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ESTADO DO MARANHÃOCPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LlCtrAÇÃO - CPL

PREGÃO PRESENCTAT N9I47I2OI9 - CPt
stsrEMA DE REGTSTRO DE PREçOS - SRP

EDITAL

A. CONDICÕES GERAIS:

1. PREÂMBUtO:

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

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

2018, torna público para conhecimento dos interessados que às 14:00 (quatorze) horas do dia 08 de

janeiro de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua Urbano Santos,

ne t657, Bairro Juçara, lmperatriz - 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 GLOBAL, objetivando o Registro de Preços de interesse da

SECRETARIA MUNTCIPAL DE EDUCAçÃO, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo

ne. 02.08.00.261812OL9 - SEMED, conforme descrito neste Edital e seus anexos.

2. SUPORTE LEGAT:

2.1 A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal ne 10.520, de L7 de julho de

2002, Decreto Municipal ns 2212007 e Decreto Municipal ne 13, de 31 de março de

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

Complementar n" 147 , de 07 de agosto de 20L4, Decreto Federal ne 8.538, de 06 de

outubro de 201-5, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições

da Lei n.e 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

3. DO OBJETO E VALOR:

3.1 Constitui objeto deste Edital o Registro de Preço para Futura e Eventual Contratação

de pessoa jurídica especializada em fornecimento de Laboratório de robótica

educacional para o Ensino Fundamental - (Anos iniciais 1e ao 5e ano e Anos finais 6e

ao 9e ano), composto de Livro do Aluno, Livro do Professor, Fichário de Montagens,

com a Unidade Experimental composta por kits de robótica educacional com

Recursos Tecnológicos, Conteúdos de Aprendizagem em formato digital com

possibilidade de interação do usuário e uso de Tecnologias de realidade Virtual e

Aumentada, Animações 2D e 3D, jogos educativos e vídeos. Com atividades

orientadas compatíveis com a BNCC. Recursos disponíveis para utilização em

dispositivos que acompanham o laboratório como Tablets e óculos de realidade

virtual e ativados por QR Codes aplicados nos livros e fichário de montagem. Todos

os itens são acomodados em um carrinho apropriado para o armazenamento e
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deslocamento da unidade experimental com os livros, fichários e kits de robótica, de

forma parcelada, conforme Termo de Referência e Anexos.

O valor global estimado do contrato é de RS 5.320.365,50 (cinco milhões, trezentos

e vinte mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos).

4. PRAZOS:

4.1 O futuro contrato que advir deste Edital, terá vigência de 12 (doze) meses, contados

a partir do recebimento da ordem de fornecimento. Havendo necessidade o contrato

poderá sofrer acréscimos e supressões de até 25%(vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1s, da Lei Federal ne

8.666193.

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 0L312015.

B. CONDTCÕES PARA PARTICIPACÃO NA LICITACÃO:

6. DA PARTTCTPAÇÃO:

5.1 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 anterior, receita bruta

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

Complementar ns 72312006, 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 1,471201,4, 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 1,47/2014) para as licitantes
que se enquadrarem como Microempresas - ME, Empresas de Pequeno

Porte - EPP, ou equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido,
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no ano calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites

definidos no inciso ll do caput do artigo 3e da Lei Complementar ne

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 14712074, e que atenderem a

todas as exigências, inclusive quanto à documentação constante deste

Edital e seus Anexos.

6.3.2 Cota Principal de 75% (inciso lll, art. 48 da Lei 1'47/201.4) para todas as

empresas que atenderem as exigências, inclusive quanto à documentação,

constante deste Edital e seus Anexos

Não poderão participar desta Iicitação empresas:

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

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

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

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

Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública Federal,

Estadual ou Municipal, ainda que tal fato 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.

Das quais participem, seja a que título for, servidor público municipal de lmperatriz.

Que se apresentem em forma de consórcios.

Pessoas Físicas.

7. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

7.L Por força da Lei Complementar ns 123106 e do art. 34 da Lei ne '),1,.488107, 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;

t"lL

No
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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.

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

seguinte modo:

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

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

pena de preclusão;

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

considerada vencedora do certame, sítuação em que o objeto lícitado será

adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde

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

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

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

para o exercício do mesmo direito;

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

encontrem enquadradas no item 7.1., alínea c, será realizado sorteio entre elas para

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

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

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

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

tiver sido apresentada por ME, EPP ou COOP.
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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.

8.1.2 As participantes deverão apresentar também, ato constitutivo, estatuto ou

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
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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 Nesta etapa os licitantes devem apresentar, fora dos envelopes, declaração

de localização e funcionamento (acompanhada de no mínimo duas

fotografias) que indique todos os dados pertinentes (endereço, cidade,

Estado, CEP, ponto de referência e telefone).

8.1.5 Fica facultado às participantes, Apresentar Certidão Simplificada da Junta

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

8.1.6 Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados

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

original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo

de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da

administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados

sempre os respectivos prazos de validade;

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

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

8. L.

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 licítante.

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.

EDA
DOCUM ENTACÃO DE HABILITACÃO:

9. DAPROPOSTADE PREçOS

9.1 A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua

parte externa as seguintes informações:

8.2

8.3

8.4

8.5

C. PREPARACÃO E FORMA DE APRESENTACÃO DÀS ?ROPOSTAS DE PRELOS
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A(o) Pregoeiro(a)da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA

Pregão Presencial n" L47l2Ot9-CPL

Rua Urbano Santos, 1657, Juçara, lmperatriz/MA, CEP 65.900-505

Envelope 1- PROPOSTA DE PREçOS

(razão socialou nome comercial do licitante e endereço)

Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:

Ser digitada ou impressa em papel timbrado da empresa, em uma via, redigida com

clareza em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente

datada e assinada na última folha e rubricada nas demais por pessoa juridicamente

habilitada pela empresa.

Conter a descrição detalhada e especificações necessárias à identificação do objeto

desta licitação, conforme Anexo I. 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 até 02 (duas) casas decimais após a vírgula

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

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

extenso, será considerado este último.

8.1) PARA A FORMUTAçÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS TMPRESSAS DEVERÁ SER

uTtLtzADA A DESCRTçÃO DOS rrENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA

E PLANTLHA DE PREçO ANEXO AO TERMO, SOB PENA DE DESCLASSTFTCAçÃO

DA PROPOSTA.

Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de

Referência (Anexo l), correspondente a fornecimento dos produtos, e estar datada e

assinada por pessoa juridicamente habilitada pela empresa;

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;

Apresentar indicação detalhada das especificações dos materiais cotados, citando

marca, modelo, tipo do produto ofertado, fabricante, país de procedência e outras

características que permitam identificá-los, com juntada, inclusive, de prospectos

(catálogo), na língua portuguesa, sem referência às expressões "similar" ou

"compatível", de acordo com os requisitos indicados neste Edital.

A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DEVERÁ SER PREENCHIDA E ENTREGUE NA

SESSÃO EM pEN DR|VE OU CD. ESTE ANEXO NÃO SUBSTITUIA PROPOSTA DE PREçO

IMPRESSA.

RUA URBANO SANTOS, N" 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZTMA
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10. DA ACEITAçÃO TÁCrrA

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, lr.lcro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do

objeto deste Edital e seus Anexos.

c) serem irreajustáveis durante a vigência do contrato;

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

de entrega da mesma.

10.3 A entrega dos produtos deverá ser logo após o recebimento da "Ordem de

Fornecimento" emitida pela Contratante. A empresa que não cumprir o prazo

sofrerá sanções previstas na Lei 8.666/93 e suas alterações.

10.3.1 A entrega dos produtos será feita de forma parcela, nas quantidades e local

estabelecido na "Ordem de Fornecimento".

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

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

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

borrões;

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

incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo

considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.

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

na Proposta de Preços, o Pregoeiro entenderá como sendo igual aos previstos no

item 10.2 e 10.3, respectivamente.

tO.7 O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital implicará na

desclassificação do licitante;

11. DA HABTUTAçÃO

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) Pregoeíro(a)da Prefeítura Municipal de lmperatriz - MA

Pregão Presencial n" t47l2Ot9-CPL

Rua Urbano Santos, 1657, Juçara, lmperatriz/MA, CEP 65.900-505

Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO

(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

)
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Os documentos necessários à habilitação, abaixo relacionados, poderão ser

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

processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da

administração ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os

respectivos prazos de validade:

tl.2.L Habilitacão .lurídica, que será comprovada mediante a apresentação da

segui nte documentação:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual.

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente

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

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus

administradores.

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

prova de diretoria em exercício.

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

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade

assim o exigir.

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

alteraçõesou da consolidação respectiva.

tL.2.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista, que será comprovada mediante a

apresentação dos seguintes documentos:

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

da Fazenda (CNPJ).

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

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

de atividade e compatível com o objeto contratual.

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

Federais e Dívida Ativa e Previdenciária).

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

licitante (Tributos e Contribuições Estaduais e Dívida Ativa).

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

do licitante.

f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia

por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

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

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título Vll-A

RUA URBANO SANTOS, N" 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZTMA
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de 1'de maio de 1943.

tL.2.3 Qualificacão Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a

apresentação dos seguintes documentos:

11.2.3.1 Balanço Patrimonia! e Demonstrações Contábeis do último

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

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de

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

t1.2.3.2 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada

mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das

fórmulas:

Ativo Circulante +Realizávela Longo Prazo

tc-___________.

Passivo Circulante +Passivo Não Circulante

Ativo Total
qr:-__-____-___

Lt.2.3.3

LL.2.t.4

a)

Passivo Circulante +Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulante

As empresas, além de apresentarem resultado superior a 1 (um)

nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e

Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido

de t0% (dez por cento do valor estimado da contratação ou item

pertinente.

O Balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão

conter registro na Junta Comercial.

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
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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 ne 65

do Departamento Nacional do Registro do Comércio-DNRC, de

Ls de agosto de 1997, 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.

11.2.3.5 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,

11.2.4 A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de:

a) 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.

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

emprega menores de L8 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

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

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

licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo

11.3
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apresentar, neste caso, o documento comprobatório de autorização para

a centralização;

LL.t.2 Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ

da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos

somente em nome da matriz;

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

inabilitação do licita nte;

D. ABERTURA E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

12. DO PROCEDIMENTO

tz.t 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);

12.1.1 O(A) pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até 15 (quinze)

minutos para a abertura dos trabalhos;

t2.2 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;

t2.4 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 sucessívos, em valores

distintos e decrescentes, até a proclamação do vencedor;

L2.4.L A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a

palavra ao licitante, na ordemdecrescente dos preços;

12.4.2 Poderá o(a) Pregoeiro(a):

a) Advertir os licitantes;

b) Definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais devem

ser reduzidos;

c) Definir tempo para os lances verbais;

d) Permítir ou não a utilização de aparelhos celulares;

e) Suspender e recomeçar o Pregão
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f) Convidar a retirar-se do local qualquer pessoa que atrapalhe ou perturbe a

sessão, assim como, qualquer um que desobedeça ou desacate o pregoeiro,

sem prejuízo das penas legais aplicáveis em cada caso.

12.4.3 Dos lances ofertados não caberá retratação;

12.4.4 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;

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

condições definidas no item !2.4, 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);

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

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

ordenação das propostas;

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

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

contratação;

L2.8 O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;

L2.8.t Após o encerramento da etapa competitiva, os demais licitantes poderão

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

classificado.

L2.8.2 A apresentação de novas propostas na forma do item 12.8.1não prejudicará

o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

L2,8.3 Serão registrados na ata de registro de preços os preços e quantitativos do

licitante mais bem classificado durante a fase competitiva;

12.8.4 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 iguaís aos do licitante vencedor na seqüêncía 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;

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.

q
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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 L2.7,12.8 e Lz.tO, o(a) pregoeiro(a) poderá

negociar diretamente com o proponente 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, sob pena de

inutilização dos mesmos;

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

pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1 Esta licitação é do tipo MENOR PREçO GLOBAL, em consonância com o que

estabelece a legislação pertinente;

13.2 Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições deste

edital, notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços;

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

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

condições deste edital, apresente o MENOR PREçO GLOBAL.

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

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.

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

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

prevalecerá o valor unitário.

No
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14. DA rMpuGNAçÃo e oo pEDrDo DE EScLAREcIMENTo

l4.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:

atendimentocpl @ hotmaíl.com.

14.2 Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a CPL poderá,

por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas 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).

L4.4 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 L8:00 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.

14.7 As repostas aos possíveis pedidos de esclarecimentos ou impugnações a este Edital

estarão disponíveis no site da prefeitura, qual seja,

www.imperatriz. ma.gov. brll icitacoes, bem como no Portal da tra nsparência.

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

q
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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;

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.

O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito suspensivo, será(ão) dirieido(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;

O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento;

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;

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,

16. 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.

t6.2 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.

15.3 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.

16.4 Não será admitida a subcontratacão total ou parcial para a execucão do confiato.

17. VIGÊNCIA DO CONTRATO

t7,t O futuro contrato que advir deste Editalterá vigência de L2 (doze) meses a partir do

recebimento da ordem de fornecimento. Havendo necessidade o conytrato poderá

sofrer acréscimos e supressões de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato, conforme previsto no art. 65, § 1e da Lei Federal ns 8.666/93.
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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 fiel 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.

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 quala Contratadaficará obrigada fornecer os materiais,

após cada solicitação formal, conforme 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 procedímentos 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

comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção

dessas condições.

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

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

sanções previstas no art." 81 na 1ei8.666/93.

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

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às

penalidades legalmente estabelecidas.

18.11 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 8.666/93.

L8.12 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.

18.13 lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como

seu representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/931, aceito pela

Administração, que deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato,

2J5,

No

RUA URBANO SANTOS, N' 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZ/N,{A

,R



S ttr,
,*É.

r"#h

ffi

18.14

18.15

18.16

18.17

18.18

18.19

18.20

18.21

t8.22

18.23

L8.24

18.25

18.26

ESTADO DO MARANHÃOCPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

GOMTSSÃO PERMANENTE DE LrCrrAÇÃO - CPL

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

pela execução do objeto.

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

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

resultantes da execução 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 responsabilídade a físcalização 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 comerciaís

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.

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

J,LQ2
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18.28

L8.29

18.30

18.31

18.32

18.33

18.34

18.35

18.36

18.37

18.38

18.39

18.40

18.41

a)

b)
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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 fiscalização por parte da Administração

Municipal.

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

esta.

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

ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da

assinatura do contrato.

Manter inalterados os preços e condições da proposta.

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

constantes do anexo I - 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 municipal.

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;

RUA URBANO SANTOS, N' 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZ/MA
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c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Municípío,

durante o período de fornecimento.

19. OBRTGAçÕES DA CONTRATANTE

19.1 Efetuar o pagamento na forma do Edital, após o recebimento definitivo dos materiaís

e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais, previdencíárias,

trabalhistas e as demais disposições deste Edital.

L9.2 Designar um profíssional, para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a

execução do Contrato, conforme previsto no 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 especificações 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 necessá rias.

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

as especificações e condições estabelecidas neste Edital, informando as ocorrências

ao Órgão Gerenciador.

19.8 Verificar se a execução do objeto foi realízada com observação às disposições

pertinentes neste Edital, implicando em caso negativo no cancelamento do

pagamento dos bens fornecidos.

19.9 Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou

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

pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81

da Lei 8.666/93 e suas alterações.

19.10 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.

19.11 Expedir as Autorizações de Fornecimento.

L9.L2 Receber o objeto em días úteis, no horário de 08h às 1"8h00, no local determinado na

requisição/a utorização de fornecimento;

19.13 Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.

19.L4 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel

execução do contrato;

a
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19.16
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Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam

devidamente trajados com uniformes em nome da empresa efou 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) licítante (s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na

legislação.

20. DO PRAZO E CONDrçÕES DE ENTREGA

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

Fornecimento" emitida pela Contratante, de forma global ou parcelada.

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 disponíbilidade 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.

20.3 O fornecímento será executado observado o disposto nos Anexos e demais

disposições deste Edital.

2O.4 A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de 20 (vinte)

dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

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.

21. DO RECEBIMENTO

zt.L O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:

21 "', ::I:,"i nTi : l: ü : L :il : :':::' ; : i:,#: :"'ffi:I [ : ::[ffi :,::
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.1.2 DEFINITIVAMENTE:no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento

provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades

/1 1AJoa \

No
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dos materíais e consequentemente aceitação, mediante termo

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

pela Contratante.

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

providenciada a mão de obra necessária.

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.

22. DA FTSCAUZAçÃO DO CONTRATO

22.L 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.

22.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou

comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil

para a adoção das medidas convenientes a Administração.

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

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

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

22.4 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 DAS COND|çÕES DE PAGAMENTO

23.L 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 Edital;

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

indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei nq 8.666/93.

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

RUA URBANO SANTOS, N' 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRTZIMA
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deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Urbano

Santos, ne 1657, Juçara - lmperatriz/MA, para fins de liquidação e pagamento.

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

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

aceitação defínitiva dos materiais, com apresentação das notas fiscais devidamente

certifícadas pelo Agente Público competente.

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.

A Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação

de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade

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

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

como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços

contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
_ ICMS.

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, ate que a CONTRATADA providencie as

medidas saneadoras.

23.10.1A 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.
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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 será o preço

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

Pregão.

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 1312015.

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.

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

durante toda a vigência da Ata e contratual, exceto nas hipóteses decorrentes e

devidamente comprovadas das situações previstas no itemCritérios de Reajuste.

24. CRITÉRIOS DE REAJUSTE

24.1 Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e

devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso ll do art.

65 da Lei ne 8.666/1993.

24,2 Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos

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

efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na

forma da alínea "d" do Art.65 da Lei n.e 8.666/93 e suas alterações ou no artigo i.7

do Decreto Municipal n.s 1312015.

25. DA RESCISÃO DO CONTRATO

25.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto

nos artigos 77 a80 da Lei no 8.666/93.

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

assegurado o contraditório e a ampla defesa.

A rescisão do contrato poderá ser:

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

8.666193, 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.

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:

25.4.1 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 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;

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 artigo 78, sem

que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos

regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:

a.RUA URBANO SANTOS, N' 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZTMA

J-)'

No



:@ rílllF.:ã
§i{h

, "r ISI
#ffi

25.5

ESTADO DO MARANHÃOCPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMlssÃo PERMANENTE DE LlClrAÇÃO - CPL

25.4.4.L 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 Lei 8.666193.

2s.6

26 DAS SANçÕES ADMTNTSTRATTVAS

26.L Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a

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

falta cometida:

26.t.1 Advertência escrita: quando se tratar de ínfração 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.

26.1.2 Multas:

al 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.

bl 0,06% (seis centesimos 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 demaís alíneas.

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

cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.

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

manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no

instrumento convocatório.

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

contratual por inexecução parcial do contrato.

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

assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato -

ca racterizando-se qua ndo houver reiterado descumprimento de obrigações

contratuais - atraso superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na

alínea "a" .
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26.1.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar

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

26.L.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição

ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade

que aplicou a sanção, que será concedida sempre que o contratado

ressarcir a Adminístração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido

o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

27 DA ANTTCORRUPçÃO

27.1 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 indevida a agente

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

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

Contrato;

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

prorrogações do presente Contrato, sem autorízação 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 L2.846/2013 (conforme alterada), do Decreto ne 8.42012015 (conforme alterado),

do U.S. ForeignCorruptPracticesAct de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer

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

relacionadas com o presente Contrato.

28 DO REGTSTRO DE PREçO

28.t 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 é um documento vinculativo, obrigacional, com as

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

preços, especificações técnicas, fornecedores e órgão participantes, conforme

específicações 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,
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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 Comissão 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 requisítos de publicidade e economicidade.

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

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

requisição formal, ou similar, no que couber.

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

anterior, é 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 PARTTCIPANTES E NÃO PARTICIPANTES

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

Saúde - SEMUS, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte - SETRAN e,

Secretaria Municipal de Educação - SEMED, 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 os 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 Ara 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 Comissão Permanente de Licitação, desde que devidamente

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

31 de março de 2015.

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

desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu ínteresse
junto a Comissão Permanente de Licitação, para que esta indique os possíveis

fornecedores e respectivos preços a serem praticados, 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 fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as

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

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

previsto, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente

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

2075.

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

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

órgão gerenciador.

31 DA EXCLUSÃO DO FORNECEDOR REGISTRADO

o Q licitante registrado terá seu registro cancelado quando:

31.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.

3L.2 Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo

estabelecido pela Administração, 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 caputdo
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.

31.5 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 ÓnCÃO GERENCIADOR

o Compete ao órgão Gerenciador:

32.t 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;

J)*v

No
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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.

Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços

registrados;

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

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

contratuais, em relação às suas próprias contratações;

Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade

dos preços registrados;

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

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

dela decorrentes;

Compete aos órgãos interessados e não participantes:

Manifestar intenção de compra por meio oficio ao Orgão Gerenciador;

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;

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.

Desígnar 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 qualítativo, 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. 8L

da lei8.666/93 e suas alterações.
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Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à

firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob

a forma de extrato, e juntado aos autos, com a ínstrução 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.

33 DA ATA 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 Adminístração 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 Municipal ne 13, de 31- de março de 2015.

34 DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

34.1 A CONTRATANTE firmará ajuste com a CONTRATADA por meio de Termo de

Contrato, conforme minuta anexa ao edital, no qual constarão as condições e obrigações das

pa rtes.
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34.2 O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contada da data de sua assinatura.

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

reais), a CONTRATADA fica obrigada a prestar, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do

Contrato, garantia pela modalidade de caução em dinheiro ou títulos da dívida

pública/seguro garantia/fiança bancária no valor de 5% (cinco por cento) do valor do

Contrato, visando garantir o cumprímento integral de todas as obrigações contratuais

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

3s DAS DTSPOS!çÕES GERATS

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

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

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

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

autoridade incumbida da decisão adjudicará o objeto licítado.

35.3 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, § Le, da

Lei n'8.666/93.

35.4 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.

35.5 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 pertinêncía.

35.6 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.

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

exigências e condições.

35.8 O(a) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superíor, 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.

35.9 Não serão considerados motivos para desclassificação simples omissões ou erros
formais da proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não

prejudiquem o processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que não

firam os direitos dos demais licitantes.

a
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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

instrumento convocatório.

Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração Públíca

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

Os autos do respectivo processo administratívo que originou este edital estão com

vista franqueada aos ínteressados 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:

lmperatriz (MA), 19 de dezembro de 2019

Daiane Pereira Gomes

Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação - CPL

No

2\',t 
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- Proposta de Preços e Termo de Referência;

- Modelo de Carta Credencial;

- Minuta da Ata de Registro de Preços;

- Minuta do Contrato;

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

8.666/93;

- Modelo de Declaração Dando Ciência de que

Cumprem plenamente os Requisitos de

Habilitação.

RUA URBANO SANTOS, N" 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRTZ/]\4A

a) Anexo I

blAnexo ll

c) Anexo lll

dlAnexo lV

e) Anexo V

f)Anexo Vl



Jqa

No

1

ESTADo Do MARANHÃoGPL
PREFEITURA MUN!CIPAL DE IMPERATRIZ

corurssÃo pERMANENTE DE LrcrrAÇÃo - cpt-

pnecÂo pRESENcTAL N.e t47l2ot9 - cpL

ANEXO I

(Proposta de Preços e Termo de Referência)

lmperatriz (MA), de 2019.

Prezados Senhores,

empresa), com sede na cidade de à Rua ;'1.9

inscrita no CNPJ/ MF sob o número neste ato representada por

portador do CPF n.q _ e R.G. n.e abaixo

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

de Laboratório de robótica educacional para o Ensino Fundamental - (Anos iniciais Le ao 5e ano e

Anos finais 6e ao 9e ano), composto de Livro do Aluno, Livro do Professor, Fichário de Montagens,

com a Unidade Experimental composta por kits de robótica educacional com Recursos Tecnológicos,

Conteúdos de Aprendizagem em formato digital com possibilidade de interação do usuário e uso de

Tecnologias de realidade Virtual e Aumentada, Animações 2D e 3D, jogos educativos e vídeos. Com

atividades orientadas compatíveis com a BNCC. Recursos disponíveis para utilização em dispositivos

que acompanham o laboratório como Tablets e óculos de realidade virtual e ativados por QR Codes

aplicados nos livros e fichário de montagem. Todos os itens são acomodados em um carrinho

apropriado para o armazenamento e deslocamento da unidade experimental com os livros, fichários

e kits de robótica, conforme Anexo l, objeto do PREGÃO PRESENCIAL ns 14712019-CPL:

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

contados a partir da data de sua abertura.

b) A entrega dos produtos deverá ser logo após o recebimento da "Ordem de

Fornecimento", emitida pela Contratante. A empresa que não cumprir o prazo

sofrerá sanções previstas na Lei ne 8.666/93 e suas alterações.

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

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

RUA URBANO SANTOS, N' 1657 - BAIRRO JUÇARA _ IMPERATRIZTMA
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Item Qtde Especificações
Laboratório de Robótica com Recursos Tecnológicos e Conteúdos de Aprendizagem em formato digital com
possibilidade de interação do usuário e uso de Tecnologias de realidade Virtual e Aumentada, Animações 2D
e 3D, jogos educativos e vídeos. As atividades orientadas são compatíveis com a BNCC. Recursos
disponíveis para utilização em dispositivos que acompanham o laboratório como Tablets e óculos de
realidade virnral e ativados por QR Codes aplicados nos livros e fichrírio de montagem, constituído por:

01 01

Unidade Móvel:
Para o annazenamento dos kits de robótica e demais dispositivos utilizados no

laboratório, como tablets, óculos de realidade virtual e equipamentos perifericos. O

sistema organizacional é dividido em gavetas e prateleiras feitas em chapa de aço #24
de 0,6mm com tratamento anticorrosivo e pinfura epóxi, sendo que toda a área de
annazenagem é preparada Çom material anti-impacto para o melhor
acondicionamento das partes mecânicas e eletrônicas dos equipamentos.

A estrutura consta com 6 gavetas, que, por sua vez, possuem divisórias
organizacionais paru as peças móveis de cada kit, fornecendo um ambiente
organizado e eficiente de armazenamento de pegas, além de contar com suportes com
entradas USBs para carregamento e annazenamento dos Tablets e dos óculos de
realidade virtual enquanto o mesmo estiver conectado à rede de energia elétrica local.

As portas e gavetas são protegidas por fechaduras individuais e para
locomoção, o armário conta com quatro rodas em gel de 50mm. o item possui 10\
cm de alturq 90 cm de largura e 40 cm {e profundidade. \

Todos os itens inclusos no kit e relacionados a parte elétrica dos equipamentos 
]

de proteção.as normas de e contam com

rlii:tj
" 'ir'in+:'

&
PREfIITURA

TERMO PE REFERÊNÇIA

r. DO OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimento de Laboratório de

robótica educacional com recursos tecnológicos para o Ensino Fundamental - (Anos

iniciais lo ao 5o ano e Anos finais 6o ao 9o ano), composto de Livro do Aluro, Livro do

Professor, Fichrírio de Montagens, com a Unidade Experimental composta por kits de

robótica educacional com Recursos Tecnológicos.Conteúdos de Aprendizagem em

formato digital com possibilidade de interação do usuário e uso de Tecnologias de

realidade Virtual e Aumentada, Animações 2D e 3D, jogos educativos e vídeos. Com

atividades orientadas compatíveis com a BNCC. Recursos disponíveis para utilização
em dispositivos que acompanham o laboratório como Tablets e óculos de realidade
virtual e ativados por QR Codes aplicados nos livros e fichário de montagem.Todos os

itens são acomodados em um carriúo apropriado para o armazenamento e

deslocamento da unidade experimental com os livros, fichários e kits de robótica,
previstos neste Termo de Referência.

1.1 EspeciÍicação Detalhada

O fornecimento de materiais está condicionado aos requisitos mínimos listados abaixo:
Laboratório de robótica educacional com recursos tecnológicos para o ensino

fundamental (anos iniciais - 1o ao 5o ano e anos finais - 6o ao 9o ano)

LOTE ÚNICO

J1)
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Livro do aluno (não consumível):
Livro direcionado pila o aluno, não consumível, composto por conteúdo

teórico instrucional paru a compreensão da Robótica enquanto ferramenta para a
construção de coúecimento, tendo como objetivo permitir ao estudante refletir sobre:
o que é Robóticq a relevância das aprendizagens de habilidades e competências
relacionadas à Robótica, a conexão dos princípios e fundamentos da Robótica no o
dia a dia e, a Robótica como conhecimento para a inovagão. O material é pensado e

estruturado para atender todos os estudantes do 1o ao 9o ano da Educação Básica -
Ensino Fundamental, sendo dividido em unidades temáticas não lineares, podendo ser

utilizadas na sequência do sumário ou de acordo com o planejamento docente.

03 06

Livro do professor (não consumível):
Livro não consumível direcionado para os professores que irão desenvolver

práticas e projetos no laboratório de robótica, composto por proposta de projetos
didáticos que relacionam os kits com conteúdos curriculares articulados à Base
Nacional Comum Curricular - BNCC e temas transversais, indicando a organrzação
didática-metodológica, bem como os critérios de avaliação para aferição das

aprendizagens dos estudantes.

04 06

Fichário de montagens:
Fichario com 20 montagens de cada kit (Fundamental I e Fundamental II),

essas que são integradas nos Projetos de Trabalho no Livro do Professor, com
material de maior gramatura e plastificado garantindo a durabilidade e armazenáveis
em grampo para que possam ser destacadas e melhor manipuladas pelos estudantes no
processo de montagem. Em seu texto indicam com imagens e textos o passo a passo

da montagem e o produto final, bem como, orientam a programação necessiíria para o

desafio relacionado à montagem.

2t24
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Kit Tecnológico de Robótica Educacional - Ensino Fundamental Anos Iniciais
(10 ao 5o ano):

kit de robótica educacional deverá ser constituído por mais de 670 peças
plasticas que possibilitam a rcalização de atividades em grupos através da tipologia e

quantidade adequada de cada tipo de peças e que exploram diferentes areas do
conhecimento - ciência, tecnologia, engeúaria, artes e matemática - por meio da
construção de montagens sem motorização, com motorização e/ou automatizadas
(máquinas, equipamentos, etc.), utilizando, paÍa tanto peças plásticas facilmente
encaixáveis, não dependendo do uso de ferramentas. Todos os itens deverão
apresentar plena compatibilidade mecânica e eletrônica çom as peças de montar e a
interface eletrônica.

Para isso o kit conta com no mínimo, 36 banas/vigas de conexão através de
furos de encaixe com 06 tamaúos diferentes (15, 13, 10, 09, 07 e 05 furos cada), 14

barras de conexão com ângulos em 03 tamanhos e formatos diferentes, 18 banas de

conexão coloridas com 3 fi.ros cadamais12 com 04 furos mais I inclinado a90o.04
pegas de conexão à barras do tipo alavancas, 10 peças de contenção de eixo do tipo
garetas, 330 peças apropriadas para conexão multifacetadas entre pinos e furos para

aplicação em jungões múltiplas e também angulares na composição das estruturas
robótica além de engrenagens, fusode roscas sem fim e peças de conexões diversas,
28 peças do tipo carenagem para aplicação de aspectos fisicos das estruturas de

robótica através de encaixes por pinos e fruos, 60 peças para montagem de sistemas

de esteiras e aÍins, 40 eixos em tamanhos diferentes, 8 rodas/polias em 02 tamaúos
diferentes com 08 pneus apropriados ao perfeito encaixe em borracha, 04

engrenagens de tragão para aplicação nos sistemas de esteiras, Deverá fazer parte do

kit um conjunto de componentes eletrônicos utilizados para realizw a animação e a
interação dos protótipos com conexão direta com as entradas e saídas da interface
com no mínimo 03 Motores de corrente contínua de no mínimo 5V,01 Sensor de

distância ultrassônico, 02 Sensor Infravermelho, 02 Sensores de toque, 01 Sensor de

cor ou liúa, 01 Sensor de som, 01 LED RGB programável, cabos de conexão, uma
interface robótica principal microcontrolada com 4 Entradas para sensores e 4 Saídas

sendo destas 3 para motores e 1 para LEDque possibilitem a conexão e controle nas

seguintes configurações de mais de 01 atuador e um sensor simultaneamente; Display
monocromático com dimensão mínima de 1,8 polegadas para apresentação de

sensores/atuadores e seus estados de aplicação. Conexão com aplicativos Android e

IOS através de comunicação wireless.Alimentação 9Vl3A através de 06 unidades
baterias 1,5V recarregáveis. A programação das rotinas e do conjunto de robótica
executadas através da interface robótica deverá ocoÍrer através de um módulo de
programação e controle remoto através de fichas codificadas. O módulo de
programação e controle remoto excluirá a necessidade do uso de computadores para a
preparação das rotinas lógicas além de permitir realizar o controle dos robôs
remotamente em até 10 metros através de botões seletores e direcionadores. Deverá
apresentar display monocolor de 1,8 polegadas, alimentação de 6Vl1A através de
baterias e annazenar as programações serem executadas pela interface roboticl
principal. A programação da interface robótica principal deverá ser realizada através\
do modulo de programação e controle remoto capaz de realizar a leitura por código de
barras de cartões de instruções lógicas através de 105 cartões distribuídos em rotinas,

;::Íü:'
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interação com sensores e atuadores e funções de integração e configurações do
sistema. Cada cartão deverá apresentar identificação através de código de barras para
programação pelo módulo de programagão remoto e também QR codes para leitura e

programação através de aplicativos próprios disponibilizados smartphones com
sistema IOs e Android. Os aplicativos deverão apresentar as mesmas funcionalidades
do módulo de programaçáo e controle remoto da interface robótica, com capacidade

de escanearnento dos QR codes dos cartões e através destes o usuário poderá

estruturar as programações desejadas e transferir para a interface robótica principal
atavés de sistema wireless. Todos os cabos de conexão deverão ser entregues para
pronta aplicagão dos kits de robótica educacional.

Todas as peças do kit deverão são armazenadas em caixa plástica organizadora
de material resistente com tampa e bandejas internas com compartimentos para
organizaçáo das peças do kit.

O conjunto apresenta compatibilidade com tecnologias interativas que
permitirão a realizaçáo de atividades didáticas dirigidas e através de quiz e ações de
interação por ferramentas como vídeos, realidade aumentada e virtual vinculadas ao

conteúdo dos livros através de dispositivos como tablets e óculos de realidade virtual
que complementam o laboratório a qual pertencem. Acompanham o fornecimento do
software: manual de instalação, funcionamento e utilização.
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Kit Tecnológico de Robótica Educacional - Ensino Fundamental AnosFinais (6o

ao 9o ano):
O kit de robótica educacional é constituído por mais de 750 peças plasticas que

possibilitam a realizaçáo de atividades em grupos através da tipologia e quantidade
adequada de cada tipo de peças e que exploram diferentes areas do conhecimento -
ciência, tecnologia, engeúaria, aÍtes e matemática - por meio da construção de

montagens sem motorização, com motorização e/ou automatizadas (máquinas,

equipamentos, etc.), utilizando, para tanto peças plásticas facilmente encaixáveis, não
dependendo do uso de ferramentas. Todos os itens deverão apresentar plena
compatibilidade mecânica e eletrônica com as peças de montar e a interface
eletrônica.

Para isso o kit conta com 47 barras/vigas de conexão através de furos de

encaixe com 08 tamanhos diferentes (15, 13, 11, 10,09,08,07 e 05 fi.ros cada),38
barras de conexão com ângulos em 06 tamanhos e formatos diferentes, 06 bases

retangulares formada de 4 barras, 2 bases retangulares formadas por barras com
continuidade, 18 barras de conexão coloridas com 3 furos cada mais 10 com 04 furos
mais 1 inclinado a 90o, 02 peças de conexão à banas do tipo alavancas, l0 peças de

contenção de eixo do tipo gaxetas, 147 peças apropriadas para conexão
multifacetadas entre pinos e furos para aplicação em junções múltiplas e também
angulares na composição das estruturas robótica, 22 peças do tipo carenagem para

aplicação de aspectos fisicos das estruturas de robótica através de encaixes por pinos

e furos, 54 peças para montagem de sistemas de esteiras e afins, 306 pinos de conexão

em formatos variados (sendo com trava e sem trava, com e sem raúura de fricção,
lisos e com ranhuras, com e sem limitação), 54 eixos em tamanhos diferentes, 16

eixos com limitadores na extremidade, 8 rodas/polias em 02 tamanhos diferentes com
08 pneus apropriados ao perfeito encaixe em borracha, 04 engrenagens de tração para

aplicação nos sistemas de esteiras, 01 conjunto para encaixe de esfera de aço utilizado
na sustentação de estruturas robóticas, 01 cremalheira adequada com as engrenagens
e fuso do kit, 24 engrenagens em 9 tamanhos diferentes sendo 02 destas com suporte
fixação de até 02 eixos perpendiculares ao furo central da peça e outras 02 com
possibilidade de conexão de rosca axial, 02 peças do tipo fuso de rosca sem frm.
Deverá fazer pute do kit um conjunto de componentes eletrônicos utilizados para
realizar a animação e a interação dos protótipos com conexão direta com as entradas e

saídas da interface com no mínimo 02 Motores de corrente contínua de no mínimo
5V, tamaúo grande, 01 Motor de corrente contínua de no mínimo 5V, tamanho
médio, 01 Sensor de distância ultrassônico, 0l Sensor Giroscópio, 02 Sensores de

toque, 01 Sensor de cor ou liú4 cabos de conexão.
O kit deverá dispor de 02 unidades controladoras sendo, Interface robótica

microcontrolada 01, com 8 Entradas paÍa sensores e 4 saídas para motor que
possibilitem a conexão e controle nas seguintes configurações de mais de 0l atuador e
um sensor simultaneamente; Display LCD touchscreen 2,4" com resolução 320x240
pixels. Conexão com o computador via USB ou sem fio Wifi. Programável por um
software do tipo Scratch. A interface utiliza como fonte de alimentação conexão USB
através de computador ou baterias recarregáveis instaladas intemamente em formato
de case além de possibilidade de utilizar fonte externa DC. O cabo USB e baterias (e
seus reqpectivos carregadores) e fonte externa DC estão inclusos no kit.
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Interface robótica microcontrolada 02, baseada na plataforma Arduino,
Alimentação: 7-12, Display LCD 16){.'2 embutido, Acelerômetro e Giroscopio
embutidos, 4 Chaves Táctil embutidas, 4 Trimpotembutids, I Btzzer embutido, 2

Driver para Motor até 2A,21 Entradas para sensores ou atuadores, 5 Saídas para

Servo Motor, Memória Flash mÍnima de 256 KB, Memória RAM mínima de 8 KB,
Conexão USB (Cabo), Bluetooth (Sem fio) e WIFI;

A interface permite a conexão de placas de expansão de hardware (Shields),
sensores e atuadores. Possui entrada USB para gravação de programas através do
computador e permite também a gravagão das leituras dos sensores em sua memória
para posterior análise. Todos os cabos de conexão são inclusos no kit.

E programável através software de controle que é fornecido em Pendrive. Este
software permite ao usuário a construção de programas em forma de texto,
fluxograma ou blocos. O software permite a leitura dos sensores, aÍmazenar na

memória da interface e disponibilizar as informações através de gráfico ou texto. O
gráfico poderá ser exportado para arquivos .csv ou em texto para futura manipulação
em software de planilha eletrônica.

E programável em Scratch, codificado em blocos. Esse software é compatível
com Linux Educacional 4.0 e Windows 7 e versões superiores destes sistemas

operacionais.
Possú compatibilidade com aplicativos para sistemas Android e IOS para

controle da interface.
Todas as peças do kit deverão são armazenadas em caixa plástica organizadora

de material resistente com tampa e bandejas intemas com compartimentos para

organização das pegas do kit.O conjunto apresenta compatibilidade com tecnologias
interativas que permitirão a realizaçáo de atividades didáticas dirigidas e através de

quiz e ações de interação por ferramentas como vídeos, realidade aumentada e virtual
vinculadas ao conteúdo dos livros através de dispositivos como tablets e óculos de

realidade virnral que complementam o laboratório a qual pertencem.

I e.ompanham o fornecimento do software: manual de instalação,

| funcionamento e utilização.
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01 Licença de Laboratório Virtual de Robótica:
O Laboratório virtual de robótica deve ser um complemento para atividades

iniciais de programação uma vez que precisa disponibilizar um ambiente interativo e

desenvolvido especialmente para facilitar e despeÍar o interesse dos alunos pela rárea

de robótica e criação de máquinas funcionais autônomas. No contexto, o laboratório
precisa permitir que a simulação da programação em blocos, largamente utilizada na

rárea de robótica, possa ser compilada em um ambiente com motor fisico virtual que

simule a realidade, possibilitando assim, identificar e testar os elementos do robô
como, motores, sensores, leds e entre outros.

O robô virtual deve ser programado com o software específico que precisa

acompanhar o produto. A programação desenvolvida nesse software, deve poder ser

utilizada e um robô real onde, desta forma, possíveis erros na programação possam

ser avaliados viúualmente antes da implementação no ambiente real. Os programas

desenvolvidos também devem ser compilados simultaneamente no robô real e no robô
virtual avaliando, desta maneira, os dois ambientes em tempo real. Outro ponto

importante é a simplicidade de instalação e uso. Para instalar em uma rede, um
compartilhamento simples ou uma simples duplicação do diretório de instalação deve
ser suficiente. O lançamento do software de programação precisa ser automático e as

duas janelas, do compilador e do simulador, devem ser automaticamente organizadas

na tela para otimizar o espaço de habalho e permitir que o usuário se concentre no

essencial. O uso do simulador precisa tomar possível livrar-se de restrições

operacionais parasitas, como baterias descarregadas ou hardware fora de ordem,
auxiliando, assim, o trabalho dos professores. A fase de simulação antes de usar um
robô real deve permitir que o aluno estabeleça um paralelo entre os dois ambientes,
virtual e real e, assim, corrigir as diferenças entre esses dois modos uma vez que,

desta forma, o usuilrio possui a capacidade de executar facilmente um grande número

I de testes de simulação, por exemplo. Esse uso misto, a necessidade de um

I experimento real e o beneficio da simulação deve, portanto, ser çlaramente expostos

I ao aprendiz de maneira clara e objetiva. O Laboratório Virtual de Robótica, também
precisa incorporar "desafios" que permitam aos alunos exercitarem sua criatividade
como um desenvolvedor comportiamental em um ambiente motivador e competitivo
de modo que, o tempo necessiírio para completar cada desafio, bem como a evolução
da realização destes, precisa ser exibido. Quanto à compatibilidade, o laboratório
deve possür como requisitos mínimos as seguintes especificações: Windows 7, 8, 10,

32 ou 64 bits. Configuração necessiíria: 2 GB de memória disponível, placa gráfrca
com suporte 3D.

A proposta deverá contemplar um pacote de recursos Tecnológicos instaláveis
e compatíveis com os óculos de realidade virtual e tablet presente no laboratório com
aplicativo próprio de reconhecimento de imagem para interação com:

' 10 atividades interativas com Realidade aumentada para exploração e

visualização do modelo finalizado proposto em cada atividade proposta para
visualização no tablet presente no laboratório.

' 05 atividades interativas com Jogos digitais 2D vinculadas com lógica dç
programação para visualização no tablete presente no laboratório. \
' 02 Vídeos explicativos para exploração no tablete e/ou óculos de realidade
virtual no laboratório.
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. 0l ambiente virnral para acesso através dos óculos de realidade virtual em
formato de laboratório de robótica com suas respectivas estruturas e bancadas e

versão 3D de no mínimo 05 montagens estruturais.
As tecnologias interativas digitais aplicadas no laboratorio deverão estar

organizadas e serem ativadas através chaves do tipo QR Codes e imagens específicas
inseridas no material impresso nos livros e fichários que acompanham o laboratório e
também em fichas que acomparúam os kits de robótica para exploração dos recursos
em realidade aumentada, quizzes, jogos e vídeos formando uma coletânea de

atividades relacionadas com a utilização dos equipamentos com assuntos relacionados
com as atividades do laboratório de robótica educacional.

A proponente deverá disponibilizar, para análise técnica, o catálogo do item
ofertado com imagens reais do produto e telas do laboratório viúral e tecnologias
digitais. Havendo a necessidade de maiores esclarecimentos perante a análise técnica
da oferta, quando solicitado, a proponente deverá apresentar juntamente com o
catálogo do item ofertado um endereço de internet vrílido com disponibilização de

senha de acesso à equipe técnica que fará a avaliação e que peÍmita a comprovação de

características técnicas em uma versão online do sistema ou para download, não
sendo aceitas imagens ilustrativas ou projetos gráficos.

08 04

Oculos de realidade virtual:
Com aplicativo próprio para a utilização de recursos tecnológicos compatíveis

com a proposta deste laboratorio.
C ar a cterístic as mín imas :
- Hardware - Parâmetros do sistema: Processador Quad Core ARM Cortex A17 CPU
até 1.8 GHz, RAM 2 GB DDR3, memória 16 GB Flash, Wi-Fi 2.4G 802.11 B/GN,
versão Bluetooth BT4.0;
- Parâmetros de tela: Tela de 5,5 polegadas TFT, resolução 1.920x1.080 taxa de

atualização de 60H2, relação de contraste 1000:1;
- Parâmetros de lente: diâmetro da lente de 45mm, fabricada em material transparente
(PMMA), baixa dispersão esférica, compensação de refração a olhos nus com miopia
com menos de 600 graus e ângulo de visão acima de 90 graus;
- Parâmetros de vídeo: compatível com formato de vídeo MPEG-
2/H.264|H,265|AYI/MP4 e suporte para vídeo 3D;
- Saída para fone de ouvido padrão 3,4mm;
- Bateria 4.000 MAH Li;
- Entrada HDMI (mini interface);
- Suporte cartão memória de até 64 GB;
- Interfaces de conexão: Mini HDMI, Micro USB, Slot para cartáo TF e Fone de
ouvido.
Deverá acompanhar cabo HDMI, USB para Micro USB e todos outros necessários
para alimentação de baterias, comunicação e utilização.
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2. DA JUSTIFICATIVA
2.l.Os desafios enfrentados para alcançannos os objetivos almejados para uma educação
inclusiva e de qualidade são vrírios e demandam esforços de vários setores e ações articuladas
que subsidiem um Plano de Trabalho com metas e projetos bem definidos. Neste contexto a

Secretaria Municipal de Educação de Imperatriz-MA, trabalha delineando nova proposta

curricular, ampliação de projetos de inclusão, capacitação permanente dos docentes,

ampliação da rede de atendimento e muitas outras ações, sempre buscando educação de

qualidade e valorização da cidadania.

2.2.Nesta liúa apresenta-se o Programa de Robótica Educacional que beneficiará alunos da
rede pública de ensino municipal, como estratégia para o desenvolvimento de atividades
curriculares, extracurriculares e multidisciplinare s.

2.3.Pwa tanto, a Secretaria de Educação pretende implantar uma Solução de Robótica
Educacional nas escolas municipais para o empreendimento de práticas relacionadas à

robótica educacional. Nestes espaços, as atividades planejadas deverão ser catalizadoras de

novas ideias e estimularem o aluno a sempre querer aprender mais.

2.4.A adoção da robótica educacional, no contexto do Projeto, pressupõe ir além da
construção de dispositivos móveis e automatizados pelo aluno. Entendemos que o domínio de

coúecimentos da robótica aplicado aos processos do ensino e da aprendizagem, constitui-se
num instrumento eficiente para a condução de ações educacionais mais dinâmicas e

interativas.

2.5.Através da experiência com a robótica educacional, deve-se empreender ferramentas para
motivar e interagir com o aluno, empregando para tal, recursos avançados de programação
estruturada, da montagem, do gerenciamento, da motricidade e da automação de componentes
eletroeletrônicos. O aluno deverá
a inventar e reinventar sempre.

ficar estimulado a compreender conceitos, propor soluções e

2.6.A robótica educacional deve levar o aluno a pensaÍ na essência de um problema propo
nas possibilidades de resolução e nas alternativas para resolvê-lo. As atividades deverão
pressupor a discussão em grupo, a exposição de ideias e a pesquisa, nesse contexto, o
educador tornar-se-á mediador e articulador das atividades propostas. A robótica educacional

J,5l
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Tablet:
Com aplicativo próprio de recoúecimento de imagem para interação e

aplicação de recursos tecnológicos disponibilizados no laboratório.
C aracterís tic as mínima s :
- M9 Quad Core;
- Sistema Operacional:Android 4.4;
- Processador: Quad Core 1 .2 GHZ;
- Tamanho do Display:9";
-Resolução:800x480;
- Conexão:3G;
- Memória Interna:8GB;
- Expansivo até MicroSD até 32GB;
- Câmera traseira:2MP;
- Câmera frontal: 1.3MP
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deve ir além dos aspectos tecnológicos, deverá apreciar as relações humanas entre alunos ç

educadores, contribuindo para o trabalho colaborativo e a socializaçáo,
2.l.Para além do já exposto, a robótica educacional deve permitir ao aluno vivenciar a

construção do seu próprio coúecimento, na qual o mesmo se apropria dos recursos

tecnológicos ofertados e aplica-os nas soluções de problemas propostos pelos educadores,

bem como nas soluções de problemas apresentados por ele mesmo, conduzindo-o para sua

area de interesse.
2.8. Os equipamentos constantes na planilha anexa visam equipar as unidades escolares
proporcionado a tecnologia necessária para o avanço educacional.
2.9. Paru tanto, o presente Termo de Referência explicita os elementos btísicos e essenciais

determinados pela legislação, descritos de forma a subsidiar aos interessados em participarem
do certame licitatório na preparação da documentação e na elaboração da proposta,
2.10. Optou-se pela organização deste certame por item, sempre em respeito a mais ampla
competigão e conforme previsto no art. 23 §§ lo e 2o da Lei n. 8.666193 e Súmula 247 do
Plenrário do TCU.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL E NATUREZADO PRODUTO
3.1 A eventual e futura contratação de pessoa jurídica, para a aquisição dos materiais,
objeto deste Termo de Referência, se enquadra na classificação de bens comuns,e encontra
amparo nas disposições da Lei Federal n" 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal
n" 2212007 e Decreto Municipal no 13, de 31 de março de 2015, Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei ComplementaÍ no 147, de 07 de agosto de 2014,
Decreto Federal no 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei no 8.666193 e demais nonnas regulamentares aplicáveis à

especie.

4 DA LEr ATITTCORRUPÇÃO
4.t Ficam responsabilizados de forma objetiva, administrativa e civilmente as pessoas
fisicas e.iurídicas pela prática de atos contra a administração pública, no âmbito municipal,
em atenção à LEI N' 12.846, DE 01 DE AGOSTO DE 2013; regulamentada pela IN CRG
002/2015 e pela Portaria CRG 1.33212016 que independente de transcrição integra o presente
instrumento.

5 DA MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO
5.1 JustiÍicativa do SRP (Sistema de Registro de Preços)
A licitação na modalidade Registro de Pregos destina-se a aquisição de bens comuns com
previsão de entrega parceladas e para atendimento de mais de um órgão (escolas). Em
consonância ao Decreto 013 de 3l de março de 2015, mais especificamente no art.3o, incisos
II e III do Decreto Municipal 013120t5. Desta forma justifica-se a necessidade darealizaçáo
da licitação na modalidade de Registro de Preços.
5.2 Modalidade de Licitação
5.2.1, O certame licitatório será realizado na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL
conformidade com a Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada
Município pelo Decreto Municipal no 2212007 e Lei no 8.666, de 2l de juúo 1993 e
atterações
5.3 Tipo de Licitação
5.3.1 Será adotado na licitação o critério de julgamento com base no TIPO MENOR
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PREÇO GLOBAL. O tipo de licitagão será menor valor global, visto que os itens que
compõem o Laboratório de Robótica Educacional são destinados para uma mesma finalidade,
portanto, paÍa sua eficácia é necessário o fornecimento do conjunto de equipamentos e
treinamentos a ele conectados pelo mesmo licitante.

6 DA HABILITAÇÃO
6.1. Para se habilitar ao processo licitatório, os interessados deverão apresentar os documentos
relacionados nos incisos e parágrafos dos Arts. 28,29,30 e 31 da Lei n'8.666193.
6.2. Para fins de habilitação, a título de qualificação técnica, a empresa licitante deverá
apresentar:
6.2.1. Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por órgão ou entidade da
administração pública ou por empresas privadas que comprovem que a empresa executou, a
contento, objeto compatível com o objeto da licitação.
6.2.2. Será admitid4 para atingimento dos quantitativos fixados, a soma de atestados.
6.2.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadasto Unificado de
Fornecedores -SICAF no nível da Qualificagão econômico-financeir4 conforme Instrução
Normativa SLT/MPOG n2, de20lO,deverão apresentar a seguintes documentação:
6,2.3.1) - Certidão negativa de falência ou recuperagão judicial expedida pelo disribuidor da
sede da pessoa jurídica;
6.2.3.z)-Balanço patimonial e demonstrações conüíbeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços proüsórios, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando encenado há mais de 3(três) meses da data de apresentação da proposta;
6.2.3.3)-No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstações contabeis referentes ao período de existência da sociedade;
6.2.3.4)-comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liqúdez Corrente (LC), resultantes da
aplicação das formulas:

Ativo Circulante +Realiável a Longo Prazo

Passivo Circulante +Passivo Não Circulante

Ativo Total

Passivo Circulante +Passivo Não Circulante

Ativo Circulante
LC=
Passivo Circulante

6.2.3.5)-As empresas, além de apresentarem resultado superior a I (um) nos índices de Liquidez
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio
líquido de l0% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente.

7

7.1

DO VALOR E§TIMADO
o valor global estimado de acordo com os preços praticados no mercado,

aquisição dos produtos foi de R$ 5.320.366150 (cinco milhões, trezentos e vinte
trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), conforme Anexo I deste termo,
preços incluem todas as despesas: impostos, seguros, fretes, taxas de administragão e outros
encaÍgos eventualmente.

a

I
o
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8. FONTE DE RECURSOS

Na Licitação para registro de preços não é necessário indicar dotação orçamentiíria, que

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

do art. 7o, §2o, do Decreto Municipal 01312015.

9. - DA PARTTCTPAÇÃO
9,1 - Poderão participar deste pregão, os interessados que teúam ramo de atividade
compatível com o objeto e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à

documentação e requisitos mínimos de classificação das propostas, e seus anexos e se

apresentarem ao pregoeiro no dia, hora e local definido no preâmbulo deste Edital;
9.1.1 - Nos ltens Exclusivos (conforme planilha em anexo) - Participação exclusiva de

empresas que se enquadrarem como microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP,

ou equiparadas (sociedades cooperativas que teúam auferido, no ano calendrírio anterior,
receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do caput do artigo 3o da Lei
Complementar no 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo
pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complementar n" 12312006 e sua alteração dada
pela Lei Complementü 14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à

documentação constante deste Edital, e seus Anexos;
9.1.2 - Na Cota Reservada 25% (conforme planilha em anexo) - (inciso III, do art. 48 da Lei
1,4712014) - Empresas que se enquadrarem como microempresas - ME, empresas de pequeno
porte - EPP, ou equiparadas (sociedades cooperativas que teúam auferido, no ano
anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do caput do artigo
da Lei Complementar no 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados)
ramo pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complementar n" 12312006 e sua alteração
dada pela Lei Complementar 14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive
quanto à documentagão constante deste Edital;
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R$ 5.320.366,50

Laboratório de robótica educacional para o Ensino
Fundamental - (Anos iniciais lo ao 5o ano e Anos
finais 60 ao 9o ano), composto de Livro do Aluno,
Liwo do Professor, Fichário de Montagens, com a

Unidade Experimental composta por kits de

robótica educacional com Recursos Tecnológicos
(óculos de realidade virnral com aplicativo próprio
para a utilização de recursos tecnológicos
compatíveis com a proposta deste laboratório;
tablet com aplicativo próprio de recoúecimento
de imagem para interação e aplicação de recursos
tecnológicos conforme detalhado nos itens que

compõe este laboratório). Todos os itens são

acomodados em um caniúo apropriado para o
armazenamento e deslocamento da unidade
experimental com os livros, ficharios e kits de
robótica, em conformidade com Planilha de

Especifrcações Técnicas.

50 R$ 106.407,33
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9.1.3 - Na Cota Principal 75% (conforme planilha em anexo) - (inciso III, do art. 48 da Lei
14712014) - Empresas que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação

constante deste Edital, e seus Anexos.
9.2 - Não poderão participar desta licitação empresas:
9.2.1 - Cuja falência tenha sido decretada çm concurso de credores, em dissolução, em
liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, ou
ainda empresas estrangeiras que não funcionem no país;

9.2.2 - Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Adminishação Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, ainda que tal fato
se dê após o início do certame;
9.2.3 - Apresentadas na qualidade de subcontratadas;
9.2,4 - Que teúam sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de

órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou vínculo com qualquer servidor;
9,2.5 - Que se apresentem em forma de consórcios;
9.2.6- Das quais participem, seja a que título for, servidor público municipal de Imperatriz;
9.2.7 - Pessoas Físicas.

10. - DAS MrCRO E PEQUENAS EMPRESAS
f0.1 - Por força da Lei Complementar no 123106 e do art. 34 da Lei no 11.488/07, as

microempresas - MEs, as empresas de pequeno porte - EPPs e as Cooperativas a estas

equiparadas - COOPs que teúam interesse em participar deste pregão deverão observar os

procedimentos a segür 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

b) fiscal, deverão consignar tal informação expressamente na declaração prevista no

edital;
c) No momento da oporfuna 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 veúa comprovar
sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte;
d) 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 classifi cada.
10.2 - 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
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miáximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de

de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela
considerada do certame, será adjudicado
favor da detentora desta nova que seu preço
aceitável e a licitante atenda às
c) Não ocorrendo a da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior,
convocada as MEs, EPPs ou remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito;
d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que

objeto licitado
COOP), desde

No
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encontrem enquadradas no item 10.1., alínea c, será realizado soÍeio entre elas para que se

identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
e) Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 10.1., 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.

11. DA PROPOSTA DE PREÇOS
1 1.1. A proposta de preços deverá ser digitada e impressa em uma via, redigida com clarcza
em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou entreliúas, devidamente datada e assinada na

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

11.2. Os preços ofertados deverão ser líquidos, devendo estar nele incluídas todas as despesas

com impostos, ta:ías, fretes, seguros e demais encargos, de qualquer natureza, que se façan
indispensáveis a perfeita execução do objeto dessa licitação, já deduzidos os abatimentos

eventualmente concedidos, contemplando item a item.
11.3. Apresentar indicação detalhada das especificações dos materiais cotados, citando maÍça,
modelo, tipo do produto ofertado, fabricante, país de procedência e outras características que

permitam identificá-los, com juntada, inclusive, de prospectos (catrílogo), na língua
portuguesa, sem referência às expressões "similar" ou "compatível", de acordo com os

requisitos indicados neste Termo de Referência.
11.4. Prazo de validade da PROPOSTA, não inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data da

sua apresentação, ou seja, da data da Sessão Pública a ser designada pela Comissão
Permanente de Licitação.
11.5. Verificando-se discordância entre os preços unitrírio e total da PROPOSTA,
prevalecerá o primeiro, sendo conigido o preço total; ocorrendo divergência entre valores
numéricos e os por extenso, prevalecerão os últimos. Se o licitante não aceitar a coneção de

tais erros, sua PROPOSTA será rejeitada.
1 1.6. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação da PROPOSTA serão de

responsabilidade exclusiva da licitante.
ll.7 . A planilha contendo o orçamento estimado para a contratação, a qual deverá ser adotada
para a formulação da proposta de preços, apresenta-se no Anexo I - deste Termo de

Referência.

12. DAS OBRIGAÇÔBS U.l CONTRATADA
12.1. No fomecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o

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

confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações descritas nas especificações técnicas deste
Termo de Referência.
l2.2.lniciw a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento",
emitida pela Contratante, de forma global ou parcelada.
12.3. Respeitar o prazo estipulado pffa o fornecimento parcelado do objeto conforme
estabelecido neste Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA.
12.4. ObservaÍ o prazo máximo no qual a Contratada ftcarâ obrigada a executar a entrega
objeto, conforme item 18 deste Termo de Referência.
12.5. 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.
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12.6.FacilitaÍ à FISCALIZAÇLO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
12.7. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATAITITE ou a
terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,

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

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

12.9. A assinatura do confrato por pessoa competente deverá ser efefuada em um pÍazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções

previstas no art.o 81 na Lei8.666193.
12.9.1. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o

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

desctunprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas.
12.10. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor
inicialmente estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1o; do art. 65 da Lei
8.666t93.
l2.ll. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da

Lei 8.666193, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial.
l2.l2.Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 0l (um) preposto como
seu representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666193), aceito pela Administração, que

deverá se repoÍar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via
eletrônica/telefone, para acomparúar e se responsabilizar pela execução do objeto.
12.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou inconeções resultantes da
execução ou de materiais empregados;
12.13.1. Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e refazer, prioritrária e

exclusivamente, às suas custas e riscos, num prÍLzo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, eÍros, falhas e

imperfeigões, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.
12.14. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
deconentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalização ou o acompaúamento pelo órgão interessado.
12.14.1. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus

empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive
os decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia,
mesmo expirado o prazo.
t2.15. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciiírios, fiscais e comerciais
resultantes da execução do contrato.
12.15.1. A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhisüas, e

comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagarnento
12.16. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis
previdenciiírias e de segurança do trabalho de seus funcionarios.
12.17. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto.
12.18. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
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obrigagões pactuadas entre as partes.
12.19. Pagar todas as despesas, tais como ta)ras, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-
obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
12.20. Garantir que a agão ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,
não eximirá a Conüatada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações
pacfuadas entre as partes.
12.21. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do
fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.
12.22. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes do
fomecimento do objeto tais como: saliírios, seguro de acidentes, ta)ías, impostos e

contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura
veúam a ser criadas e exigidas por Lei.
12.23. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra, acidentes
de trabalho, encargos tabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, transportes, fretes,
equipamentos, segures, tributos, contribuições de qualquer natureza ou espécie, salários e
quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.
12.24. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe
veúam a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.
12.25. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como
cumprir todas as nonnas sobre medicina e segurança do trabalho.
12.26. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
12.27. Respeitar as norÍnas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da

Contratante;
12.28. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o

descarregamento dos materiais.
12.29. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Adminisfação Municipal.
12.30. Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Educação ou outro local designado por
esta.

12.31. 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.
12.32. Manter inalterados os preços e condições da proposta.
12.33. Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico aqueles
constantes do anexo I - deste Termo de Referência.
12.34. Proporcionar todas as facilidades necessiírias ao bom andamento da execução do
contrato.
12.35. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições
contidas no Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto ao compromisso do
fomecimento dos quantitativos registrados, atendendo as solicitações de compriu do governo
municipal.
12.36. Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência.
12.37 . São expressamente vedadas à contratada:
a) aveiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do
Município;
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b) a subconüatação para a execução do objeto deste contrato;

13. DAS OBRTGAÇÕES OA CONTRATAT\TE
13.1. Efetuar o pagamento na forma do item 15 deste Termo, após o recebimento definitivo
dos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais,
previdenciiírias, trabalhistas e as demais disposições deste Termo de Referência.
13.2. Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a

execução do Contrato, conforme previsto no item 20deste Termo de Referência.
13.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.

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

desse Termo de Referência.
13.5. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou inegularidades constantes

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

corretivas necessárias.

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

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

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

condições estabelecidas neste Termo de Referência.
13.8. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições

pertinentes neste Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamento dos materiais fornecidos.
13.9. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666193 e suas

alterações.

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

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

extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.

13.1 1 . Expedir as Autorizações de Fomecimento.
13.12. Receber o objeto em dias úteis, no horrírio de 08h às 14h, no local determinado na

requisição/autorização de fornecimento ;

13.13. Disponibilizar local adequado para arealizaçáo da entrega.
13.14. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a

fiel execução do contrato;
13.15. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificaçáo, paru
a entrega material.
13.16. Proporcionar todas as condições para que a Conhatada possa executar o objeto de

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

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
13.18. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
13.19. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
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13.20. Aplicar à(s) licitante(s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na
legislagão.

14. DO PRAZO DA vrcÊNCrA E EXECUÇÃO DO CONTRATO
14.1. O contato terá vigência de 12 doze meses, contados a partir do recebimento da ordem
de fomecimento. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de
até25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto no
artigo 65, §1o, da Lei Federal n'8.666193.

15. DO PREÇO E DAS CONDrÇÕES DE PAGAMENTO
I 5. 1 . O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto neste termo de referência.
15.2. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, tanas ou outros
encaÍgos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer
natureza, exceto nas hipóteses;
15.3. Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida
indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei n" 8.666/93.
15.4. A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos fomecimentos,
para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.
15.5. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA
deve emitir a nota fiscaVfatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser

entregues na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Urbano Santos, no 1657 -
Juçara, ImperatrizÀdA, ptrâ fins de liquidação e pagamento.

15.6. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Educação, por
meio de transferência eletrônica ou ordem banciíria, em até 30 (trinta) dias após a aceitação
definitiva dos materiais, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo
Agente Público competente.

15.7. O pagamento deverá ser efetuado em
O FORNECIMENTO DQS MATERIAIS, à medida que forem entegues os mesmos, não

devendo estar vinculado a liquidação total do empeúo.
15.8. Para fazer jus ao pagÍrmento, a Contatada homologatória deverá apresentar junto às

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

Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -
CNDT), bem como a quitação de impostos e ta:<as que ponrentura incidam sobre os serviços
contratados, inclusive quanto o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.
15.9. 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.
15.10. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse fim.
15.11. Havendo erro na nota fiscaVfatura ou circunstância que impeça a liquidação
despesa, o pagamento ficará pendente, até que a GONTRATADA providencie as

saneadoras.

15.11.1. A contagem do prazo paÍa pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e
protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correções, fato
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esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver
prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.
15.12. Neúum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
atualização monetiária.
15.13. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após

a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do
contrato.
15.14. A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade do valor e

das quantidades estimadas paÍa a contratação, realizando o pagamento de acordo cem o

fomecimento efetivarnente efetuado.
15.15. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os

valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela
CONTRATADA, nos termos do contrato.
15.16. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não teúa concorrido de

alguma forma para tanto, serão devidos pela Contatante, encargos moratórios à taxa nominal
de 60/o a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
1,5.17, O valordos encargos serácalculado pela formula: EM: I xN x VP, onde: EM:
Encargos moratórios devidos;N = Números de dias entre adata prevista para o pagamento e a

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

16. DO CRITERIO DE REAJUSTE
16.1. Os preços registrados serão fixos e ineajustáveis, exceto nas hipóteses deconentes e

devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei
n" 8.666/1993.
16,2.Pua restabelecer a relação que as partes pactuaram iniçialmente entre os encargos da
Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a

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

17. DA SUBCONTRATAÇÃO
17.1 . Não é permitida a subcontratação total ou parcial pua a execução do contrato.

18. DO PRAZO E CONDrÇÕBS Un, ENTREGA
18.1. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da 'oordem de
Fornecimento" emitida pela Contratante, de forma global ou parcelada.
18.2. 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 orçamenüíri4 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.
18.3. O fornecimento será executado observado o disposto nos Anexos e demais
deste Termo de Referência.
18.4. A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo miíximo de 20 (vinte) dias,
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após o recebimento da Ordem de Fornecimento.
18.5. Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua

conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.
18.6. A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em pâÍte, os materiais em desacordo com as

especificações e condições deste Termo de Referênci4 do Edital e do Contato.

19. DO RECEBTMENTO, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E ACETTAÇÃO
19.10 (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:
19.1.1. PROVI§ORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da
conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados nos Anexos do
Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão apenas as

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

empeúo.
19,1.2. DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 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.
19.2. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada

a mão de obra necessária.

19.3. 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." 8.078/90.

20. DA FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E ATESTO§
20.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão

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

especialmente designados, os Íiscais anotaram em registros próprios todas as ocorrências,
determinando o que for necessário à regularizaçáo das faltas ou defeitos observados na forma
do Artigo 67 , da Lei no 8.666, de 21.06.93.
20.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de

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

medidas convenientes a Administração.
20.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação
ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
20.4. 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.

21. DAS PENALIDADES
2t.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
cometida:
21.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização,no
descumprimento das obrigagões e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no
caso de outas ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não
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caiba a aplicação de sanção mais grave.
21.1.2. Multas:
21.1.2.1. 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos materiais entregues com
atraso. Decorridos 30 ([inta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razáo da inexecução total.
21.1.2.2.0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para

ocorrências de atrasos ou qualquer outro pÍazo previsto neste instrumento, não abrangido
pelas demais alíneas.
21.1.2.3. 5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não
cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.
21.1.2.4. 5% (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não
manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento
convocatório.
21.t.2.5. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por
inexecução parcial do contato.
21.1.2.6. 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na
assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracteizando-se
quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior ao prazo
limite de 30 (trinta) dias.

21.2. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Adminisüação, pelo ptazo não superior a 2 (dois) anos;
21.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdtrarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a

sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o conüatado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após

deconido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

22. DAS RECISÃO DO CONTRATO
22.1. Rescisão contratual unilateral, nos cÍrsos enumerados nos incisos I a XII e XVII do
artigo 78 dalei no 8.666193.
22.2. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da

licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.
22.3. Rescisão Judicial, nos termos da legislação.
22.4. Suspensão temporiíria de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a02 (dols) anos.
22.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminishação Pública,
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a
sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
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21. DA§ DISPOSIÇOES COMPLEMENTARES
22.1. As condições de reajuste, repactuações, equilíbrio econômico-financeiro, rescisão,
sanções e as demais nonnas deste Termo de Referência, deverão constar em cláusulas da
minuta do contrato.
22.2. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.o 8.666193, desde
que haja interessé da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justiÍicativas.

23. DA ADESÃO A ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS
23.1. Poderão se utilizar da Ata de Registro de PreÇos os órgãos participantes e interessados,
ou qualquer outro orgão/entidade dã Administração Púb"lica ^Muniôipal que não teúá
partiôipaâo do certameób;eto deste Edital, mediante prévia consulta a Cômissâo Permanente
de Licitação, desde que devidamente comprovada à vantagem, respeitado o limite contido no
§4o do art.22 do Decreto 013 de 3l de marco de 2015.
23.Z.Os órgãos e entidades que não partióiparam do Registro de Preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto a Comissão
Permanente de Licitação, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços
a serem praticados, oliedêôidos à ordem de classifiôação.
23.3. O fornecedor registrado fica projbido de firmar contratos decorrentes da Ata de Registro
de Preços sem préviaãutorização do Orgão Gerenciador.
23.4. Caberão aos fornecedores beneficiarios da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fomécimento aos não
participantes que solicitem adesão à Ata de Registro de Preços acima do quantitativo previsto,
desde que este fornecimento não preiudique as obrigações anteriormente assumidas,
respeitaôos o disposto no §3o e §4o do àrt.ZZ dô Decreto 015 de 31 de março de 2015.
23.5. As solicitações de adesão, concessão de anuência pelo fomecedor e autonzação do
órgão gerenciador serão realizadas por meio de oficio emitido pela presidência do órgão
gerenciador.

24, D AEXCLUSÃO DO FORNECEDOR REGISTRADO
24.1. O licitante resistrado terá seu resistro cancelado suando:
24.l.L Descumprir-as condições da e-ta de Registro de?reços;
24.1.2. Não retirar a respectiva Nota de Empeúo ou instrumento equivalente, no prÍLzo
estabelecido pela Administração, sem justifi cativa aceitável;
24.1.3. Não aceitar reduzir.o seu prêço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado;
24.1.4. Tiver presentes razões áe interesse oúblico.
24.t.5. O canôelamento de registro, nas hiióteses previstas nos incisos I, II e IV do caput do
art.20 do Decreto 013 de 31 ãe múço de 2015, asôegurados o contraditorio e a ampla defesa,
será formalizadapor despacho da Présidência dâ CPLI.
24.1.6. O fomece-dor potlerá soliciar o cancelamento do seu registro de preço, na ocorrência
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execu-ção contiatuâI, decorrente de
caso fortuito ou força niaior devidamente comprovàdo.

2s. DAS OBRrGAÇOBS OO ORGÃO GERENCTADOR
25.1, Compete ao Orgão Gerenciador:
2r.1.1. Pri'ticar todos"os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços -
SRP;
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25.1.7. Registrar no Portal de Compras a ata de registro de preço;
25.1.8. Reipeitar a ordem de clasiiflrcação dos li-citantes rtgi'súdos na ata nas contratações
dela decorrentes;
25.2. Comoete aos órsãos interessados e não oarticioantes:
25.2.1. Màifestar inténção de compra por mêio ofiôio ao Orgão Gerenciador;
25.2.2. Conüatar os proilutos obedecendo ao quantitativo registrado, por meio de instrumento
contrafual, conformé minuta anexa ao edital, em até novénta dias, observado o prazo de
vigência da ata;
2í.3. Compete aos órgãos participantes, interessados e não participantes, na qualidade de
Contratante:
25.3.1. Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento pela Contratada das obrigações
contratualmente assumidas e aplicar sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório,
decorrentes do descumprimentô das obrigações contratuais, êm relação às suas próprias
contratações, informandó as ocorrências ao órgão gerenciador.
25.3.2 Efetuar o pagamento à Contratada, de aôordo com o estabelecido no instrumento
contratual;
25.3.3 Promover o acompaúamento e a fiscalização do fornecimento dos equipamentos, sob
o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
25.1.4 Comunicar orontamente à CONTRATADA. quàloüer anormalidade no obieto do
instrumento contratiral, podendo recusar o recebiméntô,^cáso.não esteja de acordo "com 

as
especificações e condiçõês estabelecidas no Termo de Referencra;
25.3.5 Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de sanções
administrativas.
25,3.6 Verificar a rezularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos à
firmatura g gestão coítratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de
extrato, e jútado aos autos, com a instrução processual necessária.

26,DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

26,1. A CONTRATANTE firmará aiuste com a CONTRATADA por meio de Termo de
Contrato, conforme minuta anexa ao êdital, no qual constarão as conãições e obrigações das
partes.

26.2. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contada da data de sua assinatura.

26.3. Exclusivamente para os contatos com valor acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a
CONTRATADA fica-obrisada a orestar. no Drtvo de l0 (dez) dias ariós a assinatura do
Contrato, garantia pela modalidade'de caução ern diúeiro ou tíúos da divida pública/seguro
garantia/iünça baricária no valor de S%'(cinco por cento) do valor do Coritrato, visíndo
garantir o ctunpriqento integral de todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive
lnoeruzaçoes a terceuos e multas que vennam a ser apllcadas.

26.3. Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado para assinatwa
do contrato.
26.4. Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário acerca do presente termo de
referência poderão ser prestados pela Secretaria Municipal de Educação, no endereço:
Santos, no 1657 - Juçara, CEP.: 65.900-505 - lmperatriz - MA.
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- MA, 06 de dezembro de 2019.

de Oliveira
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE IMPERATRIZ

Secretaria Municipal de Educação
Responsável: Josenildo José Ferreira

ANEXO I - PLANILHA DE PREÇO

qno S. 0liveira
or.S[:Írl[:D .:

PREFEITURA DE

IMpERÂTR.IZ

F

ã

F
34.1/1-1

h Produto UND. Valor Unitdrio Quant. Soma

1

LABORATÓRIO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL: Para o Ensino Fundamental _

(Anos iniciais 1" ao 5o ano e Anos finais 6" ao 9o ano), composto de Livro do Aluno,
Livro do Professor, Fichario de Montagens, com a Unidade Experimental composta por
kits de robótica educacional com Recursos Tecnológicos (óculos de realidade virtual
com aplicativo próprio para a utilização de recursos tecnológicos compatíveis com a
proposta deste laboratório; tablet com aplicativo próprio de reconhecimento de imagem
para interação e aplicação de recursos tecnológicos conforme detalhado nos itens que

cornpõe este laboratório). Todos os itens são acomodados em um carrinho apropriado
para o ÍumazenÍrmento e deslocamento da unidade experimental com os livros,
fichários e kits de robótica, em conformidade com as Especificações Técnicas
constante no Termo de Referência.

UND. R$ 106.407,33 R$ 5.320.366,50

TOTAL R$ 5.320.366,50

Solicitação de autorização para realízaçáo de Licitação para aquisição de Laboratório de Robótica Educacional para o

Ensino Fundamental (Anos lniciais lo ao 5" ano e Anos finais 6o ao 9o ano), destinados a atender as Escolas da Rede

Pública Municipal de Ensino na e Desenvolvimento da Educação Básica.
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ESTADO DO MARANHÃOCPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LICTTAçÃO - CPL

PREGÃO PRESENCIAL N.9 T47I2OI9 - CPL

ANEXO II

(MODETO DE CARTA CREDENCTAT PARA REPRESENTANTE)

(Papel timbrado do Concorrente)

CARTA CREDENCIAT

lmperatriz (MA), de de 2019

REF.: PREGÃO PRESENC! ALNg t4712019-CPL.

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa

vem pela presente informar a Vs. Sas. que o Sr

é designado para representar nossa empresa na Licitação acima referida,

podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e impugnações, receber notificação,

tomar ciência de decisões, assinar propostas e rubricar documentos das demais licitantes, recorrer,

desistir da interposição de recursos, acordar, formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos

inerentes ao certame.

Atenciosamente,

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal

RUA URBANO SANTOS, N" 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZIMA

Ao(A)

PREGOETRO(A) MUNTCTPAL

\

No

lo6



*R'
n4t:#

1.

1.1.

ESTADO DO MARANHÃOGPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAçÃO - CPL

PREGÃO PRESENCTAL N9 1472019. CPL

ANEXO il

(MINUTA DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS)

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS Ne 2019

A coMlssÃo PERMANENTE DE LtclTAçÃo - CPL, vinculada ao gabinete do Prefeito, instituída pelo

Decreto ne 044, de 3L de julho de L997 e suas alterações posteriores, com sede e foro na cidade de

lmperatriz/MA, na Rua Urbano Santos, ne 1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, neste ato
representada pelo Presidente, Sr. brasileiro, portador da Cédula de ldentidade ne

e do CPF ns nomeado por meio da Portaria ne 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 ne xxx/2019 publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão em XXXX,

Processo Administrativo ne 02.08.00.26t8120t9 - SEMED, 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 ne 7.892, de 23 de
janeiro de 2068, Lei Federal ;1e 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal pe

02212007,Decreto Municipal ne 1312015 e 03/2019, em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto aquisição eventual e futura de fornecimento de Laboratório de

robótica educacional para o Ensino Fundamental - (Anos iniciais Le ao 5e ano e Anos finais 6e

ao 9a ano), composto de Livro do Aluno, Livro do Professor, Fichário de Montagens, com a

Unidade Experímental composta por kits de robótica educacional com Recursos Tecnológicos,
Conteúdos de Aprendizagem em formato digital com possibilidade de interação do usuário e
uso de Tecnologias de realidade Virtual e Aumentada, Animações 2D e 3D, jogos educativos e
vídeos. Com atividades orientadas compatíveis com a BNCC. Recursos disponíveis para

utilização em dispositivos que acompanham o laboratório como Tablets e óculos de realidade
virtual e ativados por QR Codes aplicados nos livros e fichário de montagem. Todos os itens
são acomodados em um carrinho apropriado para o armazenamento e deslocamento da

unidade experimental com os livros, fichários e kits de robótica, de forma parcelada, conforme
Anexo I do Edital do Pregão Presencial np 1,47f2019, que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREçOS, ESPECIF|CAçÔES, qUANT|TATTVOS E FORNECEDORES

2.1. Do quantitativo

q
RUA URBANO SANTOS, N', 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZTMA
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coMtssÃo PERMANENTE DE LlClrAçÃO - CPL

2.2. Do preço registrado, especificações do objeto, quantidade e demais condições ofertadas na
proposta

2.3. Dados dos fornecedores classificados

CNPJ/MF ne: Razão Social:

Endereço: CEP

Telefone: (99) Fax:

q

ITEM DESCRTçÃO
ORGÃOS

PARTICIPANTES

ORGÃOS NÃO
PARTICIPANTES

1.

LABORATóRIO DE ROBÓTICA

EDUCACIONAL: Para o Ensino

Fundamental - (Anos iniciais 1e ao 5e

ano e Anos finais 6e ao 9e ano),
composto de Livro do Aluno, Livro do
Professor, Fichário de Montagens,
com a Unidade Experimental
composta por kits de robótica
educacional com Recursos

Tecnológicos (óculos de realidade
virtual com aplicativo próprio para a

utilização de recursos tecnológicos
compatíveis com a proposta deste
laboratório; tablet com aplicativo
próprio de reconhecimento de

imagem para interação e aplicação de

recursos tecnológicos conforme
detalhado nos itens que compõe este
laboratório). Todos os itens são

acomodados em um carrinho
apropriado para o armazenamento e

deslocamento da unidade
experimental com os livros, fichários
e kits de robótica, em conformidade
com as Especificações Técnicas

constante no Termo de Referência

UND 50 100

OBJETO

Item Descrição do Objeto Unidade Quant.

Preço Unitário
Registrado

(R$)
rotal (RS)

RUA URBANO SANTOS, N' 1657 - BAIRRO JUÇARA - TMPERATRTZ1MA
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ESTADO DO MARANHÃOCPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAÇÃO - CPL

Endereço Eletrônico: Representa nte

RG ne Orgão Expedidor/U F: CPF ne

2.4. Órgãos Participantes

Secretaria Municipal de Educação - SEMED

2.5. Do quantitativo por órgão participante

3. DA VATIDADE DA ATA

3.1. A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de xxxx, 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 l-3, de 31 de março de 2015.

4.
4.1.

5. DOS PREçOS REGISTRADOS

5.1. Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários desta Ata.
5.2. Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar os materiais com

a

ITEM DESCRTçÃO APRES
ORGAO PARTICIPANTE

SEMED

1

LABORATÓRIO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL:

Para o Ensino Fundamental - (Anos iniciais 1s ao

5e ano e Anos finais 6e ao 9e ano), composto de

Livro do Aluno, Livro do Professor, Fichário de

Montagens, com a Unidade Experimental
composta por kits de robótica educacional com
Recursos Tecnológicos (óculos de realidade virtual
com aplicativo próprío para a utilização de

recursos tecnológicos compatíveis com a proposta

deste laboratório; tablet com aplicativo próprio
de reconhecimento de imagem para interação e

aplicação de recursos tecnológicos conforme
detalhado nos itens que compõe este
laboratório). Todos os itens são acomodados em

um carrinho apropriado para o armazenamento e

deslocamento da unidade experimental com os

livros, fichários e kits de robótica, em

conformidade com as Especificações Técnicas

constante no Termo de Referência

UND 50

RUA URBANO SANTOS, N" 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRTZIM,\
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coMrssÃo PERMANENTE DE LrCrrAÇÃO - CPL

preços iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de realização da sessão

pública do Pregão Presencial ns 062/20L9, que é parte integrante desta Ata de Registro de

Preços, independentemente de transcrição.

6. DA UTTUZAçÃO OO REGTSTRO DE PREçOS

6.1. 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.
6.2. O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados mediante

assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial ne

062Í201e.
6.3. Em decorrêncía 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.

6.4. O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para a
assinatura do contrato

6.5. Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar não cumpra o prazo estabelecido ou se recuse
a executar o fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem prejuízo das sanções
previstas em lei e no instrumento contratual. Neste caso, o órgão participante comunicará ao
órgão gesto6 competindo a este convocar sucessivamente, por ordem de classificação, os

demais fornecedores.
6.6. O detentor do registro de preços, durante o prazo de validade desta Ata, fica obrigado a:

6.6.1. atender os pedidos efetuados pelos órgão participantes do SRP;

6.6.2. fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades indicadas pelo
participante do SRB não podendo ultrapassar o quantitativo registrado;

6.6.3. responder, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do órgão gestor do
registro de preços sobre a pretensão de órgão não participante em aderir à presente

Ata (carona).

v/ 7. DAs coNDtçÕes cennts

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obrigações da Administração e dos fornecedores registrados, sanções e demais
condições do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referência e no Edital do Pregão

Presencial 062n0É.

8. DA DTVULGAçÃO

8.1. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no site do Município, que é condição
indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Orgão Gerenciador até o quinto dia útil
do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

8,2. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e achada em

ordem, vai assinada pelas partes.

,q
RUA URBANO SANTOS, N' 1657 - BATRRO JUÇARA - IMPERATRIZ/1VrA
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ESTADO DO MARANHÃOGPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAçÃO - CPL

lmperatriz (MA), _ de

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Presidente da CPL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Superintendente de Registro de Preços

Empresa

RUA URBANO SANTOS, M 1657 - BATRRO JUÇARA - TMPERATRIZ1MA

de 2019.

No
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

colvussÃo eERMANENTE DE LrctrAçÃo - cel

pneeÃo PRESENCTAL N.e 147120t9 - CPL

ANEXO IV

(MTNUTA DO CONTRATO)

coNTRATo Ne. 2019-_
PROCESSO N.e 02.08.00.2618/2019-SEMED

corurnaraçÃo DE pESsoA .runíorca EspEcrALrzADA EM

FoRNEcTMENTo DE LeeoRlrónto DE RoaóflcR EDUcAcToNAL
PARA O ENSTNO FUNDAMENTAT - (ANOS IN|CIAIS le AO 5e ANO E

ANOS FINATS 69 AO 99 ANO), COMPOSTO DE LIVRO DO ALUNO,
LrvRo Do pRoFEssoR, rtcnÁRto DE MoNTAGENS, coM A
UNTDADE EXpERTMENTAL coMposrA poR Krrs DE RoeóncR
EDUcAcToNAL coM REcuRsos recruolóercos.coNTEúoos oe
APRENDIZAGEM EM FORMATO DIGITAL COM POSSIBITIDADE DE

rrurenlçÃo oo usuÁnro E uso DE TEcNoLoGrAs DE REAuDADE

vIRTUAL E AUMENTADA, ANrMAçÕrs zo E 3D, Jocos EDUcATlvos
e víoeos. coM ATTvTDADES oRTENTADAS coMpATívss com e
BNcc. REcuRsos orspouívers eARA uruzeçÃo EM Dtsposrnvos
euE AcoMpANHAM o LABoRATónro covro TABLETS e ócutos oe
REALIDADE VIRTUAT E ATIVADOS POR QR CODES APTICADOS NOS

uvRos e ncxÁnro DE MoNTAGEM.ToDos os lrENs sÃo
ACOMODADOS EM UM CARRINHO APROPRIADO PARA O

ARMAZENAMENTO E DESTOCAMENTO DA UNIDADE EXPERIMENTAL

coM os LrvRos, ncHÁntos E Krrs or noaóflcA, DE FoRMA
pARcETADA, coNFoRME rsReoncnçôrs E euANTtrATrvos
DESCRITOS NOS ANEXOS CONSTANTES NESTE EDITAL,qUE ENTRE

STcEIEBRAM o ruuucípro DE IMpERATRTZ E A EMpRESA

_, NA FORMA ABAIXO.

Ao(s) 

- 

dias do mês de _ do ano de 2019, de um lado, o MUNICíP|O DE IMPERATRIZ,
CNPJ/MF n.s 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 do rava nte
denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
CNPJ/MF ;1.e , estabelecida na , neste ato, representada pelo,
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Sr portador do RG n.s e do CPF/MF n.o doravante
denominada simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo n.e

_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, regido pela Lei n.e 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as

cláusulas e condíções seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA - Do oBJETo

Constitui objeto deste a Contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimento de
Laboratório de robótica educacional para o Ensino Fundamental- (Anos iniciais 1e ao 5e ano e Anos
finais 6e ao 9e anoL composto de Livro do Aluno, Livro do Professor, Fichário de Montagens, com a

Unidade Experimental composta por kits de robótica educacional com Recursos
Tecnológicos.Conteúdos de Aprendizagem em formato digital com possibilidade de interação do
usuário e uso de Tecnologias de realidade Virtua! e Aumentada, Animações 2D e 3D, jogos

educativos e vídeos. Com atividades orientadas compatíveis com a BNCC. Recursos disponíveis para
utilização em dispositivos que acompanham o laboratório como Tablets e óculos de realidade virtual
e ativados por qR Codes aplicados nos livros e fichário de montagem.Todos os itens são
acomodados em um carrinho apropriado para o armazenamento e deslocamento da unidade
experimental com os Iivros, fichários e kits de robótica, de forma parcelada, conforme especificações
e quantitativos descritos nos Anexos constantes neste Edital, de forma parcelada, conforme
especificações e quantitativos descritos no Editale seus anexos, e em conformidade com o Pregão
Presencial 1e 747/zOLg-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 Leine 8.666, de 2L de junho de 1993 e suas alterações.

cúusutA SEGUNDA- Do pRAzo E coNDrçôEs DE ENTREGA

2.1 A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento"
emitida pela Contratante, de forma global ou parcelada.

2.2 O 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.

2.3 O fornecimento será executado observado o disposto nos Anexos e demais disposíçôes deste
Termo de Referência.

2.4 A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de 20 (vinte) dias, após a

solicitação formal pela Contratante.

2.5 Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação,
em embalagens lacradas pelo fabricante.
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2.6 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com as

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

CLÁUSULA TERCETRA _ PREçO

3.ovalorglobaldopresentecontratoédeRS-.-,,(-),ospreços
incluem todas as despesas: impostos, seguros, fretes, taxas de administração e outros encargos

eventualmente.

CIAÚSUIA qUARTA - DAS CONDIçÔES DO PAGAMENTO

4.t O valor global estimado do contrato apresenta-se previsto na Ata de Registro de Preços.

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

exceto nas hipóteses;
4.3 Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida indenização

a Contratada, observadas as prescrições da Lei ns 8.666/93.
4.4 A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos fornecimentos, para

conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento.
4.5 Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA deve emitir
a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser entregues na

Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Urbano Santos, ns 1657 - Juçara, lmperatriz/MA,
para fins de liquidação e pagamento.

4.6 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão Orçamentária,
por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação
definitiva dos materiais, com apresentação das notas fiscais devidamente certificadas pelo Agente
Público competente.
4.7 O pagamento deverá ser efetuado em PARCETAS PROPORCIONAIS MEDIANTE O

FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo estar
vinculado a liquidação total do empenho.
4.8 Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às notas
fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade
relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do
Trabalho (Certidão Negativa de Débítos 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.

4.9 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.
4.10 A atestação da fatura correspondente ao fornecimento caberá ao fiscal do contrato ou outro
servidor designado para esse fim.

a
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4.tL 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.
4.LL.t A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e

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

que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no

fornecimento pela CONTRATADA.

4.12 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.
4.13 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a

atestação de que o produto foi entregue em conformidade com as especificações do contrato.
4.14 A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade do valor e das
quantidades estimadas para a contratação, realízando o pagamento de acordo com o fornecimento
efetivamente efetuado.
4.15 A CONTRATANTE, observados os princípios do contradítório e da ampla defesa, poderá

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

correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do
contrato.
4.16 No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não 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.
4.L7 Ovalordosencargosserá calculado pela fórmula: EM = lx NxVP, onde: EM = Encargos

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

CúUSUIA QUINTA - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE

5.1 Os preços unitários pelo qual será contratado o objeto da presente licitação não sofrerão
recomposição de preços.

5.2 Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do

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

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

8.666193.

cúusurA sExrA - DA cLAssrFrcAçÃo oRçAMENTÁRIA E EMeENHo

6.1Na licitação para registro de preços não é necessário indicar dotação orçamentária que somente
será exigida para a formalização do modelo de contrato ou outro instrumento hábil, nos termos do art.
7", § 2", do Decreto Municipal OO5/2015.

cúusutA sÉrrrua - DAs oBRTGAçôEs DA coNTRATADA

q
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7.L lniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento", emitida
pela Contratante, de forma global ou parcelada;

7.2 Respeitar o prazo estipulado para o fornecimento parcelado do objeto conforme estabelecido
neste Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA;

7.3 Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a executar o objeto, após cada

solicitação formal, conforme item 2.4 desse contrato;
7.4 Comunicar à fiscalízação 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;
7.5 Facilitar à FISCALIZAçÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;
7.6 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a terceiros, em

razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de

outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
7.7 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando os comprovantes
que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de

fato impeditivo da manutenção dessas condições;
7.8 A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo máximo de 05
(cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções previstas no art." 81 na Lei

8.666193;
7.8.1 A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da

obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas;
7.9 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor inicialmente
estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1e; do art. 65 da Lei 8,666/93;
7.10 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;
7.11 lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01, lum) preposto como seu
representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela Administração, que deverá se

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

acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto;

7.12 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
de materiais empregados;

7.12.1 Reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, desfazer e refazer, prioritária e

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

solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições,
decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto;

7.13 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
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7.I,3.1 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados, ou
representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes de

aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo;

7.14 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, prevídenciários, fiscais e comerciaís resultantes da

execução do contrato;
7.14.L A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais,
não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu pagamento;

7,15 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários;
7.16 Não transferir a terceíros, total ou parcial, a execução do objeto sem.

7.L7 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
pactuadas entre as partes;

7.18 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mão-de-obra,
garantia e todas as despesas decorrentes da contratação;
7.19 Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente, não eximírá
a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as

partes;

7.20 Relatar a Contratante toda e qualquer írregularidade observada em virtude do fornecimento e

prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados;

7.21 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específíca

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;

7.22 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 objeto contratado;

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

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

7.24Fornecer 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;

7.25 Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;

7.26 Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da Contratante;

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

7.28 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita físcalização por parte da Administração Municipal;

.R
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7.29 Entregar o objeto no Depósito da Secretaria Municipal de Educação ou outro local designado por
esta;
7.30 Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final ajustada ao

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

7.31 Manter inalterados os preços e condições da proposta;

7.32Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo ídêntico aqueles constantes dos

anexos deste Edital;

7.33 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do contrato;
7.34 Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das disposições contidas no

Termo de Referência e no Edital, inclusive quanto ao compromisso do fornecimento dos quantitativos
registrados, atendendo às solicitações de compras do governo municipal;

7.35 Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência;

7.36São expressamente vedadas à contratada:
a) A veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do
Município;
b) A subcontratação para a execução do objeto deste contrato;

cúusuu orrAVA- oBRTGAçÕEs DA coNTRATANTE

8.1 Efetuar o pagamento na forma do item 4 deste contrato, após o recebimento definitivo dos
materiais e verifícação do cumprimento de todas as obrigações legais, físcais, previdenciárias,

trabalhistas e as demais disposições deste Edital e seus anexos;

8.2 Designar um profissional para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução do
Contrato, conforme previsto no item 14 deste contrato;
8.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
8.4 Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos constantes no

Termo de Referência - Anexos l;

8.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes da

execução do objeto deste Termo de Referência, para que sejam adotadas as medidas corretivas
necessárias;

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

8.7 Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do objeto,
podendo recusar o recebimento do material, caso não esteja de acordo com as especificações e
condições estabelecidas no Termo de Referência, informando as ocorrências ao Orgão Gerenciador;
8.8 Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições pertínentes no
Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento dos materiais
fornecidos;
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8.9 Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o

instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666193 e suas alterações;
8.10 Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos relativos à firmatura e
gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado
aos autos, com a instrução processual necessária;

8.11 Expedir as Autorizações de Fornecimento;
8.12 Receber o objeto em dias úteis, no horário de 08h às 14h, no local determinado na

requisição/autorização de fornecimento;
8.13 Disponibilizar local adequado para a realização da entrega;
8.L4 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato;
8.15 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam devidamente
trajados com uniformes em nome da empresa efoucrachá de identificação, para a entrega material;
8.16 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de acordo
com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;
8.17 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

8.18 Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada;
8.19 Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades;

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

CúUSULA NONA - DAS PENATIDADES

9.1 Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia

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

I - advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no caso de
outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação
de sanção mais grave;

ll - multas

a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor do contrato para o atraso no fornecimento
dos produtos, decorridos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade
da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.

b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para ocorrências de

atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.

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

condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.

dl 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por inexecução
parcial do contrato.
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La-20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura do contrato,
rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior ao prazo limite de 30 (trinta) dias.20.3. e)

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

f)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com
base no inciso anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO oo CONTRATO

10.1. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos la Xll e XVll do artigo 78 da Lei

ns 8.666/93;

LO.2 Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a Administração Pública;

10.3 Rescisão Judicial, nos termos da legislação;

10.4 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

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

10.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior;
10.6 lnclusão pelo município no Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP. "O Sistema lntegrado
de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar, no Portal da Transparência, os dados do
Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS) e do Cadastro Nacional das Empresas

Punidas (CNEP), atendendo as determinações da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). O acesso ao

Sistema é permitido aos entes públicos, de todas as esferas federativas (municipais, estaduais e

federais), de todos os poderes".

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA VIGÊNCIA Do coNTRATo

l.O contrato terá vigência até 31 de dezembro do ano em que for formalizado, contados a partir do
recebimento da ordem de fornecimento.Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme
previsto no artigo 55, §Le, da Lei Federal ns 8.666/93.
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CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - ACRESCIMOS OU SUPRESSÔES

l. O futuro contrato que advir deste Termo de Referência, vigorará da data de sua assinatura até
13/12/2079, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termos aditivos,
conforme disposições do Art. 57 da Lei 8.666193 e suas alterações posteriores, com redação dada pela

Lei ns 9.648/98. Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de até 25%
(vinte e cinco) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto art.65 § 1', da Lei Federal n'
8.666/93.

cLAÚsuLA DÉcrMA TERCETRA - SUBcoNTRATAçÃo

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

cúUSUTA DÉcIMA QUARTA- DA FIScALIzAçÃO DO CONTRATO

l4.t A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão feitos por

servidores devidamente nomeados através de portaria e outros representantes, especialmente
designados, os fiscais anotaram em registros próprios todas as ocorrências, determinando o que for
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei ne 8.666, de

21,.06.93;

14.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de

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

convenientes a Adm inistração;
14.3 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão
culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos;

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

CLAÚSULA DÉCIMA qUINTA - Do coNTRATo E DA GARANTIA CoNTRATUAL

15.1. A CONTRATANTE firmará ajuste com a CONTRATADA por meio de Termo de Contrato, conforme
minuta anexa ao edital, no qual constarão as condições e obrigações das partes.

15.2. Exclusivamente para os contratos com valor acima de RS 80.000,00 (oitenta mil reais), a
CONTRATADA fica obrigada a prestar, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Contrato, garantia
pela modalidade de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública/seguro garantia/fiança bancária
no valor de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, visando garantir o cumprimento integral de

todas as obrigações contratuais assumidas, inclusive indenizações a terceiros e multas que venham a

ser aplicadas.
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CLAÚSULA DÉCIMA sExTA - DO FoRO

Fica eleito o foro da Comarca de lmperatriz/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente

instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela

Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas

lmperatriz(MA), _ de de2019

CONTRATANTE

Secretária Municipal

CONTRATADO

Representante Legal

TESTEMUNHAS:

CPFlMF

cPF/MF_
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PREGÃO PRESENCIAL N9 147I2019-CPL

ANEXO V

MODELO DE DECLARAçÃO DE CUMPRTMENTO DO rNC. V DO ART. 27 DA IEt8.666/93

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 ns DECLARA, para fins do disposto no

inc. V do arl. 27 da Lei ne 8.666, de 2L de junho de 1,993, acrescido pela Lei ns 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)

a
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PREGÃO PRESENCIAT N.g 147l2O19.CPL

ANEXO VI

MODELO DE DECTARAçÃO DE CrÊNCrA E CUMPRTMENTO DOS REQUTSTTOS DE HABTLTTAçÃO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão n" 019-CPL

realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz e conforme exígências legais, que damos cíência 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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