EXCTUSIVA PARA ME E EPP - LCL23lO6 - Art.48, par.l)

ROLO
5.624 L724820

PAPET AIUMÍN|O - 45CMx7,5M (EXCLUSTVA PARA ME E

EPP - LC t23l16 - Art. rl8, par.l)

PCT.

coM
DOIS

ROLOS

3.794 75882t
PAPEL TOALHA COM FOTHA DUPLA PICOTADA EXTRA

MACIO, PACOTE COM DOIS ROTOS DE 50m. (COTA

EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC t23l06 - Art. 48, par.l)

CAIXA

5OO UND

408 816
22

PRATO DESCARTÁVEr PARA REFEIçÃO. 21CM (COTA

EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LCL23(06 - Art.48, par.l)

CAIXA

5OO UND

268 536
23

PRATO DESCARTÁVEL PARA REFEIçÃO FUNDO. 21CM

(EXCIUSIVA PARA ME E EPP - LCL23l06 - Art. 48, par.l)

12L492PCt 10

UND

60.746
24

PRATO FUNDO DESCARTÁVEI.1sCM (EXCLUSIVA PARA

ME E EPP -LCL23l06 - Art.48, par.l)

RUA URBANO SANTOS, N' i657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRTZIMA
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SACO DE PAPET PARA PIPOCA. N93 (EXCIUSIVA PARA

ME E EPP -LCL23lO6 - Art.48, par.l)
FARDO

5OO UND
536 1072

25

26
SACO PLASTICO PARA HOT DOG. . 25x14CM (COTA

EXCIUSIVA PARA ME E EPP - LCL2S|OG - Art. 48, par.!)
FARDO

5OO UND
648

27

SACO PúSflCO PARA GELADINHO. 4CMX23CM
(sAcorÉ) (ExcrusrvA PARA ME E EPP - rC 123105 - Art.
48, par.l)

FARDO

1000

UND

7.206 2412

28
TAMPA PARA COPO DE 180 Mt. (EXCLUSTVA PARA ME E

EPP - LC 123106 - Art. 48, par.!)
PCT. 100

UND
400 800

29
TAMPA PARA COPO DE 300 Mt. (EXCLUSTVA PARA ME E
EPP - LC t23l06 - Art. 48, par.l)

PCT. 100

UND
96 792

30
TOUCA DESCARTÁVEL COM EúSTrcO. (EXCTUSTVA

PARA ME E EPP - LCÍ-23l06 - Art.48, par.l)
PCT. 100

UND
894 1788

PCT,24

UND
2L0 420

31
POTE REDONDO 250Mr COM TAMPA (EXCIUSTVA PARA

ME E EPP -LC123106 - Art. 48, par.t)

porE REDONDO 100Mr COM TAMPA (EXCTUSTVA PARA

ME E EPP -LCL23l06 - Art. 48, par.l)
cx. 2000

UND
32

1,44 288

33
ROIO BOBINA PTASTICO DE FILME PVC 4sCMX3OOM

(EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LCL23IOG - Art. 48, par.l)
ROLO

492 984

cx. s0

UNID
278 55634

FÓsFoRo ExrRA LoNGo pAUTos 9,5cM (ExcLUstvA

PARA ME E EPP - LCt23l}6 - Art.48, par.l)

FARDO

1000
UND

52 704
35

sAcotA PLASTTCA COM ALçA lKG (EXCLUSIVA PARA

ME E EPP -LCL23lO6 - Art.48, par.!)

FARDO

1000

UND

56 1.12sAcoLA PLASTTCA COM ALçA sKG (EXCLUSIVA PARA

ME E EPP -LCt23l06 - Art. 48, par.l)
36

12 24
FARDO

1000

UND
37

sAcoLA PTASTICA COM ALçA 10KG (EXCLUSIVA PARA

ME E EPP -LCL23l06 -Art.48, par.l)

RUA URBANO SANTOS, M 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZIMA
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38
cArxA rsoPoR - 120 LTs (ExcLUsrvA PARA ME E EPP -

LC123106 - Art.48, par.l)
UND 88 176

2.2. Do preço registrado, especificações do objeto, quantidade e demais condições ofertadas na

proposta

e,

36s

'No

39
cArxA tsopoR - 80 LTs (ExcLUsrvA PARA ME E Epp - rc
t23l06 - Art.48, par.!)

UND
284 s68

40
cArxA rsoPoR - 08 tTs (ExcLUstvA PARA ME E EPP - LC

tz}l0ô - Art. 48, par.l)
UND

40 80

41
cAtxA tsoPoR - 12 LTS (EXCTUSTVA PARA ME E Epp - LC

L23lO6 - Art. 48, par.t)
UND

100 200

42
TOALHA TNTERFOTHA BRANCA 23X21CM (EXCIUS|VA

PARA ME E EPP - LCt2?lü6 - Art.48, par.t)

FARDO

1000

UND

200 400

43
sAco PúTrco TRANSPARENTE 1OKG (EXCLUSTVA PARA

ME E EPP -LCt23l06 - Art.48, par.l)

FARDO

1000
UND

30 60

44
BOBINA TNT BRANCO sOMTS X T,4O I.ARGURA

(EXCI-USIVA PARA ME E EPP - LC 123106 - Art. 48, par.!)
UND

12 24

45
BOBINA TNT VERMETHO sOMTS X 1,40 TARGURA

(EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LCt23l06 - Art. 48, par.l)
UND

12 24

46

PTACA EPS ISOPOR 1OOO COMPRIMENTO X 5OO

LARGURA X 15MM ALTURA (EXCLUSTVA PARA ME E EPP

- LC t23l 06 - Art. 48, par.l)
UND

200 400

47
Ktr porE pp 300Mr coM TAMPA (ExctustvA PARA ME

E EPP - LCÍ-2tl06 - Art. 48, par.l)

FARDO

1000

UND

40 80

SACO PARA COLETA DE AMOSTRA DE ATIMENTOS, COM

TARJA, ESTERIT E FECHADO EM AMBOS OS LADOS

(EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC123106 - Art. 48, par.l)

FARDO

1000
UND

20 40
48

OBJETO

Item Descrição do Objeto Unidade Quant.

Preço

Unitário
Registrado

(Rs)

Tota! (R$)

RUA URBANO SANTOS, N" 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERA TRIZIMA
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2.3. Dados dos fornecedores classificados

2.4. Órgãos Participantes
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social -
SEDES e Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude - SEDEL.

2.5. Do quantitativo por ó rt nte

3

4

CPL

cNPJ/MF ne: Razão Social:

Endereço CEP

Telefone: (99) Fax:

Endereço Eletrônico Representante

RG ne Órgão Expedidor/UF CPF ne

L

corHER DE púSflCO DESCARTÁVEr PARA REFErçÃO. CR|STAI

OU BRANCA. (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC 123106 - Art.
48, par.l)

cx. 1000
UND

834 2

'2

coLHER DESCARTÁVEr PARA SOBREMESÀ CRTSTAI OU

BRANCA. (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LC t23106 - Art. 48,
par.l)

PCT. 100

UND
244 2

COPO PúSflCO DESCARTÁVEI 50 Mt. CAIXA COM 25
pAcoTEs DE 100 UNIDADES. (EXCIUS|VA PARA ME E EPP - tC

t23l06 - Art. 48, par.l)

cx. 2500
UND

119 500 12

COPO PúSflCO DESCARTÁVEL 180 Mt. CAIXA COM 25
pAcorEs DE 100 UN|DADES. (EXCTUSIVA PARA ME E EPP - LC

L23106 - Art.48, par.lll)

cx. 2500

UND
1,.267 2500 12

5

COPO PúSilCO DESCARTÁVEL 2OO MT. CAIXA COM 25
pAcoTEs DE 100 UNIDADES. (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - tC

123106 - Art.48, par.l)

cx. 2500

UND
184 - 184 50

COPO PúSTICO DESCARTÁVEL 3OO M[. CAIXA COM 25
pAcorEs DE 100 UNTDADES. (EXCLUSTVA PARA ME E EPP - tC
L23lO6 - Art.48, par.l)

cx. 2500
UND

127 87 t26

PCT. 100

UND
2.045 2045 0

EMBATAGEM DESCARTÁVEL FECHAMENTO A MÁQUINA,

MARMITEX Ne 8 (EXCLUSIVA PARA ME E EPP - tC 123106 - Art.7

48, par.!ll)

61 6L 0

BOBINA

1000

UND

EMBALAGEM PúSNCA TRANSPARENTE PARA CONSERVAR

ALTMENTOS, CAPACTDADE PARA l KG OU 11. (EXCLUSIVA

PARA ME E EPP - LCL23lO6- Art.48, par.l)
I

\
RUA URBANO SANTOS, N'1657 - BAIRRO JUÇARA- IMPERATRTZIMA
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SEMUS
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SEDEL

1000
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9

E M BALAG EM púsrr cn TRANSpARENTE pARA coNSERVAR

ALTMENTOS, CAPACTDADE PARA 2 KG OU 2 L. (EXCLUSTVA

PARA ME E EPP - LCL2tlO6 - Art.48, r.l

BOBINA

1000

UND.
50 059

L3

t4

2L

J6B

No

10

EMBALAGEM púsnca TRANSpARENTE pARA coNSERVAR

AUMENTOS, CAPACTDADE PARA 5 KG OU 5 t. (EXCIUS|VA

PARA ME E EPP - LC L23lO6 - Art. 48, par.t)

BOBINA

5OO UND.
446 446 0

71.
rRca púsncA DEScARTÁvrl. cRrsmL ou BRANcA

{EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LCL23lO6 - Art.48, par.l)
PCT,50

UND
66 66 t2

72
FILME PVCTRANSPARENTE. ROLO COM 28 OU 29 CM x 30CM
(EXCIUSIVA PARA ME E EPP - LCt23lü6 - Art. 48, par.l) ROLO 889 889 10

cArxA oe rósrono. (ExcrusrvA PARA ME E EpP - Lc123106
- Art. 48, par.l)

PCT. 10

CAIXAS
300 5

GARFO DESCARTÁVEL PARA REFEIçÃO, TRANSPARENTE

PACOTE COM 50 UND. (EXCTUSTVA PARA ME E EPP - LC

t23l06 - Art. tl8, par.l)

PCT. 50

UND
6s0 6s0 t2

15

GARFO DESCARTÁVEI PARA SOBREMESA, TRANSPARENTE

PACOTE COM 50 UND. (EXCTUSTVA PARA ME E Epp - LC

L23106 - Art. 48, par.l)

PCT.50

UND
576 576 0

16
GUARDANAPO DE PApEt 2OX22CM. (EXCTUSTVA PARA ME E

EPP - LC L23106 - Art. zl8, par.l)
PCT. 50

UND
989 989 0

GUARDANAPO DE PAPEr 30X33 Crú. (EXCLUSTVA PARA ME E

EPP - LC 123106 - Art. 48, par.l)
PCT.50

UND
77 917

917 t2

18
LUVA PúSTTCA DESCARTÁVEr TRANSPARENTE. (EXCLUSTVA

PARA ME E EPP - LC123106 - Art. tl8, par.!)
PCT. 100

UND
L82 350 5

1,9
PALITO DE DENTES EM SACHE EMBAIÁDO INDIVIDUAL
(EXCIUSIVA PARA ME E EPP - LCt23lü6 - Art. 48, par.l)

cx. 2000
UND

74 30 L

20
pApEL ALUMíN|O - 45CMx7,5M (EXCLUSTVA PARA ME E EPP ,
LCt23l}6- Art. 48, par.t)

ROLO 2.807 2807 10

PAPELTOALHA COM FOTHA DUPLA PICOTADA EXTRA MACIO,

PACOTE COM DOIS ROLOS DE 50m. (EXCLUSIVA PARA ME E

EPP - LC L23lO6 - Art. 48, par.l)

PCT. COM

DOIS

ROLOS

1..892 1892 10

22
PRATO DESCARTÁVEL PARA REFETçÃO. 21CM (EXCTUSTVA

PARA ME E EPP - LC123106 - Art. rt8, par.l)
CAIXA

5OO UND
I49 249 10

CAIXA

5OO UND
179 79 10

23
PRATO DESCARTÁVEL PARA REFErçÃO FUNDO. 21CM

(EXCIUSIVA PARA ME E EPP - LCt23l06 - Art. 48, par.l)

PCT. 10

UND
30.368

30368 10
24

PRATO FUNDO DESCARTÁVEL. lsCM (EXCIUSIVA PARA ME E

EPP - LC 123106 - Art.48, par.l)
FARDO

5OO UND
263 263 10

25
SACO DE PAPEL PARA PIPOCA. N93 (EXCLUSIVA PARA ME E

EPP - LC 123106 - Art.48, par.l)
FARDO

5OO UND
319

319 10
26

SACO PLASTICO PARA HOT DOG. .25x14CM (EXCLUSIVA

PARA ME E EPP - LC123106 - Art. ul8, par.l)

FARDO

1000
UND

603 603 027
sAco Púsilco PARA GELADTNHO.4CMx23CM (SACOIÉ)

(EXCIUSIVA PARA ME E EPP - LCL23l06 - Art. 48, par.l)

\
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TAMPA PARA COPO DE 180 ML. (EXCLUSTVA PARA ME E EPP -

LC - Art.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
cottilssÃo PERMANENTE DE LTCTTAÇÃO - CPL

PCT. 100

UND
200 020028

33

34

40

41

29
TAMPA PARA COPO DE 300 Mt. (EXCIUSTVA PARA ME E EpP -
LCL23lO6 - Art. tl8, par.l)

PCT. 1OO

UND
48 48 0

30
TOUCA DESCARTÁVEI COM EúSTICO. (EXCTUSTVA PARA ME
E EPP - LC123106 - Art. 48, par.l)

PCT. 1OO

UND
447 447 0

31
porE REDONDO 250M1COM TAMPA (EXCLUSTVA PARA ME E

EPP - tC 123106 - Art.48, par.l)
PCT,24

UND
105

105 0

32
porE REDONDO 100M1COM TAMPA (EXCLUSTVA PARA ME E
EPP - LC 123106 - Art. tl8, par.l)

cx. 2000
UND

72 72 0

ROIO BOBINA PLASTICO DE FILME PVC 45CMX3OOM
(EXCIUSIVA PARA ME E EPP - LCt23l06 - Art.48, par.l) ROLO 246 246 0

FóSFORO EXTRA LONGO PAUTOS g,sCM (EXCLUSTVA PARA

ME E EPP - LCt23l06 - Art. 48, par.l)
cx. 50

UNID
139

139 0

35
sAcoLA prAsflcA coM ArçA lKG (EXCIUSTVA PARA ME E

EPP - tC L23lO6 - Art. 48, par.l) 26

36
sAcoLA PTASTTCA COM ArçA sKG (EXCTUSTVA PARA ME E

EPP - LC 123106 - Art. tl8, par,t)

FARDO

1000

UND

28 28 0

37
sAcoLA prAsflcA coM ArçA 10KG (EXCIUSIVA PARA ME E

EPP - LC L23106 - Art. 48, par.l)

FARDO

1000

UND

6 6 0

38
cArxA rsopoR - 120 trs (ExctustvA PARA ME E EPP - rc
t23l06 - Art. 48, par.l)

UND 44 44 0

UND39
cArxA tsoPoR - 80 tTs (ExcLUstvA PARA ME E EPP - LC

123106 - Art. 48, par.l)
L42 0

cArxA rsoPoR - 08 LTs (ExcLUstvA PARA ME E EPP - LC

123106 - Art.48, par.l)
UND 20 20 0

UND 50
50 0cArxA rsoPoR - 12 LTS (EXCLUSTVA PARA ME E EPP - LC

L23106 - Art.48, par.!)

FARDO

1000
UND

100 10042
TOATHA TNTERFOLHA BRANCA 23X21CM (EXCIUSIVA PARA

ME E EPP - LC123106 - Art. 48, par.l) 0

FARDO

1000
UND

15 15 043
sAco PúTrco TRANSPARENTE 1OKG (EXCIUSIVA PARA ME E

EPP - LC 123106 - Art. zl8, par.l)

5 2
UND 544

BOBTNA TNT BRANCO 50MTS X 1,40 TARGURA (EXCLUSIVA

PARA ME E EPP - LC L23lO6 - Art. 48, par.l)

UND 5
5 2

45
BOBTNA TNT VERMETHO 50MTS X 1,40 TARGURA (EXCIUSIVA

PARA ME E EPP - LCL23l06 - Art.48, par.l)

UND 100 100 046

PTACA EPS ISOPOR 1OOO COMPRIMENTO X 5OO LARGURA X

lsMM ALTURA (EXCIUSIVA PARA ME E EPP - LC 123105 - Art.
48, par.l)

qRUA URBANO SANTOS, N" 1657 - BAIRRO JUÇARA- IMPERA TRTZIMA
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47
KrT POTE PP 300Mr COM TAMPA (EXCLUSIVA PARA ME E EPP

- LC123106 - Art. 48, par.l)

3.

3.1

4.

4.1.

FARDO

1000
UND

20 20 0

5.

5.1.

5.2.

6.

5.1.

DA VATIDADE DA ATA

A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura, não
podendo ser prorrogada.

DA GERÊNCrA DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS

Caberá à Superintendência de Registro de Preços da Comissão Permanente de Licitação o
gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em conformidade
com as normas do Decreto Municipal ne 13, de 31 de março de 2015.

DOS PREçOS REGTSTRADOS

Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários desta Ata.

Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar os materiais com
preços iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de realização da sessão
pública do Pregão Presencial ne 71012019, que é parte integrante desta Ata de Registro de

Preços, independentemente de transcrição.

DA UTTLTZAçÃO OO REGTSTRO DE PREçOS

A presente ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os requisitos de
publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua

validade, dentro dos quantitativos estimados.
O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados mediante
assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial ne

1.10/2019.

Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar contrato com os

fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo comunicar ao órgão gestor a recusa

daquele em fornecer os materiais no prazo estabelecido pelos órgãos participantes.

O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a

assinatura do contrato
Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo estabelecido ou se

recuse a executar o fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das

sanções previstas em lei e no instrumento contratual. Neste caso, o órgão participante

comunicará ao órgão gestor, competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de

classificação, os demais fornecedores.

O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:

5.6.1. Atender os pedidos efetuados pelos órgão participantes do SRP;

6.6.2. Fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo

participante do SRP, não podendo ultrapassar o quantitativo registrado;

G.6.3. Responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do órgão gestor do

6.2

6.3.

6.4

6.5.

6.6.

48

SACO PARA COTETA DE AMOSTRA DE ATIMENTOS, COM

TARJA, ESTERIT E FECHADO EM AMBOS OS LADOS

(EXCLUSIVA PARA ME E EPP - LCt23l}6 - Art. 48, par.l)

FARDO

1000

UND

10 10 0

RUA URBANO SANTOS, M 1657 - BAIRRO JLrÇARA - IMPERATRIZIMA
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registro de preços sobre a pretensão de órgão não participante em aderir à presente

Ata (carona).

DAS CONDrçÔES CrnArS
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e dos fornecedores registrados, sançôes e demais

condições do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referência e no Edital do Pregão

Presencial 770/2019.

DA DTVUTGAçÃO

A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no site do Município, que é condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o qúinto dia útil
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em
ordem, vaiassinada pelas partes.

lmperatriz (MA), _ de de 2019

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Presidente da CPL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Superintendente de Registro de Preços

Empresa

8.

8.1.

v 9.2
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ESTADO DO MARANHÃO
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PREGÃO PRESENCIAT N.9 110/2019 - CPt

ANEXO IV

(MTNUTA DO CONTRATO)

CoNTRATON" /2019-_
pRocEsso N.s 02.19.00.3536/2019-SEMUS

AOUISICÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS

DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE

DA SEMIJS E §UAS {OOED=NÂÇÕES, QUE ENTRE SI

cELEBRAM o nltururcÍpro DE TMpERATRTz E A EMpRESA

MEDTANTE AS cr-Áusums E

corrr orçÔes DoRAVANTE ESTABELECT DAS.

Ao(s) _ dias do mês de do ano de 2019, de um lado, o MUNICíP|O DE IMPERATRIZ,

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

Secretário(a) Municipal brasileiro(a),

agente político, portador do RG n.e _ SSP/MA e do CPF/Mf n.e doravante

denominadasimplesmentedeCoNTRATANTEe,dooutrolado,aempresa-,
CNPJ/Mr n.o estabelecida na neste ato, representada

pelo, Sr portador do RG n.s 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 02.19.00.3535/2019-SEMUS, decorrente da

licitação na modalidade , Pregão n". 110/2019 - CPL, na forma presencial, TIPO MENOR PREÇO POR

ITEM, 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"

10.52012002, regulamentada no Município pelo Decreto Municipal n.s 2212007, Decreto Municipal

n.e 013, de 31 de março de 2015, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no Município de

lmperatriz, e Lei n.s 8,666, de 21 de junho 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA PRIME!RA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Aquisição eventual e futura de MATERIAIS DESCARTÁVEIS,

para atender as necessidades da sede da SEMUS e suas Coordenações, conforme as especificações

RUA URBANO SANTOS, N', 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRTZIMA t
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constantes do Termo de Referência e Anexos, e em conformidade com o Pregão Presencial ne.

tl:0l20l9-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 ne 8.666, de 21de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACÕES

o Constituem obrigações DA CONTRATADA:

PARÁGRAFO PRtMEIRO: No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a

envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos

que lhe são confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações estabelecidas neste contrato, a:

l. lniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento", emitida
pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de dezembro do exercício financeiro

em que for formalízado o contrato.

ll. Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecido neste contrato

e na proposta da CONTRATADA.

lll. Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada fornecer os materiais, após

cada solicitação formal, conforme CúUSUU SEXTA deste Contrato.

lV. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condiçôes

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

execução do objeto.

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

Vl. 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.

VIl. 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 cómunicar à

CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas condições.

Vllt. 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 sançôes previstas no art.o

81 na Lei 8.666/93.

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

equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Admínistração, caracteriza o descumprimento

total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

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

estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1e; do art. 65 da Lei 8.666193.

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

8.666/93, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
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Xll. lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 07 (uml preposto como seu

representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/931, 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.

Xlll. 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 ou de materiais empregados;

XlV. Reparar, corrigir, remover, 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.

XV. 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.

XVl. 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.

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

da execução do contrato.

XVlll. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais,

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

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

previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.

XX. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e expressa

anuência da Contratante.

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

obrigações pactuadas entre as partes.

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

garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.

XXlll. 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.

XXIV. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularídade observada em virtude do fornecimento e

prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.

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

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

fornecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e
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contribuíções, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura

venham a ser criadas e exigidas por Lei.

XXVI. 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.

XXVll.Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser

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

XXVlll. 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.

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

xxx. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da

Contrata nte;

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

dos materiais.

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

XXXlll. Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Saúde ou outro local designado por esta.

XXXIV. 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 especificaiões dos produtos, de modo idêntico aqueles cohstantes do

anexo I - do Termo de Referência.

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

XXXVII!. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições

contidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de Preços, inclusive quanto ao

compromisso do fornecimento dos materiais registrados, atendendo às solicitações do

governo municipal.

XXXIX. Atender as demais condições descritas neste Contrato.

Xt. São expressamente vedadas à contratada:

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

Município;

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

c) Contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o

período de fornecimento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Co nstituem obrigações da CONTRATANTE:
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Efetuar o pagamento na forma da CúUSULA OITAVA deste Contrato, após o recebimento

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

previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições deste Contrato.

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

Contrato, conforme previsto na cúusute DÉOMA PRIMEIRA deste Contrato.

Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos constantes do

Anexol-doEdital.
Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes da

execução do objeto do Edital, para que sejam adotadas as medidas corretivas neceisárias.

lnformar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos

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

Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do Contrato,

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

condições estabelecídas no Edital, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições pertinentes no

Edital, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos bens fornecidos.

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.

Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor 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 Fornecimento.

Receber o objeto em dias úteis, no horário de 08h às 18h00, no local determinado na

requisição/autorização de fornecimento;

Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.

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 entrega

material.

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;

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

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

It.

III.

tv.

V.

vt.

vll.

VIII

tx.

x.

xl
xll.

xlll.
xtv.

xvt.

XV

xvll.
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XVIll. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.

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

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

CúUSULATERCE IRA - VIGÊNCIA DO CONTRATO, EXECUCÃO E LOCAL DE ENTREGA

l. O futuro contrato que advir deste Edital, vigorará da data de sua assinatura até 31 de

dezembro do exercício financeiro em que for formalizado.

ll. O cronograma de distribuição com os locais e os horários será definido conforme necessidade

de cada órgão lntegrante. A empresa que não cumprir o prazo sofrerá sanções previstas na Lei

8.666193 e suas alterações.

lll. Os produtos serão entregues, sem ônus adicional para a contratante, na sede dos órgãos

integrantes, conforme cronograma de cada uma em lmperatriz - MA ou local designado por

pessoa competente para tal, acompanhando da respectiva nota fiscal por pessoal qualificada

da contratada.

lV. A empresa vencedora deve efetuar a entrega dos pedidos em perfeitas condições de ingestão,

conforme proposta apresentada, especificações técnicas e níveis de desempenho mínimos

exigidos, dentro dos horários estabelecidos.

V. O recebimento dos materiais não implica na sua aceitação definitiva, porquanto dependerá da

verificação do resultado, por membro da unidade a que se destina os mesmos, da satisfação

de todas as especificações do Termo de Referência.

CLÁUSUTA QUARTA _ DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

l. Na licitação para registro de preços não é necessário indicar dotação orçamentária, que

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

do art.7e,§2e, do Decreto Municipal 013/2015.

CúUSULA QUINTA - DO VATOR

t. O valor do presente contrato e de RS xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx)

cúusuu srxrn - oo pRazo e couorcÕrs oe rrurneea

A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento"

emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando até 31 de dezembro do exercício

financeiro em que for formalizado o contrato.

!.

q
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda,

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

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

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

com a execução do objeto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O fornecimento será executado observado o disposto no Anexo I e demois

disposições do Termo de Referência.

PARÁGRAFO TERCETRO: A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de 05

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

PARÁGRAFO QUARTO: Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma'compatível

com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

PARÁGRAFO QUINTO: A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em

desacordo com as especificações e condições do Termo de Referência, deste Edítal e do Contrato.

cúusuLn sÉrrrúa - oo RrceerrúrNro

O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:

PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da conformidade das

especificações dos materiais com aqueles determinados nos Anexos I - Termo de Referência e

da proposta vencedora, oportunidade em gue se observarão apenas as informações

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

DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após

a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais e consequentemente

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

designado pela Contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser

providenciada a mão de obra necessária.

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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. L8 da Lei n.s 8.078/90.
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CIAÚSULA OITAVA- DO PRECO E DAS CONDTCÕES DE PAGAMENTO

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 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, conforme CúUSUU NONA deste Contrato

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será

devida indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei ne 8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A CONTRATADA deverá apresentar pré-faturamento com detalhes dos

fornecimentos, para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para

faturamento.

PARÁGRAFO QUARTO: Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a

CONTRATADA deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que

deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa,

ne 47, Centro - lmperatriz/MA, para fins de liquidação e pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO: O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Saúde,

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

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

Público competente.

PARÁGRAFO SEXTO: O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE

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

vinculado a liquidação total do empenho.

PARÁGRAFO SÉnUO: 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 Garantía 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.

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

fornecimentos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante

contabilização e apresentação, ao final de cada entrega ou período não inferior a um mês, pela

Contratada, dos formulários de controle dos fornecimentos.
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PARÁGRAFO NONO: A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do

contrato ou outro servidor designado para esse fim.

PARÁGRAFO OÉCtfUO: 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.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: 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.

PARÁGRAFO DÉclMO SEGUNDO: 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.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: 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.

PARÁGRAFo DÉclMo QUARTo: A CoNTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais na

totalidade do valor e das quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de

acordo com o fornecimento efetivamente efetuado.

PARÁGRAFo DÉctMo QUINTO: 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.

PARÁGRAFO DÉOMO SEXTO: 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.

PARÁGRAFO DÉOMO SÉnfUO: 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 = 0,00016438i e VP =

Valor da prestação em atraso.
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PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO: O preço unitário considerado para o fornecimento dos materiais será

o preço registrado na Ata de Registro de Preços - ARP, ofertado na proposta vencedora deste Pregão.

PARÁGRAFO DÉCIMO NONO: O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados,

conforme Decreto Municipal n.s 1312015.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO: No preço contratado já se encontram computados todos os impostos, taxas,

fretes e demais despesas que, direta ou indiretamente tenham relação com o objeto deste contrato,

isentando a Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.

PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO: Os preços registrados, oferecido na proposta vencedora serão

fixos e irreajustáveis durante toda a vigência contratual, exceto nas hipóteses decorrentes e

devidamente comprovadas das situações previstas no item Critérios de Reajuste.

cúusuu ruorua - oo cnrrÉRro oe Rrruusre

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis,

exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d"

do inciso ll do art. 65 da Lei ns 8.666/1993 ou no artigo 17 do Decreto Municipal n.g t3120L5, de 3L

de março de 2015.

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 8.666193 e suas alterações.

cúusulR oÉoruR - slrucÕes Rotvulusrnnnvls

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

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

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

aplicação de sanção mais grave.

!1. Multas:

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

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

aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da inexecução total.

No

õ)g

RUA URBANO SANTOS, N' 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZI\4A
\



díàÊ
ddth

^ urwÀffi
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMtssÃo PERMANENTE DE LTGTTAÇÃO - GPL

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) 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) t0 % (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 trinta

dias, estabelecido na alínea "a".

lll. 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o

prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉqMA PRIMEIRA. DA FISCATIZACÃO

A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão feitos pelo

servidor a ser especialmente designados no ato da contratação, que anotarão em registro próprio

todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ôu defeitos

observados na forma do Artigo 67, da Lei ne 8.566, de 2L.06.93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: 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.

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do

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

CPY'

RUA URBANO SANTOS, N" 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRTZIMA

No

Oq

q,



ESTADO DO MARANHÃO
PREFETTURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAÇÃO - CpL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA RESC|SÃO DO CONTRATO

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a

80 da Lei no 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A rescisão do contrato poderá ser:

l. Determinada por ato unilaterale escrito da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, nos casos

enumerados nos incisos I a Xll e XVll, do art. 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a contratada

com a antecedência mínima de 30 (trinta)dias; ou

ll. Constitui ainda motivo para rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da aBlicação das

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

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

lll. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que

haja conveniência para a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS; ou

lV. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

V. Constituem, ainda, motivo para rescisão do contrato, assegurados ao contratado o

contraditório e a ampla defesa, de acordo com o artigo 78, incisos XIV a XVI da Lei Federal no

8.666/93:

Vl. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS,

por prazo superior a L20 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o

mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas

sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas,

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

das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

Vll. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Secretaria Municipal de

Saúde - SEMUS decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já

recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem

interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do

cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

VIll. A não liberação, por parte da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, de área, local ou objeto

para a execução dos serviços nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais

naturais especificadas no projeto ;

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

contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido,

tendo ainda direito a:
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a. Devolução de garantia;

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

c. Pagamento do custo da desmobilização.

A rescísão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada

da autoridade competente.

Ficam reconhecidos os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista

no art. 77 da Lei 8.666193.

- SUBCONTRATACÃO

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

cr-Áusuu oÉcrue eueRra - erurrcoRRupcÃo

Na execução do futuro Contrato é vedado à Secretaria Municipal de Saúde de lmperatriz e à

Contratada e/ou a empregado seu, e/ou a preposto seu, e/ou a gestor seu:

l. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a

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

ll. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente Contrato;

lll. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou

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

pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

lV. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro do presente Contrato; ou

V. De qualquer maneira fraudar o presente Contrato; assim como realizar quaisquer ações ou

omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei ns 12.846120L3

(conforme alterada), do Decreto ns 8.420120L5 (conforme alterado), do U.S. Foreign Corrupt

Practices Act de L977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos

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

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de lmperatrizlM\, 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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

t.

cPz-

il.
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lmperatriz (MA), XX de xxxxxxxxxxxx de 2019

CONTRATANTE

Secretário Municipal de Saúde

CONTRATADO

Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1.

CPFlMF

2

CPFlM F
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PREGÃO PRESENCIAL N.9 110/2O19.CPT

ANEXO V

MODELO DE DECIÁRAçÃO DE CUMPRTMENTO DO tNC. V DO ART. 27 DA 1Er8.656/93

DECLARAçÃO

(Nome da Empresa) , inscrito no CNPJ ns por intermédio do

seu representante legal o(a) Sr(a) portador da Carteira de

ldentidade ne 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 9.854, 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)
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PREGÃO PRESENCIAT N.9 110/2019-CPL

ANEXO VI

MoDELo DE DECLARAçÃo DE ctÊNctA E CUMPRTMENTo Dos REeursrros DE HABlurAçÃo

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão n" /2019-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_ de 2019.

Representante Legal da Empresa
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