ESTADO DO N{ARANHÃO

PREFEITURA NIUNICTPAL DE IMPERA"I'RTZ
COM ISSÃO PERMANENTE D E T,TC ITAÇÃO

)

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
PREGÃO PRESENCIAL N". I54/20I9 _ CPL

EDITÂL
CONDIÇÔES GERAIS:

I.

PREAMBLTLO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA. at*r\-ós cla
PREGOEIRA OFICIAL E EQUIPE DE APOIO dcsisnacl()s pcla l)ortaria N" 75-i-1, clc
19 cle julho de 201fi, pul>Jrcada lro dia 25 cle jullro cle 2()1|i. toma público para
c<inlrccimeuto dos intcrcssaclos cluc ris 09 horas do dia 05 de Fevereito de2020, na scclc
cla (-ornissào Pctmaneutc clc l,ii:itacào - (-PL, siturcla na Rua Urbano Santos, n" 1657,
Bairro Juçara, Imperatriz - MA, ondc serào rcccbicias zrs clocumcntacõcs c pÍ()p()st1rs c
iniciada a abcrtura clos envclopes relativos à licitacari cm cpíurafc, nír modaliclaclc
PREGÃO, na f<rrma presencial, do dpo MENOR PREÇO GLOBAL, obictir-ancl<-, <r
Registro de Preços de intcrcsse cia SECRETARIÂ DE PLANEJAMENTO,
FAZENDA E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA , rcnclo em vista o qlre c()nsra cl()
Processo Adminisüativo n". 02.A2.00.280/2A19 - SEFAZGO, conformc clescrito ncste
Irclital c scus enexos.

2.

SUPORTE LEGAL:

2.1

Â licitacào rcgcr-se-á pelas disposições da Lei Federal n" 10.520, cle 17 clc
julho «Ie 2002, Decreto Municipal n" 22/2007 e Decreto Municipal n"
13, de 31 de rnarco de 2015, Lei Complementar n" 123, clc 1-l clc
dezembro de 20(-)6, alteracla pcla Lei ComplemeÍrtar no 147, dc ()7 cic
aqosto dc 2014, Decteto Federal n" 8.538, de 06 clc ourubro dc 2015,
aplicando-se subsidiariamente, rro que coubercm, as disp<>siçõcs cla Lei n."
8.666/93 e demais noÍlnas regulamentarcs aplicár.eis à cspécic.

3.

DO OBJETO E VALOR:

3.1
3.2

4.

Consutui obicto dcste f,dital a Cc-,ntratacào clc enlprcsa esi'rccializac{t na
prestaçào dc scn,icos de apoio adrrunisuatir:o, conformc espccificac<)cs,
quanutatir,<-rs e condições do anexo L
O r.alor global estimaclo do contrato é de R$ 2.019.199,20 (Dois milhões
dezenove mil, cento e noventa e nove reais e vinte centavos).

PRÂZOS:

4.1 O futurc, cc)ntrat() clue adi,ir do Tcrmo

de Referência c lldrtal vigorará cla
data dc sua assinatura até 31 dc clezcmbro do e-rercício f,tnanceiro cm quc
ft>r formalizaclo.

5. FONTE DE RECURSOS:
5.1 Na licitaçâo pâra rcgistro de preçr>s nào ó necessário
olçamentária, quc somerlfe scrá cxigida pat^

^

indicar dotacào

formalizacào clo contmt() ()u
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PREFEITURA NITTNICIPAL DE IN{PERATRIZ
COMTSSÂO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

.-:l

()utÍo irlstrumeflto hábil, nos terÍlos do art. 7", § 2", do I)ecreto Nlunicipal

afi/201s.
CONDIÇÔES PARA PARTICIPAçÃO NA LICITAçÃO:

6,

DA PARTICIPAÇÃO:
6.1.

6.2

Poderào participar deste pregão os intercssados que tenhar-n ramo dc
atividade compatír-el com o objeto e que atendâm a toclas as cxigências
deste Ildital e seus ane-\os, inclusive quanto à documentação c rcquisitr.,s
mímmos de classificacào das propostas, c se apÍesentarem ao l)regoeir<>(a)
no dia, hora e local definid<> no preâmbulci destc F.dital.
Itens Exclusivos - os itens com r.alor total estimado de ató R$ B().0(Xl,()0
(oitenta mil reais) serão de parucipaçào cxclusiva de cmprcsas quc sc
enquadrarem como NÍictoempresas - NIE,, Iimpresas de Pe«1ucno Porte liPP, ou cquiparadas (sociedacles cooperativas que tenham aufericl«r n() 1111()
calendário anterior, rcceita btuta cortesponclente aos limites clcfinicios n<r
inciso II clo caput do arugo 3" da Lei (.omplcmc'ntar n" 123/2006, ncln
incluídos os atos cooperados e nào coopcrados) clo ramo pertinentc a«r
objeto Licitado, conforme Lei Cornpiementâr n" 123f200(r e sua altct:acà<r
dada peia l-ei Complementar 1,47 /201,4, e qlre atenderem rt tt>das as
exigências, inclusive quânto à documentaçào constante deste lrcütal c scus
r\nexos.

Para os itens com valor acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a
participação scrá da seguintc forma
6.3.1 Cota Reseruada de 25oh (inciso III, art. 48 da Lei 117 /20i,1) para
as ücitantes que se enquadrarem como À'Iicroen-rprcsas - NÍI'l,
Irmpresas de Pequeno Porte - EPP, ou cquipatacias (sociccladcs
cooperaúvas que tenham auferido, no âflo calcndário anterior,
receita bruta coÍrespondente aos limitcs clcÍlnidos no inciso II do
ceput do artigo 3" da Lei Complementar n" 123/2006. ncla
incluíclos os atos cooperados c não cooperados) dt> Ir2lm()
pcrtinente ao objero licitado, confottnc Lei (,onrplcnlcnrAr n"
12312006 e sua alteracào dacla pela Lei Complemcnta.r 147 /2011, c
que atendcrem a todas âs erigôncias, inclusivc qllant() à
documcntaçào constante clestc lidital e scus .,\nexos.
6.3.2 Cota Principal de 75% (incisr> III, art. 48 cla Lei 117 /201,1) para
todas as emprcsas clue atendererrl as exigências, inclusive quânto à

6.3

clocutnentacào, constantc deste Eclital e seus Ànexos

Não poderão participar desta licitação empÍesas:

6.4
a)

Cuja falência tenha sido decretada em coÍlcurs() dc credores, dissoh'idos ou
liquidadas e em consórcios de elrrprcsâs, qualquet que seja sua f<rrma dc
constituicão, ou ainda empresas estrangeiras que nào funcionem no país.
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b)

í
cPt_

Que estejam cumprindo pena de suspensào dc licitar com a ,\dministracào
Pública Nlunicipal ou tenham sido dcclaradas inidôneas pela ,\dministracàcr
Pírblica I'ederal, I:lstadual ou NÍunicipal, ainda quc tal fato sc clô apris <r
início do certame.

c) (]ue tenham sóci«r-sereflte,

diret<>r

ou responsár'el clue seja scn'iclot ou

dirigente de orgào ou entidade da Administracào Pública Nlunicipal ()u que
possuam qualquer r,ínculo com sen'idor do município.

d)

l)as quais paÍticipem,

seja a que

título for, sen idor público municipal

de

Imperatriz.

e)
f)
g)
7.

Apresentadas na qualidade de subcontratadas.

Que se apÍesentem em forma de consórcios.
Pessoas Físicas.

DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
7.1 O licitante que cumprir os rccluisitos legais para qualificacào co11-x)
N{icroempresa QIIi) ou Empresa de Pequeno l)r>rte (EPP), cons()anfc ârt.
3" da Lei Complenrentar n". 123/2006. e que nào cstivcr suicito a qlrarsquer
dos impedimefltos do !\ 4" deste artigo, caso tenha intcresse em usufruir clo
tÍatamento prcr-isto nos arts. 12 a 19 da lei cita<Ia, der.erá cornprovar tal
atributo mcdiante apreserrtacão de documentacào comprobatória.
7.2 A comprovacào dc regularidade hscal clas microempresas e empresa de
pequello porte somente seÍá exigicla para efetto cle contratacào, c niio como
condicào para participaçào na licitacào. Na hipótese de har.er alguma
resüiçào relativa à regularidade fiscal, será âssegunrlo prazo cle 05 (cinco)
dias úteis, prorrogár.el por iqtral peÍíodo, p^r^ a regularizacào da
documentaçào.

7.3
7

.4

7.5

Na licitacão, será assegurado, como critério de desempate, prcfcrôncia

dc

conúatação paÍa as microempresas e empresas de pequeno pofie.
Para o pÍocesso elrt questào deverá ser respeitado o art. 48, inciso I, da l,ei
n" 123/2006, que estabelece exclusir.a participacãr> das micrr)en-rpresâs e
cmpresas de pcqueno poÍtc nos itens de contrataçào cujo valor seia até R$
80.000,00 (oitenta mii reais).
Será concedida prioridade de^contratacào de nricrocmpresas c cmpresas dc

pequeno porte sediadas no Â\'ÍBIT'O LOCÂi., nos termos do art. 9" ckr
Decreto n" 8.538/2015 para promover o desenvolr.imento ecottiitnico e
social no âmbito local.

8.

DO CREDENCIAMENTO:

8.1

iunto ao(a) l)rcgoeiro(a) por mcio cle utn
repÍesentaflte, p<-rrtando seu clocumento de identidadc oriÍrnal c
clcr,idamente munido de Carta Credencial, poclendo scr ul;lizado o nroclclcr
cb ,\ne-ro 1I do lrdital, ou procuracào quc o norneie a pardciplr clestc
procedimento ]rcitatório em rtome da ircitante, respondenct> por sua
representada, comprovando os necessários poderes paÍa fotmulat
verbalmente lances de preços, firmat declarações, desistir ou
,-\s licitantes deverào se apresentar
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PREFEITURA MUNICTPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERNIANENTE DE LICITAÇÃO
apresentaÍ razões de recurso, assinar à ata e praticar todos os demais
atos pertinentes ao pÍesente certame.
8.1.1. No cas() de titular, diretor ou sóci<-r da empresa, aPrcscnter
documento de identidade iuntamente com (lonttato Sr>cial ()u
Regisrr,i qlle comprove sua capacidade de tepreseutar a trresma.
8.1.2. ,\s paÍticipafltes cler.erào apresentar tatnbém, âto constitutivo,
estatuto ou contrato social etrr r.igor, dcvidamentc registradr), enl sc
tratando de sociedades comcrciais, c, no caso cle sociedades por
acões, acompanhado de documentos de cleicõcs de scus
a<ilnrnistradores, quando o licitante for represcntado por pcssoa quc
estatutariamente tenha poder para tal, compÍovando esta capacidade
juddica;
8.1.3.

Âs participantes der.etão aincla apresentar, por intermédio cle seus
representantes, Declaração de Ciência e Cumpdmento dos
Requisitos de Habilitação, podendo ser utiüzado o moclelo d<r

Anexo \rI do I-ldital.
8.L.4. Fica facultado às participantes. ,\presentar Certidào Simplificada dr
Junta Comercial do listado, para demonstÍarem sua condiçào dc NII
-

ou EPP.
8.L.5.

Os

docutnentos necessários
^o credenciamento deverão ser
apresentados ao(r) Pregoeiro(a) fota dos envelopes, podcrào scr
apresentados eri original, os quais fatáo pafte do processo
licitatório, por qualqueÍ processo de c<ipia autenticada por cartóri()
competente olr por sen idor da administraçào ou publtcaçào cm órgà<r
da imprcnsa oficial. obsen'ados sempre os respectivos prazos dc
validade;

8.2.
8.3.
8.4.

Caso as licitantes nào sc façam represefltar dutante a sessão dc lanccs
verbais, ou sefa, descredenciadas, frcaráo impossibilitadas de praticar
os atos descdtos no item 8.L.
Â cacla licitante que participar do certame será permitido somcntc um
repÍesentânte p^ra se manifestaÍ em nolne do representado, r'edada a
participação de qualquer interessado Íepresentando mais de um licitante.
As licitantes que clesejern enviar seus envelopes via postal (com ,\lt - ,\r.iscr
de Recebimento) cleverão rernetê-los ao endcreco col1stânte do pr:câmbul<r
desse edital, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a) murricipal.

8.5.

-somente serão aceitos como r.álidos os envelopes enr.iados pclo corrcio,
que coÍnpÍovaclarnente forem recebidos aÍrtes do inicio da sessào.

PREPARAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE
PREÇOS E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABII,ITAÇÃO:

9.

DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1, À proposta cle preços deverá ser âpresentacla em envelope lacrado,

trazenckr

em suâ pârte e-\terna as segrrintes informações:
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À(c) I']regoeiro(a) da Prefeitura Nlunicipal de Imperatriz - N{.\
Pregão Presencial no 154/2019-CPL
Rua Llrbano San tos, 1. 65"/, Batno Juçara, Impcratriz Q'{r\)
cEP 65.900,505
Envelope 1- PROPOSTA DE PREÇOS
(razào sociai ou nome comercial do licitante e endcreço)
(A PROPOSTA APRESENTADA PODERÁ
ENCADERNADA E NUMERADA)
9.2

ESTAR

Precncher, neccssariamente, os seguintcs requisitt'rs:

a)

Ser digitada ou impressa em papel tirnbrado da empresa, em u1rlâ

via, redigida c()m clateza em língua portuguesa, sem cmendas, rasurâs ou
entrelinhas, der.-idamentc datada e assinada na última folha e rubricada nas
demais p()Í pessoa juridicamente habihtada pela empresa.
b) C<,,nter a descrição dctalhada e especificacões neccssárias à
identificacào do objeto desta licitaçào, conforme Ànexo L O hcitante dcr"erá
indicat a descrição detalhada e especificacôes necessárias zi idcntificacào,
inclusir.e mzrc e modelo do produtcl cotado, quando f<rr o c:rso, conf<rrtnc
Ancxo l, e respectivo preco por item, cm moeda coÍrentc ttacional,
expresso cm algarisnros e o valor total da proposta em algarisnr,r c por'
extenso. Só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a r'írgula na
descrição dos valores. [rm caso de dir.ergêncizr entre os r.akrLcs unitários c
totais. serão considerados os primeiros, c entre o r-akrr exprcss() enl
al.qarismo c p()r exteÍlso, sefá considcrado este último.
8.1) PARA A FORMUT-AÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
IMPRESSAS DEVERÁ SER UTILIZADA A DESCRIÇÃO

DOS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE
REFERÊNCIA E PLANILHA DE PREÇO ANEXO AO
TERMO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA
PROPOSTA.

c)

Atender às especificações mínrmas estabelecidas na Ptoposta
de Pteços e Termo de Referência (Anexo I), correspondente a prestacào
do scn-ico. e estaÍ datada e assinada poÍ pessoâ juriücamentc habilitada pela
empfesa;

d)

Os precos apresentadr)s nâ proposta der-em incluir todos

r.rs

clrst()s c

diletos e indiretos, tributos incidcntes, tara de
administraçào, scn-iços. er)caruos sociais. rrabalhistas. scquros, trcinamcnt.,
lucro, trânspoÍte e ouúos necessários ao cumprinrent() inte.gtal i.lo obict<r
dester tldital e scus r\neros;
e) ,\ PROPOS'|À Di1 PRf,(iO DiGI:[',\I-IZAD-\ DIiVLR,t Sl',1{
PRiTENCHID,\ Fl IIN'IRt':CUI NÀ SI].SS,\() t:\l Pt:]N t)ltI\'Í: ()L'(-l).
ESTE ANEXO NÃO SUBSTITUI A PROPOSTA DE PREÇO
IMPRESSA.
clespesas, tais como: cust()s

10. DA ACETTAÇÃO
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10.1

CPL

Os preços apresentados devem:

Refletir os de mercado no momento, obsen'ado

a)

o

pfi'7.o

c,lc

prestaçào do sen'içcr.

b)

10.2

Compreender todas as despesas, tais como: custos ditctos c
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração. serviços, encâtgos
sociais, trabalhistas, seÉ*rÍos, treinamento, lucro, ttansP()rte c ()utros
necessários ao cumprimento iÍrtegÍal do objeto deste E,dital e seus .\ncxos.
serem irreaiustáveis durante a r.igência do conttatc,;
c)
A execução do objeto terá rnício logo após o rccebimento cla "()rdctn clc
Sen-iço" emrtida pela Contratante.

10.2,1.

t\

rcabzaçào dos sen'iços sc datá até 05 (cinco) dias após a assinatura

ck>

contÍato, seguindo os ttâmites e rotinas estabelecidos pela Secretaria cic
Planejamento, Fazenda de Gestào Orçamentâna. A empresa que nào
cumprir os prazos estabelecidos sofrerá sancôes previstas n^ Lci
8.666

e suas alteracões.

O prazo de val,idade da proposta será de 60
parú da data dc entÍega da mesma.

10.3

10.4

/93

(sessenta) dias, contados

a

Linra \-ez abertas as propostas, nào serào admitidos cancclamcntos,

reti{icaçôes dc

precos,

()u

alterações

condições/cspecificações estipuladas.

Não

seÍão

alternatir-a

s

1111S

consideradas

AS
;

10.5

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indirctos omitidos nir
proposta ou incortetamentc cotados serào considerados corlro inclusos nos
preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos a clualclucr títui().

10.6
10.7

tt.

Caso os pÍazos de r-alidade da Ptoposta e de entreg2r e/ou erecuczio. scfarn

omitidos na Proposta de Prcços, o Prcgoeilo entenclerá com() scndo igual
aos previstos no item 10.2 e 10.3, respcctir.amente.
O nào atendimento de qualquer exigência <>u conclicào clestc lrdital
impücará na desclassificação do licitante;

DA HABTLTTAÇÃO

ll,l

A

documentacào de habilitação de.i'erá ser apresentada cm cnr.clopc
lacrado, aazendo em sua parte externa ()s dizeres abaixo e a segr.rinrc
documentacào:

Â(o) Pregoeiro(a) cla Prefeitura Nlunicipal dc Impcratriz - N'IA
Ptegão Presencial no 154/2019-CPL
Rua Urbano Santos, 1657, Bairro-fucara, imperatriz (N{A)
CtrP 65.900-5tr5
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(razào sociai r>u nome corrercial do licitante e endercco)

(A

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PODERÁ

ESTAR

ENCADERNADA E NUMERÂDA)

h
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11.2

Os documentos necessários à habilitaçào, abalxo relacionados, p()derà() st:r
apresentados em oÍigrinal, os quais fatào parte do processo iicitatódo, por
qualqucr processo de cópia autenticada por carório comPetcnte ou Por
servidoÍ da administÍaçào ou publicação cm otgào da imprcnsa oficial,
obsen.ados sempre os respccdvos prazos de validade:

11.2.1 Habilitação Jurídica, que será comprovada mecliante

a

apresentação da seguinte documentação:

a)
b)

Registro cometcial, no caso dc emprcsa indir-idual.
Ato Constitutivo, Estatuto ou ContÍato Social cm visor,
devidarnerrte registrado, em se tÍatando de sociedades comcrciais,
e, no caso de sociedades poÍ açôes, acompanhado de documentos

de elcicôes de seus administradores.

c)

Inscrição do Ato Constitutivo, no

cas() de socredades

ciris

acompanhada de prova de diretoria em exercício.

d)

Decreto de autorização, em se tratando de ernprcsa or-r

sociedade cstrangeira em funcionameflto no País, c ato de rcgistr<r

ou

p^r^

funcionamento expedido pelo órgào
compctentc, quando a auvidade assirn o exigr.
e) Os documentos em apÍeço der.erào estar acompanhados de
todas as alterações ou da consolidaçáo respectiva.
autorizacào

11.2,2. Reguladdade Fiscal

e Trabalhista, que será comprovada

mcdiante a apresentação dos seguintes documentos:

a)

Prova de inscriçào no Cadastro Nacional de Pessoas
Juddicas do Ministerio da Fazenda (CNPD.
b) Prova de inscdção flo Cadastro de Contribuintes
Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou secle:
do licitante. perdnente ao seu ramo de ativicla«ie e compatír-el com
o obieto contratual.

c)

Pror.a de regulandade para com a Fazenda Federal
(l'r'ibutos e Contribuições Federais e Díiida -\uva r:

Prer-idenciária).

d)

Pror.a cle regularidade para com a Fazenda Estadual ci<;
domicriio ou sede do licitante (lnbutos e Contribuições Irstaduais
e I)ívicla Àtiva).

e)

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

Prova de regularida«le relatir.a à Seguridade Social e a<,r
Fundo de Garuntia por Tempo de Servigo (FGTS),
clemonstrando situação regular no cumprimento dos cncaÍgos
sociais instituídos por lei.
g) l)rova de inexistência de débitos inadimplidos pcrante a
-fusdca do frabalho, mediante a apÍesentação cle certidào negatir-a,
11()s tcfnl()s do

0

\
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í

1t

19Íi.
l'i,.2.3. Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada
meclian te a'.rl)lre seritacrtt o tlos scgttintcs cl ocu mentos :

Patrimonial e Demonstrações Contábeis clo ultim«r

11.2.4. Balanço

c apÍcscntados tta forma «la lei, quc
c{)mpr()\'cm a b,ra silr-raçit: fluanccira clzr cnrptcsa, vedada a sua
surirsfiturcio por balaucetes ()u balattcos çrrcx'isórios, podendtt
c-xcrcít--io social, izi c:iigír'eis

scr xtlralizadc)s p()r ínclices otjciais quando cncerrado há mais dc

.i 1tr:ês) lr-rcscs ria clata cle aprcsctttacrio dir ProPOSta.
11.2.5.() IJiilancri pafrimonial c demonstracires c<>ntábcis deverà() conter
rer.:istro nr .) urrre (-ontcrci,rl.
a) Sclii,.r cottstdrrracios aceitos c()lr1() na forma da Lei <r
balanco pattimoniai c demonstraÇõcs contábeis assirrt
llprcscniadr,s:

a.L) socieda<lcs rcsidas pela l.ei
.\nônirna):
- pubiicados

f

6.104/76 (Sociedade

crr I)iárto Oficial; ou

- pullircacios cm iornal de qrandc circulacào; ou

- P,,r fotocópia

registracla

ou autcnticada na Junta

Ct,tnetcial cia sc,de ou clonricílio do licitante.
a.2) sc.rcicriacles pot cota de respotrsabilidade limitada

ii'l'i)

\);
pcla cópia

ertraído cio Livro Diário, onde
() lllcsifio sc enc()ntra transcr:ito. dcr-idamente
aurcntj.cadc) na -]unta Comcrcial cla scclc ou domrcílio do
licitantc. na frrrma ch IN n" 65 do l)epartâment()
Nrcional cltr llegistro do Comérci<i-DNRC, de 1" dc
rrÍj()st() de 19t)i. ârt. (r", acompanhada
ck.l Balirnco

obrigatoriafirente dos Termos de Abetura

e

de

Encerramentol
a.3) Nt; cas,r clc cl:lpresâs de responsabilidade limitada,
liiRtli.l (.)u emptt:sas indivicluais, cler-erão ser
e;rrcsentedos ciocumentos originris ou por qualquer
pt{)cessi; dc cópia autcnticada ou aiuda por publicaçào
comprr>i-aci'i ira lrxprcrnsa oficial, das páginas do Livro

)iário, contenclo 'l'ernro de .'\bertura, Balanço
Pairimr,nial, I)cmrinsttaç«)es Contái>eis e 'fermo dc
l.itccrratnento, colrl () rcsl'rcctir-o rcgistro na Juntâ
t

(,oruerc!al c, n() ciis() cle sciciecltdcs cit'is, no cartóri<>
C()mri-r'Li. ll.tC.

a.4) sr-,ciedec{c crrariir no cxcrcício

c:n1

cl}fso:

K
ílr)n rita^D^
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r

fbtoc<ipia ckr lialanço dc ,\bcttura, devidamente
tcgistrado ou autenticarlo na.f unta (,c>mercial da sede ou
d<>micílt,r do licrtzrntc.

-

4.5) () balanco patlrm,rnial c its

demonstracôes

ct:ntábcis clcvcrào cstar assinados por contador ou POr
oLltro proflssionai equivaiente. devidamente registrado
r-ro (lonsclho llegional de Contabilidade.
11,.2.6. Certidão Negativa de Falência expeclicla pclo distribuidor da
scclc da pcssoa irrrídica cmitida a mc11os cle 60 dias da data fixada
pale elrcrtLrra cia l,icitacà<,.
l'I.,.2.7. [)ecial::lc-:ir>. flrmada p()r Íepl:escíltante lesai da enlpresa, de quc
.l

nào emirreqâ trlci'ro1'í:S de 8 anos cnr rrabalhr) noturÍlo, perigoso

trabaiho a menílrcrs de 1(r anos, salv<r
rra c«rndicào cic aprerxliz. a parttr de 1.1 anos. podendo ser
utilizaclo o tnorlcio do ,\ncxr, \' do Ildital.
Se t; licit:rrrte for 2l matfiz. l<rdos «rs documentos de'r-erão estar
oi-r insah-rbtc, e clc qualcluer

11.3.

c()1n () n/lniero cio

(.Ni'f

da

matriz, ou;

11.3.1 Sr r; iiciturte for a filial, rodos os ckrcLrmentos devetão estâr com
o niinrcto clo CNPf ,Ja filial, crxcet() quanto a (.ertidão Negativa
de D{'bito junto rro 1\lSS, ix)r corlsiâr no 1rróprio documento clue

ráiido pma marriz e {iliais, bem assim quanto ao Certificado cle
Iteq,-r1art,,1ade do irG'lS, quílndo o licitante tcnha o recolhimento
cl.)s c1lcâfsl()s ccrfltrâ[zado, devendo apresentaf, neste caso, o
é

documento comptrbatório de autorizaçáo paÍa

a

centralização;
1i.3.2.Setà<, dispcrrsacios cia aprescntirçào

c1c

ciocumentos com o númercr

do { -N Pi cla filial aqutlcs clocurnentos que, pela

própria

nar,rrczrl. iorem cmitidos s()lnellre crn nornc <la rnattiz'.
11.4.

A TÍTULO DE Qtr.,q.LrFrCAÇÃO TECNTCA:
11.4.1. QUÀLIFICAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL: a empresâ
jicit:i.ntc dcr.crá írprrscl-ItaÍ: (-omptovantc clc aptidâo paríl
tlcscmpcnho rje arir-idade pertinentc e compatÍvel clrl
caractcrísdcas, ciutrntidacics c praz<)s corlr o objet.-r desta licitaçào,
atrlr\'és ria a1>re,.cntacà<, de atestado(s) fomeciclo(s) p,r. pessoa
ir-rrrciica <ic tlu'cito púrbircr,, ou prir-ado.
()
11.4.1.
riài, arendimertro cie clualquer cxisência ou condiçào deste item
irnpiic:rrá nr inabilitação <"io licttantc:
Íl

rl.

n

I

+. -,

-\s .:crtidcle-. c documcntos cmitidos cletronicalnente pela Internet,
.i()menre produztrio efeitos com a confumacào da autenticidadc
u<> endercco elctrirnicc' do órgào emissor.

\
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coNrrssÃo PFTRMANEf,iTE DI LTCITAÇÁO

I'r{antcr cl-rrantc a cxecucào clo cotltrrttrr. cm compatibilidacle com
as <-,brigacõcs p()r ela assumi<-les. t<>das ls concliçôes de habilitacào

11.4.

cxiqriias rlessre tcrmo. apl:csclttando os compÍovantes que lhc
forci.r"i s<;[c;,tacL;s pela

Cc.rn

fratantc.

ABERTURA E CRiTERIOS DE JULGAMENTO:
12. DO PROCEDIMENTO

12"1 No tlia,

h<,ra c lt.,cal designados nestc instrumento, na presença dos
interr:isados ()u seus ÍepÍesel1tafltes lcezris, o(a) pregoeiro(a) receberá os
clocume;rtos de cicdertciamcnto e os crlr,clopcs colltendo as propostas de
precos (cnvelope ()1) c c,s ciocumentos cle habilitaçào (cnr-elope 02);
t2.l.l. O(À) prc.qoeito(a) poderá estabelecer pÍazo de tolerância de até
15 (qúnzc) minutos p"ra'a aberfutir tlos trabalhos:

12.2. Iniciada a

sessào. ncnhrrm cl<>cumcnto e/or.r ptl,1-rosta seíào recebidos

pcio(a) pregoc:irr.l(a), pclo cllre -§e recomenda quc todos os interessados em
p:rrric:par da licitac-ào este!:,,m rro l,rcrii cicsignaclo pelo rncrros 15 (quinze)

12.3.

rrinui.rs ailtes cio rcfl'rido lrorirrio;
.\pós a -,-criircrrcào rios documefltos dc crcdcnciamenio dos representantes
<ios licirlntcS (: r-n-r2r lcz 2rp.resentado ilelos últimos a dcclaraçào constantc
do -\Ntl,\O Yl. scrào rcccbicias xs pÍop()stas comerciais. ocasiào em que
será prciceclicia a vuriÍlcaÇâo cia confcrrnúdade das propostas com os
,-.cr-1,,risitos

e

stablicr:iclos Íle:itc cclital, c:t)m exceçrio do preço,

clcscl.l s si Í'i.cancl o- sr: a s inct,rnpatívcr

U,4. \o

s

;

dcntÍe as prolx)stas cluc atendeÍem aos requisitos do
iteur anri:rirrr. () ilLrtor cla oterta de \[enot l)feco e os das ofertas com preÇos
arú 1i)'1',r (clez por ccnto) sLrnerior-es àquela. podetào ofertar lances verbars e
sucessir-<'rs, e nt v'.llr:rr:s rlisdntc-,s e: ciccrc-.centes, até a proclamaçào do
r:ilíso cla scssàO,

l'cncci-l<-,r;

12.5.

-r\ oferta dos lances deverá scr eferuacla no

morlento em quc tbr conferida a

palar-ra ao licitantc, tra ordcmclecÍcscentc dos prcços;

12.6.

I'odcrá o(a) Prcgt,t'iro(a):
:r).\.iverti;" r rs iicir;rntcs;
b)Di:iinir parârncrr()s ou perccnlrrgens sobre os quais os lanccs vcrbâis
d.:r'cm scl'

rt:ci r:zicios;

e:)I)eÍinir: tt:Íiipr,i pai:a ():i lancr:s vclbais;
c{-)Permitir ou 1tão a uiiizacào de aparclhos celulares;

e)Suspender e Íecomecar r; Pregàtr

t) (-onriciar â reril'ar-se

local qualquer pessoa quc auapalhe ou
pet'rurbc ír .cssà,>, assim cotno, <lualquer ttm quc clesobedeça <lu
cicsucrrrc () pl'cgü'Jil'o, sern pre]uízo das pcnas legais aplicáveis ern
c1o

cacllt ,.:asti.

L:2,7. i)os l:laccs otcrfil,'-ios

irà,-: cabcr:i reir2j-titcã();
N
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\Àhe,
\CPL,/
-:i::r//

Dcpois cie dctirúdo o lance de menor pÍcc:o, e tlzr hipótese de restarem dois
ou mais licitantes, Íetoma-sc () cLtrso da strssã<> a fim de definir a oÍdem de
ciassiÍtcaçào rlos licitantcs r('míulcscentes;
(]irarrdo nã<i f<>ren: r'criftcaclas, rtt,. míuimo, trôs Pr()p()stas cscritas de
r2.9.
prrÇ()s rl,rs conüc<ies dcÍiliiila,* lto item 12.'+, o (o) Pregoeiro(a)
propostas, até tl nráxirno cle três, PâÍa quc
classificará as mcllrt,rcs
§('ils :lurí,r'cs prfticipeln dr,* ]atrccs r-rrlltis. clulrisquer que scjam ()s
(írs. íÍ{avcncio cmPate nesta condiçào
[){íjc()s ,ltcrecirius 11âr I)r'{ri)r,rrtas c:.rj
iorli,s partir:lparào da ctapa Lie lallces r.erbais);
12.t4. .\ ricsisrôncia em apÍcsc,rrar iance verbal, quando convocaclo pelo(a)
prergociroía), irnphcará na m,rnurencão do último pÍeÇo apresentado Pelo
oÍdc:nâÇão das propostas;
lir:irante, para efeito de
12.11. (-aso não se rea]ize ianccs vcrlrais D()r tocios r>s licitantes, será verifictda a
confirrrriciutle entlvt prop()sta escrita de metrc,r pÍeco e o valor estimado
12.8.

Pa|a
12.L2.

íL

c()ntretacà();

{) crtccrramcnto dzi 3tapir corlrpetitiva clar-se-á quando, indagados pelo
prcgociro, os licirantcs tnanifcstarcm seu desintercsse en1 aprcsentar nol.os
lllficc:s;

t2.13. Àpris c. enccrramlrirtri ela crapa compcritir.a, os <lemais licitantes podetào
igualar suas ofert:rs llo r.alor <la mcnor Prop()sta do licitante mais bcm
clzissiiicado.
12.14.

,.\ aprcsentaçiro de n()\-Íls pi(,p()stas nâ tormâ clo

o rcstL]iaJo

clr-,

item

12.8. 1 nào preiudicará

celtame eni rclacào ao licitzrtrte trrais bem classificaclo.

12.15. Sellio rcgistr:'.icios rra irta de

registÍo

eie

preços os prccos c quântitativos do

licitantc tnais irenr ciassiúcati«t r-iuratrte a fítsc c()lttpcnü\'21
12.16. 5e::á ilclurd(), ilâ i:espectila ata da sessão púrblica do ptegão na forma de
ane-\(), o registr:o dos licitanres que aceltarem c()tar os bens ou servicos cotn
prcç()s iguais aos do licitante vencedor na scclüência cie classificação clo

refetentt' à mâÍgem de prefetência,
previsto no art. 3o, da
{juan(i() ri ohictci nào atender acs requisiios itt,
i-t'i n'' s.írír6ii)3;
Sc hor-n'r:r nrais dc um iici.tante na situaçào dc que tÍatâ o item aflteÍior,
certân1e. erxcluírio ()

1?.X7.

percelltual

sc;-ào ciassificaei,:rs seguncirt it

rtrtlem da riltima ProPOSm apresentada durante

a filsc ci>mpetjü\ra:
12.18.

Iincerrada a ctsne cc'ftrpetiti\-a leiativa ao primeitc, item, quando foÍ o caso,
clar-se-á r, irrício i{11 6r.rmpeticrirr reiativÍ} âos deniais itcns obicto dcsta
iicuaçào.

12.19"

n.24.

Dccliracla enccrrariíi Íl ütaprr c.,nrpctlti\-â c ot'cleuaclas às <-rfertas de acordct
i'()l-l-i () 1ttc11()f prcco ofettaCo, o(a)l pteuoeiro(a) imcdratamcnte dará iníci<l à
ai-lcrtur-a ci,r en'ciopc contcrtdo os clocumcntos ile habiütação da
pri)p()r-lçu.c cuia p;:,.;;'r,rsta tctrha sicitl clas-*ificaclli ctn primciro lugar;
iim scgr-iicia. dará corlrinrliciedc a abettnr:r rlos envckrpes de habilitaçào dos

dcrnlrs licitarttcs qtie accitttcm regi.itlrr stus PÍeÇos, iguaiando suas ofertas
â<., r-rlk»: da irienr.rr prop()sra Cri iicirautc n:eis bcttr classiilcado.
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12.21,.

Send<, inabilit:rda

â p-ropoflente cujzr proposta tcnha sido classificada em

primciro lugar, o(a) pregoerro(a) prosseguirá c<>m a aberttrra do enr,'elope de
clr;cutrlerttação clzi pri)poÊcÍrte classificada ctrr segundo lugar, e assirn
srrcessir':unerrte. ,itó quc um licitante atenda às condicc-lcs fxadas neste
^.1..^i.

LLlIa.{:-

12.22. Nas

sitturcões prer,istas tros subitenr 12.7r 12.8 e 12.10, o(a) pregoeir<,(a)
potlcrá neqr.,ciat iliretamentc coÍn c) Irtopooentc para qucr seja obtido melror

L2.23.

Prccol
\'crit-tcacl<>

c) atcnclirnento cias exigências hxadas

l1e

stcr edital,

ser:í

classiilcricia a or:clcm clrs licitaltr.:s scrritro declarzLclo(s) r.encedor (es) aqucle

12.21.

qlre í)cLrpar {} Driurciro lugar, scndo-ihe adjticlicacio pcio(r) pregoeilo(a) o
rlllit'i, r .lt t cefi,ltltt';
() (a) prcgcrero(a) rnanicrá em scu podcr os envclopes clos demais licitantes
coi-ltr:Íl(lí) os "{)ocr;rnentos de I'{al>iliracào". ,\pós 5 (cinco) dias úteis da
c()iltr:r.tâcào, :is enlpÍesas poderão tctirá-krs no prazo de até 30 (trinta) dias.

penr de inunlizacào dos lnesn()s;
L)a liessàu Púbiica scrzi lar-ladir âtri ci-rcuilstanciacla, senclo crsta assinada pelo

si.ib

!2.25.

(a) i;reg<ieito(a) e irr:r todos ris licitantcs presentcrs.

1.r. DO JUI-GÂI\4ENTO DÂS PROPOSTAS

13.1

L,sta liciracàci

r tjo ripo N{ENOR I'REÇO GLOBAL, em collsonância

c()rn {) quc esiai:cicc,-' a ieqisiação pcrtinente;

13.2

Serà,> dcsciassiltcrtlas as ilt()p(rstas

que nàr> atendar-n às exigências

cr

coirciicires de.rrc ediral, rt.;tailan,r'Í.lti-' à:r especificacries mírtinras contidas na
Prop<>sta clc irleco:r;

13.3

Será consitlerada mais vafltajosrír para a,\dmirrtsttacào e. conscquentemelltc,

ciassificada crn i.-r:irnciro iugar,
e-.iiqôncias e cr>r-rriir:oes clcste

a prí)postit (lue, satisfazcndo a todas as
cditai, npreseutc () NíENOR PREÇO

GLGBAL.

13.4

13.5

abri,;iut:l igLralciacie ,-]e val,.rtes entrc dllas ou nrais pÍopostas
cl.issific:rdas.:r1ró:; os izinci:s vcrl;ais. se f,rr o caso, o(a) Pregoeiro(a)
prr)crrdcíá;r,, ricsc'tn;rirte, na lncsn-i2r sessào (i 11a pfesença clc todas as demais
licttantes pÍ€:sc1ltes, ?lrr-â\-és clc s<irteir.r, na f<rnrra do disposto no § 2" cl<r
artiso ,15 da Lci o" 8.(t66f 93.
No caso cie drvcrgôn,.ria eÍ1t'Jc r> r'allr numédco e o por extenso informado
pciri ircirante, prevaleccrá i:ste úitimo. e entÍe o r.alor unitáno e o global, se
irrt: o caso, plc..-aieccrá o r-al,rr unitário.
[-i:r','r,'rtr.k,

14. DA r[,ÍpUGNAÇÃo E DO PEDTDO DE ESCLARECIMENTO

11.1 Os ilrcrcssildr-rs poilcrào soücitar úc <t 20 (segundo) dia antcdor à data dc
crtffege dos e rn'ckipes, cluaisquer esclaLe citneuros. infbrmaçt\cs,
prcividências ',u inrllirgner rl aÍo convocatóút> atrar.és de comunicaçà<t a
(-()l.uss,\() l,i-R\l \N]'.\fll 1)1. l.icn-.lt;\O -- cPL. arravés do set«rr
clt:

p'r;tccr)l,,, i-ia pr.,siai cn;m.\r'i.o,lr, Rr.'cebinrcnto (-\R), no endereço

cia
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PREFT,ITTTRÀ MIJNICIPAL DE IMPERATRIZ

t'

coNr rssÃo PERMAI{EN'rE DE LICITAÇÃ0

(;PL

(lornissão Pennancnrc <ie i-icitacào -- CPL, r>u pelo endereço eletrônico:
r rc'nr ii trrtntt-.,cf'' (O hr,ttnail.cotn.
lrm rlualquer c.,casiào antecedenclo a tlata de entrega das propostas, a CPL
pot.trcrá, por quaiclucl motivo. p()r sua iniciarir.a ou ern consequência de
1:c:sll( )stâs fornecicias a solicitações de esclârecimentos, modificarem os
rt:feridos <iocutnentos mecliíilrte a emissão de uma erÍata, que será publicada
no l)iáric ()írcial rla [,]niào (qururdo ior: o caso) c no l)iário Oficial do
I

14.2

Ir'lstaclo.

14.3

\ris:rntio petlitir aos licitantes prazos ra.zoá,,,eís pat:a ler.arem em contâ a
crrât,r 11â ptcl':alacã,:, clzr l)<>curncntacào e Proposta (s) de l)tecos, a (lPL
poderá prorrcgrrr li eütrega das rncstnas, pelc-, pt?zo que, na fortna da l-ei.
r-'\cct() quÍi1ld() inrlr-rcsti<;nar-clrrrcntc, a alteiacào nào afetar a lbrmulacão das
pr()pírstas (I)L)cunlcntacão e

Pre co).

X4.4 À inrpr.rgnacâr,r dos tcr:rn(;s clo cclital sr: efeú'ará

ctn contbrmj.dade com o
,\rt. i1 da l-ci 8.(t66,/93. Der.crri scr protocoltzatla, no horário comercial, de
scqunda a scsta-feira das {J8:(,0 as 1[J:[]0 horas no Ptotoc«ilo (]eral da
(-r,ir-iissào Pcrrnancure t1e I-icit:iça,.,,. IiL:,a L-lrbarrr> Satrtos, n" l(t57
- Bairro
(-EP
yia
iis!)()íi 5(,|5, lmperrtriz-NL\, oLr
postai com Âviso de
.irrcar:t,
I{c'ccbinrento f,\Ri n() lnesíno ci-rLrrcrcrcíl ir-rdicado acimâ, ou no endereÇo
uos scguilttes prazos:
clctrrinico: at@,
A2 (dois) dias úteis antes da data fixada
a) Por c1r-ialquct cidadào,

"ú

per:a abettura ck>s cnvclopes de habiiiracâo:

b)

Peia iicitantc, aré 02 (dor$ dias úteis antes da data frxada pata

abcrttrra dos cnvcrk>ncs de habilitacào.

1.1.5 ,\ (-,rtri:-.rio ])ermai..cnte,Jc Licitacào, nur qr.ralicladc de ór:gào julgdor do
ccrrarle [cirii.jrrc (' no e\eÍcícic., dc sua funcào decisória, deüberará a
r:i:s1-rr'iio.

14.6 .\

rmpurnacàr, f'cita tempesti..'rn-rcnte pela licit:rnte trào a irnpedirá de
perticlpâÍ dcsta licitaciio até' o ir:insito em iulgaclo da decisào a ela

pertiire nte.

14.7

.\s rcpostas â()s

D()s:rí\-eis

ljrlirai estllào

pcdidos cic esciarecitnentos ()u impugnações a este

ciisponír

ris Ír() site cia

pte

feitura, qual

seia,

Uú\r'tutpçIatfiZ..tn;\qay-.txiirSltlçQçf. bcm colno uo Portal da transpârência.

T5. DO DIR.EITO DE RECURSO
t5.t i)eciarado () i'encrLl()r, qualquer iicitrrnte podcrá manifestar imediata e
motivadanrent{ â intenção iie rec,rrlcr. co11l rcgistro em ata da síntese das
suas razires, cl,.rancl<i ihc scrá coi-tccciiclo opÍaz.o de 03 (três) dias úteis para-a

.ipicscntacàr, llas rl;r.res

,.1c,

recurso. podendc, jLlntâr tnernoriais, ficando os

tlcrnrrjs l-icifrrrrres d,-sdc krgo intim:t,los para aprescntar çotúattazões em
iqu,ri rrúiler<-i clc drris. qi.re cornecatà,) a corrcr do término do prazo do
rcc()l reÍ1te" ser:rio-llrcs âssegLifâL'lâ vistzr imecliatâ aos autos;

t

\
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ESTADO DO &TÂI{A§T{ÃO

6g*

PREI'ETTURÀ MIiIiiCIPAL DE INlPERATRIZ
(-'()§'r rssÃo FER§!Ar{ENTE ilE LICITAÇÃ0

15.2 O recurso pocictá

15.3

ser leito rra pt<iprir scssào

t'}

reccbimento. e, se oÍâ1, será
reciuzida a terao c1n :rra. \lào scr:ào consiclcraclos os recllrsos intelpostos,
c.nr.iados por ir(. ou çr:ncidos os rcspcctir-c,s Ptazos lcgais.
()ls) reculsc;ís)" lào rerá(ào) cíeitr> suspcnsivo, será1ào) dingtdo(s) à
clc,

p(ir intermócli<i clo prcgr:lciro. o qual poderá
rr:c,-rnsiilerar sua dccisào olr cncairrinhzi-l<.i(s) à autoriclade superior,
cln itlamcntc riitbrn:rac1o, pârâ aDtcciacl:to c decisào, obeclecidos os prazos
au:o;:i.la,-1c sup,-:r'ii,,r,

legais:

15"4 ( )

ar:<>lhimentr; c1e Íecurso importatá

insuscetíl'cis dc

15.5

l)ecid-ic1<-,s

a invalidação

apeÍtas dos atos

ap ror-eitarncntci;

os reclrt'§os e colrstatada a rcqularidade c{os atos pÍocedimentais,

a aut,;rirlade c()n-rpctcntc rrdjLrdiczi c homologâ a prescntc licitacào, em
sceuiCa rotjfica r: licitante melhor classificacla para assiuatura da ata de

15.6

i6.

rcgistro de prcco;
,\ falra de m:,nifestacão ir,-redi:rta e lnotivacla do(s) ücitante(s) na sessào
importará a dr:c:rdêncra do dileito cle recr-irso c a acli-.idicacào do obieto da
iicirat:ào pelc Pr:c2oi'iic ac tcflce.rior.

DA CONTRÂTAÇÃO

16.1
l(r.2

iuiqa,ncr-itr;, scrá cl:iirora,jo o (-<>utlato em favor do(s)
iicirantc[s) r'trcrd.--ríi:s). <, <iual setá convocacio para {jrmrt a ílyenca.
St o(s) licrtantc(s; ..-rncecior(cs) nàr, aprcsentar(em) situacão regular ou
f-lr.;n-ioloq:rdo

o

irr-i1Lir-r" it ('ricclltar o objr:l{; ]icLtacll>. irrjusrihcadamentc, sefá convocado
(juu',-) licltiiilte, {)bsr-ir'r2rcla a ,rrden-r .lc classtficâcão, c assitn sucessivamente,
scirr preiuí2,.; rla. apiic,ição .las sartcircs cabír'cis, obserr-ado o disposto no
srrL,itctn

irciÍTr?..

1{r.3 Não é permitida a subcontÍ'àt^çá.o totâl ou parcial pata a execução do
tirturo contrato.
17. VIGÊNCIA DO CONTR,TTO E LOCAL DE ENTREGA

L7.l ()s

cl;iero ciesra ljcitacll. cxlitctcriza-sc ern face da necessidade da
SEtt \ZCIO 3'11r,i,-,r,;11r.-ts órgàos rla .\.-ltrrjnistritçito, tnotivo pelo qual, a -\ta
dc ltcgistro c{i';ren-,;s cier-ere p,,ssuir r-rgôncia dc 12 (cioze) meses.
17.2 () itnur«r cuilrrílro qrre adrir destc I'ldital, r.igorarri por 12 (doze) meses, a
partir da dara dc s'.1* a-.sinan1r,l, ciL consonância coú1 aLer8.666/93.

i8.

ssrr-ici-,s

DAS OBRTGAÇÔES DÂ COIiTRATÀDA

íf obleto contrâtacio,

os

18.1

Ltxccuiur fieimcnrc

18.2

crirrl,.rrrniciacle c<.,1r o estai;cic-ciclo nii plop()sta de preços, observandcr
\crl1plc os criríri<,s cle riuaUcladt' ci<is; scn,iços a screm prcstados.
l:r;r:rreceL os pr,..,ihitos c()r1tÍâtaci()s cÍn confolmidadc com o objeto
clescrirninacios no rclital.
Prriduzir documenrac;â,r reiativa aos sen'icos cxecutados e Íàturados, attar'és

18.3

realizando

sen

iços

em

de Rclatório '-ie .\Íiviclades, cle pcriodicidade mensal, o qual deve set
t:lrrreuuc junto conr â nota tiscal (i{lrSe) sobre o faturamento do referido
mês trabaiiraclo.

I
\
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c())IrssÃo PERI!ÀliEljTE. DE LlCl'tAÇÃO
18.4

uln

PrrrPosro. accitc-, pela C()N'I'RI\'1''\L)r\, formalmente
desisnâclo paÍâ tcpÍcst:ntâ-1a flâ r:xecLrÇà<> das ativiclades pcÍtillentes ao
N{anter sempíc

<>bietc, cl,-r conlltt<>.

L8.5

18"6

a sci'firrnecido peia C()N'i'RÀ'I';\DÂ Pârâ execuÇào dos
scn-icos. q,.ratrdo csti\-úr nas clepenclências cla CONTR.\T,\D,,\, deverá
ffliillrcÍ-se cn1 c()lxpi('tas cerndicôes de higiene c seÉ]uranca, bcm colllo
elrtreqa cm pcifeitr, c:starkr de funcionamcnt(), tod:rs as áleas e instalaç<)es
udlizedas clut:r,.:rte rt crccLrciic> dos sen-icc.rs «:ontratados.
Comunicar a (-()N'I'liAT.\i.i't'E a cxistência cle qualquer anormalidade que
L)

1-rcssr>ai tt--cr:it:«r

11()taÍ

flos

ecruipatuer.tt/)s

c qu(- trrio

)iitíâto.
C-c;rnr:nica;: r'crbuinrcntc,

possa set elimiÍlada nos termo dct

C(

18"7

(.()I,'Ifu\1'\N'l-t.,

de imediato, c conírmar poÍ escÍito

à

a ocolt:ôncizi <ie quaiclucr inrpedimento da prestação dos

scn"ii:cs.

llt.8

18.9
18.10
18.11

18.12

18.13

t8.14

Responsairiliz,*st' pr>r quaisquer aciclcntes (lue \-enhâm a ser vítimas os
scLrs crÍrpresâdos. .1uandc, no c,rercícic> c{as suas atir.idades ptofissionais, por
tuclo quanto as leis rnlralhistas e prcr.-iclenciádas lhes âsse€lurem, e demais
exrsôncias leuriis pzrra o exetcício r1<.'s serviços obieto cio edital, ou em
cone:rão cc)Í]l clcs, airrcla quc aconteci(lo flas dependôncias cla
COIYI'R.{'I-\i) \"
Rcsponcie t, c1r Í)t':rz() hábil, a ic;cias ,rs informaciles solicitadas pela

( (iN'IR.\'t'\l\

I'tr,

Rcsponclel 1r<-,t: rlirais"lue:' danos. pcssoiiir: ()tt lnÍltcl-iítis, ocasionados por
sclls cmfl'egaci,rs nos iocals de trabalh..t da (l()N'I'R,\'L\N'I't'1.
Subtitrii'^ seÍnf)r:e ,-y.rc e:iiuiclo pela (.t.)N IILIL\NI'II, qualquer técniccr
cuja atuaç')o, pcrnxrttôlcia e,1ou c()ttlP( ),:titlrLellto, seiam julgados
prcjuihciais, inccinir,cuters orr insati-.fatri.-ios à disciplinada repârtiçâo oLr âc
intcrcsse cic., -:rn-ir:ii I)trblicr..
-\ssunir a rcsp()rlsnlriiidacle por todos ()s ('rlcarqos iiscais, tribuúrios,
prt:riclrenci/rtitls c t>bri.qacJ,-':: ptc'. istrrs na legisiaçào soctal e trabalhista em
lr1i.-,:-. r,brigatirir,-sc rr saldir ios ta épocri prripria.
-\ssumir ir res:pon'abilida.lc pelas dr:spesâs de toda a sua cquipe técnica,
inclu:ri-,-e as iiespcsLs c(»-rI equipr.mentos dc uso pessoal, necessádo a
inrpiantação r opc!:âcionalíztçào dr: objeto destc contÍâto.
Caberá a CONTRATANTE:
18.14.1 Àcompanhirr c fiscalizar a execucào do objeto do contrato Pelo
scrvidor púbhco esi'rcciah:rente deslqnad() paÍl. tal tim.
18.14.2 -'\ssequrlt-se clzr J.roa pi:e-"raczio dc,s ser-r'icos. \'erificando scmpre rr
scu L;<',m ile-.enrpcirhi.r.

âcesso clos cnrpregldos da C()N-TR,\TÂD,\ a
roelcs os l<lcais <.,u<ic :rc t]zetem lcct-'s:;átir,s os scrvictts.
1t].14.4 Âr:cirer (io1 ÍcgistÍo próprto todas as ocorrêIlcias relacionaclas c()m ,l
execricãc dos scn'ir:r:s contratados. dt,terrmiltando o lllle for nccessário à
reguiadzacào cias taltas ou irreguiaridarles r»bscn-:rdas. T'ais observações sti
tcràc r-ahdade ct.,nr () c()lltDr()rarrtc r-istr-, da ct)N fIl*{D.\D.\.
18.14"5 Efeturt () rcir-]i)csiitr) pâ{írficl1to deviclo pela execuçào dos sen'iÇos
à (l()i'\l'RÂ'I'.\D.\" ricsde ciue cumpriclas rr-'das as ftrrmaiidades e exigências
18.14.3 -\sscr;irtar

o iivrc

do contÍato.
Notif;car a (.ON'l'It,\l',\I),\, por escrito, sobre qualquer ocoffêflcia

'1E-14.6

f\

U
DrrÁ'roD^Àtnc/iÀrTrlc

Àlo1rr?

or;Do^

ilra^D^

lÀrnED^TD17/Àá^

tiS'I'1IDO ti0 ft{Âl{ANHÃ(}
PRI.I F'I']I'TT;RA MIiNICIPÂL T}E ÍlVTPERATRIZ
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+C l,
[)

de cr-entuais irrrperteicões na execuçào <los setticos, fixando pr^zos PaÍa sua
cottt'cà,-l.
18.14.7 -'\sscilirar,-.e cie qtre os preÇos contlâtados esfào compatírreis com
zrqueies praticedos no merr;ado peias demais prestadr>ras c{o sen-iç<-r objetrr
da cí)ntrataçàc,, dc for:ma a gíiialllrr uue aqueles continttem a ser os mais

rant:rjosos Datâ a .\dnri.rustraçào.

18.14.8 i)ropiciar totlas as íacilidade

s

neccssátias

à boa

execucão dos

sen-it-',rs.

18.t4.9 l)esignai lriscai do Contl;-tt>.

le

DA ACETTAÇÃO E EXECUÇÃO DO OBJETO

19.1 ,\ cxccucãll d,rs ser..-icos será irlecliata

cler acrlrdo

com

o

tcccrbimento cla "í.)rciern de Ser.ico" cmitida pela Secretaria de
Plancianrento, Irrazcncla e Gestào f)rcamentária ou ()utros ótgãos

19.2
X9.3

llrrticipant es.
i\ c-rccuçào clos ser''-iÇos será feita cle forma parcelada, nas
quarttrclades e iocai esrabeiecidos ria "()rderr cie Senicc.ts".
()s scn'icos scrã.o c\ecutarlos pror.isoriarnente, pelo responsável,

:i.:u ,lc()nlparilranrentri e fiscalizaçiio, para cfeito c1e pr:stcrior
vct:ificaçao c1c sLill ccntbrmi<iacie com as cspecificações
'Ierrno de Referência.
constrl.ntcs n<;s itens (i8 c 09 rleste

I9.4 ()

scn-iço poclcrá si:i reieitatlc), flo tocl() ou em paÍte, cluando em
desacorclc, cullr iis e-*pt:cificacõ€s rócnic,ls coltstârltes no edital,
Ccr.cndt> ser inieJiataineilte substituído,

à custada

Contratada,

sol; per-tu de aplicacàc, das pt--nalicincles ptcr-istas no cdital

19.5 O

«.>biclo

por servidor

será tecebido defiaiur-amelte,

ou

colrrilrsr'r' ,-lcstgr.rarlrl, irrediratc re.r'1nÍJ ci-rcunriauciado. assinado
pcias paÍres, após i,-J-'r,scrvâcàc c r-istrlria quc cotlrPr()vc as
cutrformictades com as especificacôes do obieto e proposta da
cr-]r p,.csr a cicteii t< ;ta (lcs precos regis rra.los.

19.6

O obleto desu licitacio será pÍestâdo, pârceladâmente. e somente
l âÍ),:cscirtacào dc autorizaçào, devidanrentc pteenchida
c cxpeclida pela aritt riclade conpctcnte ou responsát-el por ele
nrcr-linrri.c

desi!,,nadtr:

19.7

Conçrào por cotlta da C()N'iR;\'f,\DÂ todas as despesas de
sclluÍo"s, tríinsportc, tributos, encaÍgos trabalhistas, e
prcr,'ldctciáti<>s, dccorrentes da entrega e da própria aquisição
«los ircns, corrcnd() a caÍgo Ca CON'I'RATÀN'IL, absolutamente
os valorcs refcrenfcs ao cl'etir.o serviço clo obieto a()s preços
re3;istrados nzr ,\ta <1i: itcgistro eie Prcços.

19.8

Sci:á cii:signado

pela

rrclnrrnrstracàc,

o liiscal/(iestor do cottttato

qlle srrrÍi tcsp,-,nsá.,e1 peio acon-rpanhilmeflto c fiscalizaçà<-r da sua
erccl.tcir.t-,. an'.)ilrlri(i c1n registr<-, ptópri,> as ocortências
rclacit.,naCas c(irIr .) iiilieti). detclminLtrclci o cluc ft-rt neccssátio à
rcgularizti:ão iias tàitas ou ciefcitos olrse.-r-acios.

2Ü DO ACOI\{PANF{A]\,ÍENTO E FISCALIZAÇÃO
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PRETiEITTIRA MUNICíPAI- DB] IMPERATRIZ
coMrssÂo PERrvlAtif NTE DE [,ÍCITAÇÃ0

2A.L\

Fiscaüzaçào será atraçés de serviclor clesignado pâra esse firn, a
quem caircrá tetiiz.x, enúe ()utras atribuições:

20.2 trmitrr Inerlsalnlentc à Llireçào Geral para conhecimento
encarninhamen

20.3

|^

t,

e

rs sul r .'*cqllcrltes. I{ei arórit> cle r\ companhanrento.

a(s) notals.) tlscaiíis) e visitar os <lenrais documentos
aprcserltados pcla (-}rrrtratzrda. bem comc't aP()l: o "de acordo",
,\,tr,'sia,r:
qtran

do iulgá- i r is crir:Ícr.rs.

21 DO I'AGAMENTO
21,.1,. Par:r

a

<: rccebir:rento dç-r pagatrreoto, a C<>ntratada deve cornpro'r.ar
resulrrt:iclade peratttc a Scguridadc Social (INSS), Fundo de

flatantia por -l'cm1rc cle Scrr,iÇo (FGT'S) e o fiisco, atrar.és da
epi:r: s(:ntacào rla.^ r-cspectivas CeriCt.res, inclepcndente de
scliicitacào da (,ontÍâ1âil'r,e.

21.2 -\ (-olmatada

deverá estar cm dia com o tecolhimento das cotas
da Prcviclência S<icial (INSS) e dos clcpósiros do f;undo de
(larantja por -l'cmno cle Sen-ico flr(;TS).

21"3"

C) pagenrcnt(i uc{rr:.cr'r Í1o 1',taz0 máxirno de até 30 (tdnta) clias,
c(.)ntíidos cla c.i:ita de ettrecla do t:equcrintento e fatura-tecibo no
pr«-it,:-lcr.llo da contratante. desde que atenchclas às exigências
lecrri::.

21.4.

FJai'elt'lo erro na nc,ta frscaizifatvra ou cilcunstârrcia que impeca
li.1uidacào ch clespcsa, lr ní)ta ii-.cal,/fiatLra será dcr.-oh-ida

a

à

CorrÍratatja e (,) prrgalnentti ficatá peldente, aré quc a mcsma
pror-idencie as tne.liclas sancacir>tas.
ap<is n regulari.zaçâo da
sitrurcào ou representaciio cio riocumento úscal, fato t:sse que nào

21..5. {) prazo pari pxs:rnicnto iniciar-sc-á

podcrá âcarÍr.tar cluiilqucl ônus aclicional para a (-ontratantc, ltem
der-erá har,er nrcjuízo drs. i--rcstaçào cic''s set:r-iÇt,s pela (,onttatada.

21.6. O nagrnrcnto scrá tcito arrar'ós dc depósito banclilio nâ contâ
correflfe cla (.orr.trttada" qr-rc clci-elá ilclicat" a insiruicào btncárta,
ag,)ttr:irr. locaijrirrdc. d()I'itl corÍcutc. I:,stas inf<rrmacôes devem
c()iisíai: cia rrota t-iscri ou n<ria fircai/'tàtura.
27.7

" ()s pagamellt()s

relntjvos aes sirvicos só serão Pagos em ll()me
do ccrfarner licitatirrio nàr> sendo admitida
a ctnissào de fatutes cm nonle dr lüais ou de rerceiros.
iJa i:n:pr:esa vcnce<lora

21.8.

(-) p:rgarnento p<;cirrá ser slrstad() peia Contratallte. caso occ)tÍa
inacli-mplcmentc, das obriqações cla Contratarla para com â
C()ntfatânte c ,',)|'r ilff,r,. or-l r ícic,s nt fatura.

21.9.

I)ardcipam dc, i'»:c..:nr': SisÍcirra de Registro dc Precos todas as
Sccrctarias, I;uirdos e ()rqàos integrantes <ia Âdmiristraçã«>
N{unicip,il dc [mperarrrz. scndo que i1s clespesas correrào por
i:onta cle recurs()s oriuirdos do <;tçarrrento da Secrctaria. Fundos
ou C)tgà<i resD,rrtsírr-eI pela requisicão clos bens.
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coilrtssÃo PERMA§EN"tE

t}Ii IMPERA'TRIZ
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DE LICITAÇÃO

'22DO REAJ USTE

2'2.1.

)s

p1'ec()s coütratlr.dos pocicrão scÍ reaiustados mediante
iniciaú.a da C()N'l RÂ'i'ÂI)Â, Cesde que obsen'ado o interregno
rníninr-, de 1 (urn) '.ino, c<;ltado dn clata limite pata apresentação
das pl.,p<-,stas cle preÇos? ailotanclo-se o INPC (Índice apurado
pclo IR()Fi - Institut,r Brasileit<l cle Geografia e Estatística), pela
var:iaçào relativa ao pcríorlt-r cle unr r.,.no., clesde (jue o no\-o \ralor
{-

seja cornDarír'el coin í)s p'iccr)s de mcrcado.

22.2.

I)at'e 1inúte Dara zlprcseotâcào das pr<;p<.rstas de Preços scrvirá
c()nr() dat:r bast: p:tra t'.:airisrc.

22.3.

t

^-,'.ncio

postcriot s.rlicitaÇào clc teequilíbrio

econôn-rico-

financc,irr>, dccorrentc cle faf,-r-" imprer.isíveis, clcsde cluc hzrja seu

dcfcrimento. oqrircrá

r,,

nri,iiificaÇào ila data l:asc do itcm 11.

aciurzr. ilirssancio a nlesr]ra a coincidir

tec.1Lrilíbt'iti,

sc rrcl,

a data da solicrtação do

, qlle { ,s prósinos rcajustcs anuais

cor-i.i<lertcit)s ,i prrr'tir clc

()

corr

sefào

cltlio.

rc?-iu:itamcnro scrÍi

de

pc,trctciiciclade

Itrtanl:euos scràcr clevic]r>s

rr

pârú

anlral e o,s efeitos
cia solicitaçào da

í-orvt'll,\T-\D{.
2'2.5. ()

ptaz.a para À

(-(lN'IR,\ iÀDÀ solicitar o

rcaiuste encerra-se

na clatrL clll prr.,rrr,qiCl-io çrlnftxtual subsequelltc âo advento de
clatir liasc cnsciallt,ra dc terf ttstetncttlo ( )lt na data do
enl-g:ran"lentLr da r-igêilcia c1i-r Cofltrâto. caso nào haja
o«;r:iogacrio.

22.6.

Caso a

CON'flLr\f '\1),\ não soiicitc o reaiustc retlpcstir-arncnte,

dentro dos prazos acitna írxird,rs. oc()rrerá a ptcclusào do direito
ao reljustamento^

23

DA RESCISÃO DO CONTRATO

23.1. .\

inerccuçàt-. tt,ial ou parctal d() c()rlilrto enscjlr.l sua tescisào, se hottver

unra iias or:or:r:êitci,rs pl:escritas rlos artig()s 7a a 81 da l,ei n" 8.6(16/93, de
2l

,,/ci]

f

1)3"

23.2. Constil .rcm nrori..',,

a.)

(

)

(

)

t;at'e rescisàc

nào-cumpritncnto

r-1o

de

(-crtruato:

clái.rsulas c()ntratuâis. especificações c

ilíAZ('rS'

b)

currrpriraent,o irregulal dc cláusulas contratlrais, especificaçôes

sru culrrPrim('irto.

e

a r\citrinistrtçào a compÍo\râr a
irrpo:rsibiliciade cla conciu-.ào dos serricos ou fornecimento nos prâzos

lcnrj.ci;ro ric'

lcr:anclo

esripulaclos.

t
Dl i^

laDD^tr1^

a^{._f/'}f

llO 1âf

?

D4iDÊn

liia^DÀ

l^rnf

D^TD17lnr^

&

FtliTÁ,

tlo

D()

N'l

Ai{,rl.i Í{ âü

PRE}'ETTIIRA &{TiN ICiPAI., DE TNTPERATRIZ
c()\IISSÀO PERi'vIAliEl{I'E DE [,lCITA{]ÀO

c)

.\

crruri inic

d)

paraiisacàr> cia csecitçito

acl'i

()

o li,-\ cltr

irr;

l^-

\':

{ [.]'

clo scn'ic,r. sern iusta causÍl c prévia

s:rirç:io.

dcsaÍei--rr-iilrLcttf,;

clcsignada pârâ ac()rllilenhat'

dns dctertninacircs regulatcs da
e fiscalizar lr suíl

e-\eclrÇão, assim

autoridadc

como as dc

srrrrs supefi()res.

e)
í<,t.ma
1

L) c<lr-nctirncttto reiterado cle firitas na sua execucào, anotadas
cr,t-.

patiqrafo

(r7 da
Pr-in-reiro do zitigcr

na

Lci n" 8.6í16, cle 21 de junho dc

193

»
g)
h)

:\
r\

clccretacàr> da

firlêlcil ou instauraçâo

i\

alteraq:ào social

cla

insolr,ência civil.

dissolucà<r ti:r socii:dade ou c, falc'cirncnto clo contratado.

ou a rnodificaçào cla finaüdade ou da estrutuÍa da
cüipl:esa <1ue prejuclicllle a c):ccr.lcào tlo conüato.
Ra:zões dc interesse público, de alta rclevância e amplo
ü
conhecimcnto iustiticadas c clercrn--únadas pela mrixrma autoridadc
,\cirr-rinisrrrrti\-â a q1le .-:srá subordinail<, t> cLrntratante e exaradas no process()
,\clmi*isrradr-o a ciue se retrre o cor:itÍrlto.
iii supl:essà.). D()f pírrte da Âdminisrracào, clc;s scrwiços, acaretando
D
m«r<liÍicacõc:s do r-,rl,.rr inicial cL: corrtrato al['rn c1o linrite permitido no
parágratir l:rtrncilt, ilo ru:tigr,65 Lla lci rr" 8.í166, de 21 c1c iunho de 1993.
k)
i\ suspensio rií: surr cxecr.rcào l)o[ oÍdcm c'scrita da .\dministracào.
p()r: ixazri supe,ric,t I J2íJ (ccnro e vtntc) clias, salr'o erÍI caso de calamidadc
priirlic:r. gÍ2rve pelrutbrcào cla ordeln internri ()u querra. ou ainda por
rcpcttil:i:; sLr:rpels(-)es cir-Le torahzerl í) mesÍrro pfaz.o. rndepcndentemente do
paqarlenl{) t,brigarr,.rl,-, dc inclenizações peias sucessivas e contÍâtualmentc
it-nprcristas dcsinobilizriçõe:i c n-robiLizaci>es e outÍas pter.istas, assegurado
a() c{}íltfi.tado, i}esses cAS()s, o direitcl de optâr pela suspcnsão dcr
crlnprimcnto clas oirrigações arisumidas até que seja normalizada a situaçào.
() atra-sc supcr:ior ii 9(i ír:oventa) djas clos pagamentos devidos pela
t)
,\cln-iinistraçà<> decorrerlt(-)s dos sen-icos ou parcelas destcs, já recebidos ou
cxeciitados, sâh.ri ,:r,r cas,; cle calamidade púbüca grâ\,c peÍtutbação cla
o;'cieri ittcnla {lu qucilll assegirLadc, a(.\ c(,}íItrâtlrdo o ciirerto de optar pela
strspc:rtsào do cuml-rl:tllellt() dc s.ra"* t:l;rigaçr-rcs até que scia normalizada zr
si

tuaciir,.

m)

i\

nir,r-li1--cracà<-,.

fl)

.\

r.,corrôncia

n()r: i)?rrtc ci:r \tinlnistracão, clc área, local ou
objeto pafa execLlçào de scf\ict.rs, ní)s prâzos contratuais. bem como das
ti.rn tcs ric inateriars rratr.lr:ris espÊc1í1cada5 111rs pi'ojc tos.

dr, caso forruitri ou frtrça maior,

regularmente

c,lrlirrol-aCa, lmpcriitir"a da execuÇà() clo ccntr:at().

o)

() cjescumlrir-nr;rto do disposfo

ti:ts s'inc;i-'s per;.ii* r'rii,li..

p)

.\

rro inciso

Y do art. 27, sem prejuízt>

ers.

ou pat'cial do scu objeto, a associação do
colitraiiiLl() conl (iutrem. a cr:ssào ()u ttânsfeÍência, total ou parcial da
subconrretlrÇaÍo rom.l

posi<:à,; ctrntraiuai. trlcm c<itrrr,i a fusàr.i execLrcà() do contrato.

^b
Dr r^ i rDDL^r^
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24 DAS SANÇÔES ADMINISTRATIVAS

24.1

Pela inexecuçàr> t<-,tai ou par:ciai do {,onü:ato, a

garantida

zr

prér,ia clefesa, aplicar à

CON1'fu\1'ANTE poderá,

íl()N'fI{A'1,\I);\

as seguintes sânct}es,

scgu,rCo a gralicia<lc ci-r làlta c(j1-rlctid:l;

24.1,.1

Advertência escrita: quancio se tÍz.t^í de infração lcve, a juizo da
fiscaiizilcào. n() cíiso lles<:urnpl:tnrettto das olrdgacôes c responsabi]idades
assumidas n() c()lltrat,.) ou. aincla, {lo câso clc <>utras ocoÍrôncias que possam
âcâl.r'etaÍ prejLrízos à

(l{-)N'l R,\llÀNTIi, dcsde que não caiba a aplicação de

sa-rllcri() t:-tiiis gflir-c,-

24.1,.1l\Iultas:

a)

0,03'l'o ,ltrês centésirros por cenco) por dia sobre o valor clos

meteri:ri* entÍcgues c(-)n atras(). f)ecorridos 30 (trinta) dias de
âtras,r a CONTR,\'f,\NIE pocicrá clecidir pela continuidade da
rplicaçào du rnlrira ou pela rescisão contratual, eÍn razáo da
inc:<ccr-içrio tc.tal.

b)

ccntésimos por cento) por dra sobre o valor
global clo fat.-r ()corÍiclo, parz ocotrências de âtrasos ou qualqucr
(ilrtro pÍ:121, prt.,-istt, ttcste irrsrmnrcnto, nào abrangido pelas
{}.()('"',"t, (seis

clemais a].írici,..

c)

5 ':,, (cincr, por cento) por rüa sobrc o valor global do tato
ocrrrliclo. pekr r!'.lo cumpriflicnto cL- quaisqucr condicôes dc
gaiântiír cs:abtlecic]<) n(,', ccrltÍat().
d) 5 'r,,, (cirtcr) i)()r cent(-,i solrrc
contr?ir().

o valor global atua]izado dr>
oel:, rriir., manutcnçàr, das cotrdiçôes dc habilrtaçào c

t1ualificação criqidas nr> instrumeflto col]vocatôrtct.

c)

l{.) ' r iricz D()r Çr)lrto) sr,rltrc: o r-alor do cc)ntrato, na hipíltese

troi ine:lei:ucào parcial clo contrato.
f) 2() '1,, Í''ir:tc por cento) sobrc o valor do contrâto, nâs
hip<iteses cle ::ecr-tsa nx assiniitura do conüato, rescisão conüâtuâl
1-ror irre;rccução c1o c()nr-rat(.) - câractcrizando-se quando hour.er
r:eiterado dcscumprimento de obrigações contratuais - atÍaso
supcr:roi âo i)irrzo Lnrrrc de truta dias, cstabelccidt) fla
^linea"^".
24.1.1 Deciaraçào clc inirlon.,idaclc para licitar ou contrrltrlÍ corn a Âdministraçà<r
I'úlilica. crqiranto pt:rdrlrarerr r.rs rrrt.rtivo,s que <lcterminarum sut punição ou até
cluc seja pronrrir-ida a sua rertbiliração perantc a ptópria autoriclacle quc âplicou â
sanc;ir.i, ili-ie st,rá c,inccciida sílinl-)r(' que .J c.)lltratad(i ressat:cir a ,\dministracào
pcJos prciuízos rcsrrltantds c clep,ri.s dc dccrrrriclo o pixzo da saucà«r apücada com
l:r.t rlri incrso ,t111'1ior'.
clc t:cscisàr.' corttraiual

ANTICüRRr.IPÇÃO
25.1. Na crtcucz-rt> d() i-utur..() Cr:ntraio é
25 DA

i.eclaclcr à Secretaria cle Planefamento,
(-ontratede
()rcan:entlirta
e1'ou a enlpregado seu, e/ou
[iazenile c Gestào
eà
ll PfCp' iSi( .cti. ( /r (l1l tr g! \t'il' sL'Ll:

Dtt,1 i !DilÁ\r^

a^trí"Ta.a

,t

ac_/

i-l

lr ra^D^

lÀInEo^TD17lÀr^

I

ES'I,AI}O DO IIT,\,R.{ I{I ITO
PR}]I,-ETTTITIA MX.]I{[CIPAI- D[ TMPERATRIZ
coürrssÃO PERI4ÂN EN'I'E DE LICITAÇÀO

a)

Frcrtne

ter,

ofe

ilL

recer cti clar, direta ou inditetamente,

\-afltâsem incicrida â âqcnte púbhco ou a quem queÍ que seia, ou

a

tctccita pessíra a erle relaci.onada;
(-lr:ilir, dc rrrorlo fr;iuduleuto ou irregular, pessoa iurídica para
t)
celetrrat (, pr(scflte (iontrat<i;
c) ( )brcr vanfagel"rl (.)r-r benefício indetidr.,, de modo
fraudulento. de rnoiiificacoes ou protroqacôes do presente
(,ontr:,to. scni a,;Ír-,rizr,:ão ci:r lei, no ato c()n\.()catório cla licitaçãcr
(,n t(,s rt'sPccrir, is insüutr,ertt( r5 c( )tltrattlais:
lrúl>licll
d) ;'',lanipuiar ou fiauclar o equilíbrio econômico-financeiro dcr
l)rcseflte i-oirtlato: oi.l
e) l)e qrriilqr-rct tnaneita fi:auc'lar o presente Contrato; assim
com() rcaliz;n ,,1uais.'|uc,r uçr)es or,r ornissôcs quc constituam práttctt

rlcgai ou cle colrupt,ào, IrJs tcrmírs da l,ei n" 12.846/201,3
/,coaíoin-re ziltcrada), <1o Decrcto rfo 8.420 /2015 (conforme
aiterado). ia, [,.S. ]i orr:iEnCorrLrptPractices.-\ct de 197 7 (conforme
alteraclo) ou tle qi-iris.luer outÍas leis cru regulamentos aplicár-eis
("I-eis -\lrtic,iuupÇà,r"), ainda que nào relacionadas com o
Dresrltr- il()íii 13t(].

2{a DA SUBCÜNTRATAÇÃO

26.1

i i-()\'fl{,\-i,\i)-\.

na execuçào do conú:ato, scm prelwízo
dns 1s-sporlsabiliciacles ci)nuatuais c legais, pocierá subcontratar
parte(s) ri<,r scn-ico ,rirlero clcstc 'l'crmo clc Retêtência. ,\ssim é
expÍessa

a

pernussio

coiltfatlrcl(), rfo:r tt,.'nl()s
26.2

i-1e si-rbcorttratirc-ào
ilc-i ert. ;2 cle L.ei n

parcial do obieto

8.6(t6i93.

'\inda .1uc haia ,r sub(:()fllÍâtâcào parcial do obleto contratado,

(.()N'l R:\ i.\D,\

irão {tcrtá dispenrsaria de

resirtrtr,abiliciades (lr.riiilto ao

a

suâs

fiel cumpdmenro das obrigacões

c()litraf uais.

27

QI'ALIFICAÇÃO'IECNICA
27.1"

.\testackr

de Caprci.lade, coillprovand() () bom e

tegulat

.l.rsefirpcnho da ,rtir iclacie dc cruâcterísticas scmelhantes ao do

c,bjeto cla f re slolltc iicirzrcrio, mcçliantc 01 ("*) ou mais
atestaclos

rlc

caliaciclacir: iócrrica, e:lpcdidas

po{

empresas de

clircito público eloir prir-aci()., que compto\.e a capacidade de
plei.aclir-l clc scn tcos.
rtr 4
it,L,

Para efcito rle caractclizacão cicsta semelhanca é defirida como
tcler-antc:

21.3.

27.4.

-tr

:;ccutado sen-iÇo .'lc ilnl.liantr-.c'.io dc s<lt-trvare
tercnci s int,ntc cl clr:irttico cle clocunletl t.JS ;

ei

e

'l'er erccutacio

DI r^ :!!Dr^trt

se

rr'1c<;s rie otgarrizaq:ào cle rlocutnefllos.

ar!À!-ra:c

Lra,

1átr?

à^lDnn

llia^D^

larrrtD^TDt7l[r^

de

,h

ESTÂDO t}Ü I}IA IIANI{ÀO

,d,*;

PREI'LIt'I'tjRA MIrN[{ IPÀL DE IMPilRATRIZ
CO\TISSÂ{} FERr'VI A .\[-N'TIi DE T,ICtTAÇÃO

i

27.5, 'fer cr.ccutaclo

se

lr.icos dc digitalizaçào cle documentos.

ctit'ttlatada cicrclrí apresentaÍ no enveloPe de habütaçã<r
ciocumcrtto c.lur) c()n-ri)ior-e r-ínculo c.)m a elnprcsa licitante de:

27.6. A

27.7. 01 (rrrn) Profissional com formação superiot Íta área

de

Bibijotcconomiâ conl ciipkrrna rcconirecido pelo N{inistério da
[]cLicaczio;

27.8.
28

01 (um) l)rofissir,t',i-,1 cr;m certificaç;i<;

(,I)IA*

ou compatível.

EQUIPAMENTOS MÍI§IMOS PARA CADA ESTAÇÃO
28.L. Scanrlcl c()rn eiimcntacir,r'.rtrtr>mritico de doculnerttos cie 50 folhas,
mocio tle iiigitaii;racào sirnplcxldupler, r.elocidadc dc produçào :
sinrpie.s.: .i() pon-r. <l'.rplcx: úOrpnr. rcsr>iuci«r <iprica de 6(X) dpi e
capacirlacl,: de c:clo ciián,: dc 3.í){l(.i ft>l}rts.

28.2. Con.rp,rtâdo,l cíll-n ci)11íi:rr.rracão mírrir.ra dc 1.tj GHz, 4(ill de
R,\l'{, FII-) 500GR" irroccssador,.iuai cotc, t,SR -1.0. monitor: LL1D
1

,-,'.

29 DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE
DOCT]MENTOS
29.1. Irrfrrrma.çáo gerais clo sofhvare:

(l

29.1.1.

},rf:trva,:t ciererá ser i)?rreilrctdzado em estÍita obserr.âucia às
dcfinic<lc: da Conrratarite, e e\ccutâr todas as funcionalidades
neccssári:rs aos se1'\-1cí-)s. ccrllo descrito no eciital e seus aflex()s.

29.1.2.

O sofnvarc

29.1.3.

N<, clrstl .le paralisacà,., ietnp,,r;rria de acesso ao sistema via
intemet" {i contÍatacia cier-eiá possuir plano de contingência que

der.erá rcr garantia c1e funcionamento em 99,6020 de
tr:do o período dc i'igêrrcra riri conttatcr.

possrbrlirc, :r utilizacilo de or.rúos trreirls de corrunicacâo para envio
das soiicitricôcs.
29"1.1.

(is

rn<iclul,is ciei'ern estul clisponír'eis

sentân;r. .-i ltirrr*

ria jntcrnet,

set<: ciias

pot

pt,t- t-ii:r.

29.1.5. Requisitos geÍais dos módulos:

I.Controic

cic permissr)e:i

fI.1 isuárr»s únicos

por departamentos;

par'('r .rccss()

'los módulc,s;

IIL(-riacào ilimrtada rle r.rsuários:
IY.l-rcence rlimriada cic u s,-ráiios;
V,Àcess,; iliir ütado clc usuár:io-* colrc()rÍcfl tesi

Vl.Âr'mazellamenio dos dad,:s cm banco de ciaclos N{YS{]I, ou
SQL;

NOr rrl I IDD^hl^

r_ÂL:T/!i'

\tl

lCta

iri. jl)Dfl

ll lf

lInnCD^TD17lÀn^

'r'

ESTADO I}O MÀTTANHÂO
FRE F IITI.iRA §{iiN I CIPAL I}E IiV'tP ERATRIZ
C O M I S 5 -i" {) P Fl trl },í,à § E N't E I} Ii L t C I'I' Â {i.{ O
VII.Softq-aro e manuÍ1i conlpietÍrl11ectc

c1r-l

v

l)ortuguês do llrasil;

VIII.(,ornpatibiliciade conr Inrclnet Esplorer'

6.L)

ou Superior.

IX.,\ccs;so medianfc lr>r;in c senha com definiçào cle perfil:
pcrmissr;es c: lcstricôes clr.r risuiirio qLlant(] ljs acõcs a executar nos
alrlicativos c, pcÍrrússr--,cs e resuicôcs aos clepartamentos da
(-(xrtÍtltxnte ;

29.2. i\'{ódulo de gerenciameÍrto de documentos:
29.2,1.

O nr<iclul,r de gercnciâÍnento dc documentos der.'e petmiú o
gerenciamcnto dt>s dc;curnentos físicos. digitalizados ou digitais da
ct)nu:ef1Í]tc.

29.2.2. Permissões rlirnitaclas de usuári<.rs, mecliantc senha c login;
29"2.3. Cadasmar rLmitaclal-'rentc filiais, cleparramentos. tip<.rs
clt

c

subtipos

tcurne nt:tis:

29.2.4. Caclastrar cÍunp()ri cusir.rmizados
semfÍc rlue necrssário;
29"2.5. Cadastrar. contr<-riar

pâra cada tipo

c sercnciaÍ os

documental,

doctunent<>s físicos,

digitrrlizarils e digirn:s:
29.2.6. ludcrlcãc dos matcriajs confcrrme as planiliras elaboradas e os
cetnp(rs cu:;tr.rmizacios cit: que trÍlta a alínca irl.ttefiot::

a

irrcle-racào de determinado
metirdudo. collf()r1r1,r a ciassiiicaçào do documcnt();

29.2.i. Possibiiitar

ol>nqafr>riedade

da

29.2.8. Possibilitar a obt:igatoric.lacJc cla ciupla digrtaçào de determinado
metadado paÍâ âssegrltrri rr vcraciclade da infoimação;

29.2.9, Pc,ssibilttiir

o

compaliilharrcnto de camp,rs de indexacào em

dir"ersos nír-eis da ciassificacàr,,Jocumcrrtal;

o

dr.,rr'nload clo-. documentos eletrônicos ou
cligiteLzacios (de <luaisqucr extens.ires) dc forma unitárial

29.2,70. Pr,.ssil:ilitar

29.2.11. Possibilitar c) cicu,riload ckrs riocumcntos <:letrôuicos ou
ügitalizados íde clu,risquer r-:xteilsi;es; em lotc aerupaclos em um
rrql,ivo zi1',:
29.2.12, Possibilirar o ciorvnloaci c o :rgrupamc:rto dc rátios arquir.os PDF
em Lirn íiricc, arquir.,., Pl)[:;
29"2.13. [)cf]nir rle ft-»iila e'út()mÍrticír
(,airrs e nríriias e:pcciais;
29.2.14. Possibilitrr

o

uplo3d

qtlfl is(jil C:' r'l(t('nSi)cs

c

o

i<ical cle art-nazenâmcnto

clas

ciou,'nioad cie arqurrc,s eletrônicos em

;

29.2.15.l'Iarrtcr, r:ln rrm turicc, rcgistro clo banco dc dados, as informaçôes
t1c,s rlocumcntos Íisicos, digitais ou tiigitaiizados;
29.2.16. i)escluisa d«, mareriai iii-mazenírrio, físico, drgrtal ou cligitalizado,
mediantc r)S câ1r1poS pudr:ào cio soinv:rre ou cafnpos customizados
N

§
Dtt^,tDD^Àtnc^Àr_rna

íârf
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ES'TÂDO DO MAiI.ANI{ÂO
PR U FE IT- ti RA l-UU tr.. I Ci PÀtr,

DE I ilIPERATRIZ
DE [,ICITAÇÂO
PERMANEI\TE
COI\{ISSÀO

1

t-

$'.'

para ciida tipo clocumeirtal;
29.2.17. \'isualização instaritânea e simpiificacla clos clocumentos digitais
<,u cliqitali;zados.

coníortrre pirrâmrtros da cotrsulta;

nta cle soiicitacào cle cligrtalização imecliata dos
documentos pesquisaclrrs, e insercào destes no sot-nvare. paÍlr

29.2.18.

Irc'trame

r.isuaiizrrÇà<, {as irnagefls ro,s pa,,{r<}cs da iriínea anterior;

29.2.19. Controiar a tctnpor"alir.ircle documental c emissào de rclatório para
análisc ria corrüatarttc.
'29.2,24. F.nris:rào cle relat<jrio crrr fi,r:rnatr-, CSY r-rnde a contÍatallte poderá
cxpr)ÍtaÍ tc<los os cladr,rs cadastracios no sistema utilizanclo filtros
para ca<Ia série de cladi,s.

29.2.21.,\dnrirristnr ,rs arqtrir',r* tÍlrL'!:nos
recrlrsos rúninros:

com os seppintes

cla contratente,

29.2.22. (lrier a diagramaçào do lar,out clo arcluir-o interno da conúatante
(l)escriczio e definiçào u.le cndcrccr)s 1lâs cstailtes, armários e clemais
m,ir-eis cxistentes i)xr,1 ,) ír!'lrr;lzcrríllnent() dcls documentos atir-os,

podcndo scr nerauerrizada conformcr localizacào física

e

geográfica).

29.2.23.

l)cfirtr

cle frxma eutomárice

o krcal clc armazenâment() da calra

ou pastír;
29,2.24" (-oirtrolal entratl'.r e sziírla e a içtcahzacão e armazenamento dos
docurne ntos i:ro âiqul1 -íf da cí.)fl rraÍai i te;

29.2.25.

Iimitir lóruios dc

c:,i;,,as. í.io1r-I 11 locali:zrcào

c

descriçào

d<>

COntc.rci( );

29.2,26" L:mitrr guir.l

nt,

cl.e

l;rrsca dos docunrcntr--,s par,l localizaçào do mesmo

arq.,ri"\'r.r;

29.2.27.i)ctrtrolar solicltacões c cntrcí{as clis consultas dos docurnentos ou
caixas;

29,2.28. C}rntrolar cler-cluçires cios dricurn(jnros e caixas;
29"2.29. Contlolar statrrs dr>s clocutrrcntr>s, coflf()r'me sua locaiizaçào;

29,2,30" t)isponrlriiizat histírrr«-,

dc

c<.,nsultas

e

dcvolucôes dos

clocrrÍriúntos:

29.2.31. Lrtnrtir pl:{}tocol(js rie cotsultrs e de-,.oluÇcjes;
29.2.32. Rr:latórios cusÍomizár,ets. contirrrne necessidadc da contratante.
29.3" I\{ódulo de Captura e Digitalizaçã.o <le DocumeÍrtos:

29.3.1.

() moaulo dc

(

-âpturl.

escâÍleílr-ii{intc.,. ilirlcxacào
Pili:11

r

,:

l)iqitalizacào cieverá permitir o

crtYi.c; ciestrs c rlc arquir.os eletrônicos

i) 5r,ilr,r,'ate Ci i-i) lutlrrill-Lt:lft{-' colll (is nieraclaclos;

29.3.2. (-all,.'qar dc foln,'a ririion:itic:- todas as iiliais,
tipos. sriirtii)os

(r c2ilrlil()§

üâIilfnefiriz:idos

n«r

depal'tamcírtos,
Nfóduio C]]iD;

29.3.3. Conrtsurat: a qrlaiida,je clr,' docluncrnto a ser gerado

rra

hDr i^

: tDo^1.,^

c^\rfalc

iirri itÊ?
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ESTADO I}O I!IA}TÁ,NHÃO

PREFEI'{'trItA MtINICiF;\L DÍl MPERATRIZ
c0§tI§sÀo Pf Ri1{ÂNE,\TE BE LICITAÇÃO

l^
I

drgrtalizecào;

29.3.4.

;\

do Cli.,'et'['u'ni:r ilo scantrc'r

seieçà<i

mri<1,una !)o m()lncnt(

<1uc

esdvcr conectad<> na

).

29.3.5. Definição e inscrçào de nretaclados

íclaclos

de indexacão) dos

ci,:rcumentos;

29.3.6. I)iqttalizei:
29.3.7.
29

.3.8,

29.3.9.

docurrrcntor,r

\,-isualizat' as páuin:rs .liic esià() scnclo ciigitallzadas;
F--xr:l*u. p:i6-ina s üe: ta ii;: acia
Rc.,tar:ion

s

;

r págura:, dicitel-izadas;

a

29.3.10. Rcdigitaiizar pátinrrs
c1â:i mesllles ila tC]'.i:

,:tLre

ilcarrrrn ilegírcis, possibilitando inserçà<r

29":\.11..ldultipagiqar documrrit<..-. clisitalizâd<;s c gcr:ar arquivos PI)F;

29.3.12. F-rn-ia documentos digrtaiizados ou arquivos eleuônicos com seus
lxctâdaclrls aulon:eticrmeflrc 1)tra o soitrvare GIrD;
29.3.13.

I)iritalizrr e ir:scril a:-; irágrnas arueis em arqür.os PDIr já
arntiLzct-larlos no GIri) ito início ou Íim do (arquivo PDF)
d.ct:rncrllr-r;

29.3"14. [)i.qiraüz,rr" e ins,'rL uln I],,\'() ârqui\-() úm urn registro.i,i csistcnte

lo Cll:l):
29.3.15. Pesquisar documentos iri riisoonír'cis no softu,arc GF,ID.
29.3,L6. I'-a:zer cl<;rvtt]oacl cic iioctrmenr<is cjo
29.3.17

.

(li:D

P<l:sutl rrssinacior ciiginl.

29.3.18. Pr>ssuir :iutolTrâcãc pri;'a r:rrtiÍic;ar Cisitalmenre ()s documentos
scl'Lrn.t cl gi

a

rahzaclos.

29.3.19. I)er:nriti qur: nâ c:rtcgoli:r'-{', tcrihs os tipos de ccrtificado chgital
st-:irrn. accitos nos forirrat,.;,* .\ 1. -\2, .\-1. l-1.
29.:,.2A. (--ortcertt

is

:

Í. ,\1 e hi 1:qei:rcào das cinvcs e t'eira prir sot-tu,are; chaves de tamanho
nrírrimo de 1024 bits: arrn-âzeflâmcnto em disposiwo de
armazenamento (como rim F-11));.,,alicia<ie máxima de um ano;

II. ,\2 e 52: ger:acão das char c-s ó Í-eita pc,r -.cifnvure; chaves de tamanho
mínimo dc 102-{ bits; anurzeníui}cnt() em cartão inteligente (com chip)
otr token (dispc'sitivo serrelhanle a urn pendrivc); r'aliclade máxima de
ciriis anos;

III. -\3 e 53: qelacrio

des r:hsles é f'eita por hardu,are; chares de
trrnranhc tninit-no de ltil-l L;itsl arnurzenafficÍlto em caÍtào inteligente
c,u tokcn: r alicl:rcle rr,á;;ir-.ra Jc Lr:il> aÍir;::

nr.,\4 c S"l: u-eraeii,:l

rias chules é icta p<'»r hardrvare; chaves de
tamanho nÍnirno de 20-iil bitsl arnirzenerncoto em cârtào inteligente
ou token; r'aliciade má:rima dc três auos.
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30

DO REGTSTRO DE PREÇO

30.1

()

o conjunto de procedimeÍrtos para ()
reqisrto iormai c1e preç,rs. rc:laLivr., à aguisicào dc bens e sen-iços, r,isando a
Sistcrna. cle Regisr,r,-l de Prccr>s (SRP) é

evcntuais e ír-rturas aqr.rtsic<)cs cia ;\dministracào Pública.
30.2

,\

Ata clc Registro dc Prcco É ulrr dc.:urnc11t() r'incuiatir.«>, obrigacional, com as
conclicôes clc cornprc,r:risso prrra a futura coílt1:atacào/aqriistçào, inclusive com

c órqào prrrticipantes, conforme
especiFtceçõe s conticlas nesre instrumcflto coÍrvocatório c nas respectivas
preÇos" espcci{icaçõcs tócnicas" frrrneccdorcs
pÍop(.)sta s aple-sentacl:r s

30.3

1'rck

rs lir:itantes,

confonrre cugência s eütalícias.

,'\

dcscricà,) e 'Qllantidaclcs cr.nstaÍlte:i 1to Terrnit de Refetência contém a
esrinrativa ilrixima para ibmccimcnto em um (0i) ano, c em conformidade

com a legislacào. nào ,,,briqanclo o \{unicípio de lmperatnz
^
cctntrrtarf tdquirL :L quaitticlade rotal estimada, possibilitando a aquisicào
itrtegral, parcial ou m(-srn() a trào zicluisiçào.
30.4

()

prcse'ntc

l{esistrii de ljrctti,s tcrá','aliciade de um (01) ano, â contar da data

de assinatui:rr cla respecrjr-:l
30.5

,\[ii).

,\

cxisti:ncia de Rcgistro clc i)tcçc., não obriea a ,\dministraçào a firrnar as
confÍâtacc;cs cluc dclas poderà,:r aci-,-ir. facuitandr-r-lhe a realização de
proceciitnerrto espccilic() l)rrx e csccuczio dos sen,icos pretendidos, sendo
assegurack; :io hencltciririo clo registro a preferôncia cie fornecimento em
igt"nlri:'ttk' c ilt' concüc', !cs.

30.6

Honrr>krgadi,

o tesulredr; clc ccrtafire, a Comissào Pcrmanente dc

Licitacã<r

cotlr'trcará,rs: interess'ldos pilra assiuatura d:i ÁitP, no przrz.() dc até 05 (cinco)

dias, respeitada a order;r clc i:lassitlcacão
seÍem rcqistrados,

nas cc,ndicircs
cc,,rtt

30.7

«

r

n-r

r

qr-ral se constitr-ri em

c a quanudade dc

fornecedores

a

colnpromisso formal de fornecimento

csrabeleciclas. <,irsen-arios

os reqtiisitos dc publicidade e

ici<hile.

juntrl iío forüe(:edor rcgistradr., será fotmahztda
pclos iirEàt,rs Integt;ritfes ila .\Rl). c<>ntorrl)e constâ clo ['ermo de Referência,

,\

acluisicà,r dr>s prcriutos

atr:avcs tle rcrp:isicào forrnel, ,-',u simiiar. no que couber.

30.8

o l--rollollenie r-eflcedoi' rrlio atenda à conr.ocaçào, nos teÍmos referidos
ncr iteni antcrior. é facr-rlta.l., à .\cimrnistr'.lcào, dentro do pruzo e condições
(-as<,;,

csialrclecidas. con\-ocâÍ ()s reirri:llcscc1rtcs, na orclcm de classificaçào,para fazê-

lo enr igriai ?razo e n()s tciln(>s clc suir pfoposta, ou fevogâr o lote, ou licitá-lo.

31DOS ORGÃOS I'ARTICIPAN'TES E h{ÃO T'ÀRTICIT'ANTES
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ESTAT}O DO MARANTIAC

31-l

t'i

PREF'UIT'TTRA MI]NIC}P4L, DE IMPERATRIZ
CONTISSÃO PE RMA]\ENT}; DT] I,ICITAÇÃO

$,

;/.,.rí
l.

Órgãos Participantes - Irtegrâm â ,-\ta de Registro de Preço a Secretaria de

Planeiamento, Fazendii e Gestão Orçamentária, tendo como Orgào
(]erenciaclor do nr^csi:ntc SRP a Si,rperintcndência de Retistro de Preço desta
Conrissrio Pertnartcrttc dc Licitação - (,PL.

31.2

Órgãos não participantes - torlos os dcmais órgãos da administraçào pública
rnunicipai Cireta, aurálquica e funclacional- fundos especiais, conselhos
cscolures, clnpreslls pubjicas, sociecledes de economia rnista, conselhos
nrunicipais c demais enridacles controlaclas, <Jir"6'12 ou indiretamente pelo
NI

urricí;'rl,-r.

3}DAADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

32.'1,

-\t,r de Rcqistro de Pteços os í>rgàos participantes ou
qualqr"rer outro óru.àt>,/en.-rdacic da ,\<lministraçào I'ública iv{unicipal que nào
P.;clerá utilizar-sc cia

tenha paricipado cio cettarne objct<-r cleste Edital, mediante prévia consulta a
Supcrintendência dc llegistrt-, cle Prcco desta (lomissão Petmancnte dc
Licitacão, desde qr-rc clcr.iciameote compror-ada a \-entâgcm, respeitado o limite
conticli.r no Decrcto

32.2

C)s rircà()s
deseirircr.n
inrercsse'

\lunicipai n"

13, de 31 cic lnârco de 2015.

c cntidadr:s quc rriio petticipararn do l{egistro de Preços, quando
f:rzer uso da j\izr.ie itcgrsÍ:rr cle Precos, der-erão manifestar seu

iulto

rr (-or:rissào Per:llanrltter rle i-icitacà<), pat^ que cstâ indique os

possírci:i Íirrnececiort's c l:rrspcctir()r i)rcco: a sct:em p-raticados, obedecida
ordenr ie cl a.i sifit:açi-ir,.

a

()

32.3

tirrneccclor registratlo úca ;-rroibid<> cie tlrmar cr()ntratos decotrentes da ,\ta
ilc l{cgistro cic PreÇtis sem prévia autorizacão clo Orgão Cierenciatlor.

32.4

(-abctá aos f<rtnt'cc,-loi't,s brncficiários rla

Rcgisttrr de PÍecos,
ribscn aclas as ccit.t«.lic,-re ,; nc,ia esral>clcciCas, optâr pela aceitaçào ou nào do
Íornccirrrer,l(i ao§r rtirt parricinâfitris (luc solicitetn adesão à r\ta clc Registro de
Preços acima clo iluanti:atir-o Írr:cvisto, desde que este fornecimento nào
prejuclique as obriqa«ics anteriorn'rcnte assuÍruclas, respeitado o disposto no
l)ecrcfr; \Iurricrpai n" 13, di:3i cle irarc() de 2015.

32.5

,\s solicrtaçiies dc rrrlcsiic,, criÍicessà() de anurência pclo fornecedor e aut<>rizaçào
clo ór11ao urrenciucli,r: s,;r'àr.r rcalizadas por mcio cle <.rfício ernitido pela
presiclôrictr co rirqiio gcreiicir,jtx.

.\fa de

.i3 DA EXCLLISÃO DO FORNECEDOR REGISTRADO

33.1

0 licitante

1
11.1.2

t)r:scrrrr,.Ptir ris condicL)cs

<.la

Não reúiar a respecli\:â

\ote

prtLz ()

C

li.'1

11.1.3

al;

clecido pc la,

t

.qeu

Íegisto cancelâdo quando:

,'\ta cie l(cuistro de Prccos.

de I'.urpc'nho ou instn-rmento eqúvalente, no

rninistraçã o, scm justific ativa a ceitár,ei.

Nào accitar reciuztr () 5cu preço registrado, na hipi>tcse de este se tofnaÍ
s

f.i.l -l

est

regisftado teíá

uPeÍl()r àq'-rcles pra rl «:a<]c: no mc

Tiver prrsenics

t:cacl.<

1.

raz<)r:s clc Lrltercssc 1;úblico.

Drt^ rtDD^ri^cÀ§!a'^ü
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(êW:l

PRtrFEIT'I,RA MTI}ÍICIPAL DIi IMPERATRIZ
CO},IISS.{O PERMÀIiINTE T}Ii LIC]ITAÇÃO

1.1.1.5

cancelarnento de registto, ras hip<-rteses pler-istas nos incis<>s I,

Il e I\t do caPr.rl

do L)ecreto }.{unicioal r:" 13, r.tc 31 de marco de 2015, assegurados

o

conúrditório e a arnp'la detcsa. scrá fbrmalizada por despacho da Presidência
da (.PL.
.13.

I.6

O

folnccccir>r poderá solicitar

t, cancclamcllto do seu registro de preço, na

oc()Írência de fato superr-enicnte que vcnha coinpr()meter a perfeita execucà<-r
contrenral, <iecorenre dc câso Íi;t:tuito ou f<rrça maior der..idamente
comprol'ac',,:t.

34 DAS OBRTGAÇÕES OO ORGÃO GERENCTADOR
34.L Compete ao órgão Gerenciador:

l4.l

.

t

Ptaticar todos os ;rtos dc connolc c adnrinistração do Sistema de Regisuo de
l)reçc,s- liRI);

i4.1

.2

lifetuar o registro

d<, licir,rnte fc-,rnececl,rr

e firnrar a correspondente Âta

de

Registlc; de i)recos.

.1-+.1.3 (lerenciar r Âta cie Registr<i cle l)tec-os. prrx-idcncianclo a indicacào, sempre
que solicirailo, dos foÍneccd(),:.s. parâ arcnclimento às necessidades da

i+. i

.-+

-\dministracrio, c,beiccclii(-i à c'rticnr cie classificacào e os quantitativos de
contÍâltrcà() .iefini.los.
Concluzti- i )s procrjdil.!1ent()s t clatir-t,s il c\-crlrrlais retrcgociaçàes clos pfecos
t:cgistraios:

.i-i.

1.5

.\pJ:,:irr as sarÇ(-)es, -gillintiilir a ampia cicfcsa e o contradit<itio, clecorrentes de
tlcscr,rtnnritlr-cnto dr.r paciuaclo rra.\tr- de l{ceisüo cle Prccc-rs, ou das obrigaç<ies
c(-)lttfatlritis. cm relr-çàr às sua-" itrtiptias contr:atações;

3.1.Í"6

Realizar. pr:riociicanrentr. pr:scluisa

de metcaclo p^Í^ comprovação

da

vanta jos;idack: dos pÍeÇ()s rcgistraclos;

i4.1.7
34.i.8

Regis-.rar no Portal de Cc;mpras a ata de rcqistro dc preço;

ltcspcital â oÍdeÍn de çiassitlcaciio rlos licitantes rcgistrados fl^
contÍíltaíiões dela clecorren te!;

^t^

nàs

34.2 Compete aos órgãr:s intcressatlos e nãü participantes:

34.2.1
34.2.2

lr{anifestar htencào tle conrpi:a p<;r mcio oÍtci«r a., i)rgào Gerenciadot;

Contratar os pr<>Cu:-os obe.ltccnrio a,r qlrântitativo registrado, por meio de
instrumentr) confÍâturrl, coníi,rrnrc mirrlrta anc\a âo edital, em até no\-entâ
dias. obserr-ado c ptaz<\,,',e i-igência da am;

34.3 Compete aos ritgãos participanres
Contratante:

34.3.1

lrfciuar' () pâgâm,Jnt;r

sr.2,

Jr.,rnrrr'

e não

participantes, na qualidade de

cstai:elecicll Í1cstc cdital, após o recebimento

deliniii,c rios matetiais e vcr:rficacào do cumprllrcnto dc todas

as obrigaçôes

legais, fiscars, previclcnciáritis, trabalhistas c as cicmais disposiçôes do Termr-r

ile lici'erência.
.\4.?t.2

I)esigrrr uin pr,'lfissionai" se

ncccssár'io.

pâra, fla. riualidade de

acoirrlizinliz.,r e {lscairz-ar ;i e:rccuci'io cio (-<>rrtrato.
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covltssÃo PERpIANI,IN-tli

34.:t^3

Prom<,ver

DE l-ICITAÇÃO

o acolnpanhaincnto e a fiscaüzação

clo Contrato, sob cl aspecto

quarrtitativo e qualitarir-o, anotando em tegisttr> próprio as faihas detectadas.
34.3.1

Notifrcar a eúrpÍes:l. p()r cscrito.

s<>l>re imperfeições,

fallus

ou
irregularidades constantes tla crecuçào do objeto do teÍmo de lteferência.
para que seiam adotadas as rncdirlas corretivas neccssár'ias.

34.3.5

Infrlrmar a (-oltrataciil evcntuais ciefeitos, idcntificados llresmo ap(>s <r
recebirlerrto dos m:,ten.ri* c exiqir a sua substifr,ricào ou reparação, conforme
() caso.

34.3.6

Verificar -ic a execucào do obict<> fr-tirtabztda com obsen'ação às disposicões
perfine rrtcs n,-r 'i-erm<., clc llet-erência. i:nplicando em caso negativo no
cancclaincc tc do prqarncnto.

34.3.7

Conr-ocal regularrnentc o interessado para assinar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o mstrulncnto eqtiivalente, clentÍo do prazo e condições
cstabelecidos, sob pena dc eiecair o clireito à contÍâtâção, sem prejuízo das
sancõc:; prcvistzrs n(-; aÍt. 81 cla Lei 8.60Ai9j e suas alteracõcs.

.14.:i"8

Verificar

zr regulandade

Ílscal

c

u'.rbalhista da Contratada antes clos atos

relatir.os r\ fitmatura e gesfão contratr.rai. der.end<i o resultado dessa consulta

set LmFfcsri<i, sob a fotna dc crtrzrt<-'r, e luntado a()s autos, cí)m a instrucão
process,.ral itecessár'rt.

.j4.3"9

Prestal a()s funcioaários da Contratada todas as informacôes
esclarecimentos necessiirios à c\ecLrÇão
locais oniic ()s mâtcÍiai>

t1.3

10

do obieto do conüato e indicar

e

os

sr:ràr.r cntrcgues.

Pcnritir o liIre âcesso cl,rs cnr.pliegados cie (,ontratada, descle que estejam
cievrrhtlclle tra]adrrs conr r-rnitirrrres effl Íromc da cmpresa c/orr crachá de
idenrtfir:acri(), pe-rr ii ijrlrlcgr tnarclial.

34.3.11

Proporcior,ar to.ias as c<,nclicõr's pârâ que a (lonttatada possâ executar o
obit,tc' dc acord<-, com r:rs cir,:ter^minacôes clo (iontrato, do Edital e seus
Àne-'ros, cs1reciaimerilc tlo 'l crnir,r iie Referência.

i4.3.12

Iixiilir o cLrlnprlrrleato ic ioilas

as obrigaçoes assumidas pela Conuatada, de

ac()Íd() c()fii as cláusulas c()1Ltr'íLtuai.s e os tcrmos cle sua proposta.
34.3.13

Prr:star esclarecirnciltos quc' sc fizerem irecessários à Contratada.

34.3.14

NotiÍicar previanrente à (.-ontrataria, cluanCo da aplicacão de penalidades.

34.3.15

Âpl-rcar à (s) licitante

irr r-cncedora (s) 3s s,rflçõrs aclministraú-as previstas

na

legislacào.

J5
35.1

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Âpós :r hornologrcào .ia licitauiri, <; (,)rgà,.r ()erenciador, respeitada a ordcm
de classiilcaÇào, c(.rlr1'r-rcâÍii. no irrílzo dc ()5 (cinco) dias. o(s) declarado(s)
r enceiit-iri.c-r) para assillatlrrll dir \ta dc l{egrsüo clc ])rccos.
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C-O\T TSS,'I{} PER]\TANENTE D E I,ICITAÇÃO

tt l^
,

35.2

Sempre ciuc o beneHciáric: nào atencler à conl«tcacào pata conüatâÍ, sem
prcjrúo da sanção que a clc: possa ser imposte, é facultado à r\dministração,
dentro d<> ptazo e das condicões estabelecidos, convocâr os remanescentes,
nâ i)rden1 de clas.^ificzcai{), pâÍâ f.azê-Io cm igual Ptazo e nas mesmas
condicões. ou re\/()qriÍ: r jjcitaçàc.

35.3

-\ Ata de lr.egistro cle ilLecos, publicada no sitc do município, aperfeiçoàr^ o
comprolnisso cle c:rccucâo nas ,:ottc{ic<-'rcs estabelecidas no Edital, terá a
l2 (doze) mç:ses, a r;artir da sua. assinarura.
.-\ existêncra rie prct..;s reeistrados não obrisr a -\dministração â contratar,
factrltandc,- se' a rc airzaçà<; cle ücitaçào e specíflca paru â c()ÍltrataÇào
r.,alicl:rCe

35.4

clc

pretcndida. írsse{rr-rmde nrcfc:retcia ao i<rrnccedor registracio em igualdade de
contlicires. í1os termí)s do l)ccveto NÍuniclpal n" 13, cle 3l de mârço de 2015.

J6
i6.'l

DAS DISI'OSIÇÕES GERÂIS
Apris a declataÇào ilo r-enceclor da licitacã<-,, nào havendo manifestação dos
licitriiries quanto à irtencào cie rnrerposiçào de recurso, o Pregoeiro adjudicará
<r «;lrieto licitacio, qr1ü p()s[crir>l;rentc setá submetido à homologaçá<t da
antoddade superior:

)().-l

No caso tle interp,;sicàc, dc lec,-uso(s), ap<is proferida a decisào quânto ao
nlcsÍno, a autoridadc iricumbicia da decisao adjucücará o obieto licitado;

i6.3

()

a«ijudicrtári<, ,rbr:isâ-se ir aceirar. nlrs mesmas condições da proposta, os

acréscirnos ou suprr:ss,àcs Co valor inicial rrtualizado do obieto da presente
licitação, 1]í)s termos do;trt.65,

j6.+

i",

cla-Lei no 8.(>66f93

A Prcieitru'a i\Iurricipai <Je lrnpcrl.t,;rz. - II-\ poderá reyogar a licitação por
tazr-res dc intere-*sr: púi:licr., decorrcntc de fato supcl1-cniente der.,idamcnte
cornprovrclrr, pertinentc e suflciellte pirr:l iusuírcar tal conduta, devcndo
anrriri-la 1:or: ileqalidade, ric ofícto oll poÍ provocaçào de terceiÍos, mediânte
pal'cL'É:r

36.!'

\-i

c :;c

rito e tl er-iiia

rn

cutc fundamentrrdo;

I)ecaitá do direito de inrpuqrLar ()s termos deste ecütal o intetessado que
tenrio accitado sem otrlc.cào, r'criha, após iuigarnento dcsfavorár'el, âpresentar
falhas i-,u ir;:egula.r'idzrdcs <1uc o r-icicrn;

l(r.(,

,\

participricào testa llciracào irrphca nzr aceitacào plena e í'revogár,el das

rcsperci-ir.as cxigências t: c<indiçõcs;

i6.-

.\o

(rt) Prcgoeiro(a) oi-r ii -\urtoriCai-le -§upet:ior, em clualquer fase da licitaçào,
poderá pr()morL?Í ç'iiLiqências objetir,ando esclarcccr ou complementâÍ â

instmcão do irroccsso, r'edacla

a

inclusâo posterior de clocumento ou

informaçào que dcvcda collstar ilL\ ?it() cla sessào pública;
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w

JE

Não serào considerâd()s m()ii\'os para desclassificaçào, srmples omissões ou
erros fbrrnsis da pr<';posta ()Lr da documclltacão, desde que serâm irrelevantes
e 1'là() prciucliqs"* (, processÍu'nento de licitaçã<) e o entendimento da
p1:oi)csta, e tluc nào tit:ri-rr <;s dircitos cios dr:mais licitantes;

.\6.9

,\s

iicitaçào serào sempre interpretadas em
far-<>r ila :rirrpliecà() da <lisputa entre ()s interessados, desde que nào
comDromctam o inrelesse da .\<lninistracào, a finahdade e a segurança da
con

3ír.10

rror-'rnas disciplirra,i<>r"as des!.a

tr'2 tâc

]lrn

rl ( r.,r S

caso

cie,

en- ic o ;

cliscrcpância cntrc ()s ane,\ori e

dcsrc' i rrstt'r., I ncn

ló.11

[(

) ct ;r)r-r,cl i rl

t'i, :

o [tlttal,

ptc'ralecerá à redacão

;

licitrnte vcnccd<;ri riinda nào estcia cadastrada junto a ,\dministracà<r
Púbtica lrtunicipal, cie.-crá fiizê io rão lr;iro lhc seja adfudicaclo o presente
Cas<; a

cert21t1e;

)(t.

t2

i6)i

Os autos d() resl)ccti\-o pr()cesso edrrunistreri\ro quc originou este edital estão
com vista ir:anqucada ar-is interessados na licitacào;

,\s iiccisôes do(a) Pregoeiro(a). bcm corno c.rs demais atos de interesse dos
licitanrcs, seÍà() publtcack;s r1o siuo eletrônico clo município de
Imp cr *Á f \ia (rrrvrv . 1ro pcirrtiiz. tra. gor'. br) ;
:z

ió. l-l

Na hinórcsc de

r> nr{rces:,() licitiit<irio

vir a ser interrompido, o prazo

valiclacle cias prop<;slas f;ca automaticamernte proÍroeacio

dias i:llr ciur' t,
3ó

Os

ie

de

por igual número de

it,i r':ú, t'r rr,ao.11.r rl

plop()Írc11tes szic .r:sponsrÍr-eis

pcla {idclidaclc e legitimidade

da-.

infornraci)cs c dos dcicumentos apresentâLlos em qualquer fase da licitaçào;
i(t.16

À

homol, rgacàri cL., r:cs,.rltado clesta licitacr-ro

Í1ít()

implicará dircito

à

cc)nffâtaçii();

\6.'t-i

r\<ls c;ls()t omissos :rpiicar-sc-ào as Jcmais ciispcisicôes constantes
legi:ria,:rto

16.I :i

Na

..'

da

tgentc

r:r>ntirqcm dos pÍírz()s e-.tabeiccidt)s neste

l:clitai, excluir-se-á o dia do

início c incluir-sc-á o t]ia do \:encimclrto.

i(t.i{)

O Frclital c :ieus sife\()s estarào Lü:ponír-eis no site u,rr.u'.impetatriz.ma.gov.br,
ou ,rbtidi)s medtantt pagâlrent() no r.alct de R$ 20,00 (r,inte reais), a ser
recc,lhidr; arrar'és dc [)ocumcÍrt{) (le -\rrecadacào \funicipal - DAN,'I (emiudo
perla Si:crct:rria ;le Plar:iryanrcnto, I;âzencll

c (iestào Orcamentáda), podendo,

\
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ESTÂDO DO MATTANHÃO

T'REFEITURA MUNICtrPAL DE IMPf,RATRIZ
coMrssÃO PERFIAI{EN',rlr DE LfCITAÇÃO

. ,.4ií,r

i

'\.{-

i

'::

-: '

I

-::)/{

f

ainda. scr cr)nsultlldos qraruitamen[e nit sccie da CPi,, na Itua L]rbano Santos,
1,65i, l)ai':to .f uçara -* Iirrpetatriz - l'IÀ. estando disponír.'el para atendiment<>
em tlias útcis, clas 08:ti(i às

Âs

\6.20

cc.,ndicires

111:00

htiras.

tlc

rescrsà,c. sanc<it:s

rc:ii-iuste, rcpzrctuaçôes. equilíbrio econômico-financeilo,
e as Jesrais ilormas destc '['ermo cle Referência, deverzicr

c()lfstr1r enr cláusulas da ir-iinuta do contrato.
l()-

() contrato porlcrá scr aifcr:id<) jl{-is cas()s prcvisros no art.65 da Lei n."
8.666/93, desct"e que i:rja ürteressc cla CONTRA'|,\NTE, com

I

^

aprt'scntacà o da s,.ler.icias iustifi ca tir.as.

()

.scniror Secreta-r'i<,. dc Planejamento, lazenda e Gestà<r
()rcrmcntária/Imperatriz-NL\. p<>derá re\-ogar a licitaçào por razões de

i6.-"-2

intei:e,sse oribüco clccorrr:nti: cle fato supcn'eniente Cer-idamente compror-ado
<>u anulá-ir1 pof ilcsaliciacle. do que datÁ ciência âos licitantes mediante

pubiicaçã.-i na Inrirrensa ( )licill (:irts. 49 e 59 da I.ci n" 8.(t66/93)

(]uaiscluet esclal'ccimeiri()s ,-llrc sc ràcam necessário. pocicrão ser prestados
pela Cr>missào Pcrrna,neflte cic l.tcitacà<; - (-PJ-, no encletec<>: Rua Urban<r
\Ir\.
Processo
Santos, Íl' 1657, Bairro Jucara, irnpentrtz
n"02.02.G0. 280 / 2019 - SEFAZGO.
SiL<.r rurter; intcgrantcs cir,st.c l'l<"Ur,al os seu'rLiittcs Alrc\os:

)()._.)

.i(r.'-i
a)

,\lcxc, I

- Plopostir dc Precos e'fcrmo cle Referêncial

i b) Ànexr: li
ci :\uexo IIl
cl) ,\next, IV

- iír,clekr cle Carta Creclencial;

- l{inuta cla r\ta dc llesisrro de Preços;
- ,\{inuta clo Contrato;
- Declaração a que alude o aÍt. 27', V da l.ei
n." 8.6(t6/93;

..\nex<; \''

-

1{6i1,1ri de Deciaraçào dando Ciência dc que

(.umprcnl plctiamenre os Requisit<-rs de
Habilit::cà<r.

Impcratri:z (ll[,r), 20 .lc laneiro cic 2020

sh"#gumftsyà,"^,
Pregoeira da Comissão I'ermanente dc Licitação
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PREFEITURA MUNICTPAL DE IMPERATRTZ
coMrssÃo PERMAI{ENTE DE LICITAç]ÃO
PREGÂO PRESENCIAI, N." 154/2019

-

n

CPL

ANEXO I
(Proposta de Preços e Termo de Referência)

lmperatiz (NlA),

dc 2020.

I)rezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de

Rua-,

fl.o

numeÍo
n«rrtador do CPF

n."

inscrita n()

CNPJ/N,{F sob

o

nestc ato reDreserltada Dor
e R.G. n."

abaixo assinatlo propôe à
l)rcfcitura de Impentiz atrar:és
Planejamento,
Irazenda c ( le stào
-) da Secretaria de
()rcamentátia, os pÍeÇos infra discriminaclos pata (,ontrataçàcl de emprcsa pâra ptcstaÇào
cle sen icos especializados dc aporo administratir.o p^t^ atender as clemanclas da
SIit.,\ZGO.

a)

Prazo de validade da proposta, que nào poderá ser inferior a 60 (sesscnta)

b)

parú da data de sua abertura.
-\ exccução do setr.ico será imediata de acordo com o recebimento da "()rclem

clias,

contaclos a

cle

Setr-ico" emrtida pela Contrâtânte.

c)

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

Norne, .,\ssinatura do Responsável da lrrrrpresa

u
ot t^

I

tDo^Àt^

c^rtÍnc
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ESTADO OO rtneRRrUXÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SEcRETARTA DE nTANEJAMENTo, FAZENDA e

eesrÃo oRçAMENTÁnta

TERMo DE REFERÊncrR

í.

DO OBJETO

1.í. A presente licitação tem por objeto o registro de preço para contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de apoio administrativo, conforme especificações,
quantitativos e condições constantes no item 8 deste termo, visando atender necessidades
funcionais da Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO, e
demais órgão da Administração Municipal, por um período de 12 (doze) meses.
1.2. O valor estimado para contratação do objeto deste Termo de Referência é de R$
2.0í9.í99,20 (dois milhões, dezenove mil, cento e noventa e nove reais e vinte centavos),
conforme pesquisa de mercado.

2. DA JUSTIFICATIVA

Atender as necessidades provenientes dos mais diversificados setores
da Administração Pública da Prefeitura Municipal de lmperatriz, Estado do Maranhâo,

adequando os às exigências da legislação vigente no que tange ao atendimento das suas
finalidades, necessita-se que os documentos sejam digitalizados e de fácil acesso para
pesquisa.
Essa solicitação se faz necessária devido à necessidade de atendimento aos
Programas e atividades desenvolvidas pelos Órgãos da Administração Pública. Sugere-se a
contratação na modalidade de licitação Pregão para Registro de Preços, menor preço gtobale
adjudicação por item, atendendo assim as necessidades vários setores da Prefeitura Municipal
de lmperatriz.

Justifica-se a contratação por meio de Sistema de Registro de Preços pelas
características do bem e por se tratar de contrataçôes frequentes tendo em vistas as atividades
dos Programas da Administração Pública
Justifica-se tendo em vista as aquisições ter previsões de entregas parceladas;

Justifica-se considerando que as futuras aquisições serão destinadas a
atender todos os órgãos da Administração e a vários programas da Administração Pública.

Justifica-se por não ser possível definir exatamente
demandado pela Administração.

o quantitativo a

ser

Considerando a urgência que o caso requer, visando o princípio da
economicidade e celeridade justifica se o critério de julgamento pelo menor preço global,
formados com elementos da mesma característica, tendo em vista que a licitação poi itens
isolados exigirá elevado números de processos licitatórios, onerando o trabalho da
administração pública, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e da dificuldade
de'controle de gestão e execução do contrato, colocando em risco a economia de escala e a
celeridade processual e comprometendo a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração.

3. DO FUNDAMENTO LEGAL
3.1. A Licitação será realizada no Sistema de Registro de Preços, nos termos da Lei Federal
10.52012002 e arl.3o inciso I e lll do Decreto Municipal n' 013t2015, por este termo e seus
anexos, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da [ei no 8.666/93
Rua

Godofredo viana,722l738,

centro.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNTCIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORçAMENTÁn6

e respectivas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis, que ficam fazendo

parte integrante da mesma, independente de transcrição.
b.z. O. sãrviços objeto desta Termo de Referência sâo de uso FREQUENTE. Ainda podemos
frisar a utilizáção - êm .omum por outros Órgãos e/ou secretarias da administração municipal
do mesmo serviço acima epigrafado. Mediante o exposto justifica-se a realização na
modalidade de Registro de Preços.
3.3. Justifica-se a ópçao pelo sistema de registro de preços devido o quanto a Administração
tende a economizar nas suas aquisições, não precisando providenciar grandes áreas para
armazenagem de materiais, e ainda, resolve seu problema quando se torna dificultoso prever
com total éxatidão os quantitativos a serem licitados, entre outras vantagens. Segundo Edgar
Guimarães e Joel de Menezes Niebuhr (2008, p,25), assinalam que o sistema de registro de
preços ameniza muito a tarefa dos órgãos públicos, senão vejamos:

'A principal

vantagem

do

registro

de

preços ocone em rclação aos obietos cuios

quantitativos sejam de ditícil prcvisibilidade, como ocoÍe com pneus' peça§,
combustíveis, mateiat de expediente, medicamentos, insumos de informática, etc."

4. DA MODALIDADE E TIPO DE LlClrAçÃo

4.1. Modalidade de Licitação

4.1.1. O certame licitatório será realizado na modalidade de PREGAO PRESENCIAL, pelo
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, e, em conformidade com a Lei Federal n.o 10.520, de
17 dejulho de 2002, regulamentada no Município pelo Decreto Municipal n.o 2212007, Decreto
Municipal n.o 013, de 3í de março de 2015, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços
no Município de Imperalriz,e Lei n.o 8.666, de21de junho 1993 e suas alterações.

4.2.

Tipo de Licitação
4.2.1. Será adotado na licitação o critério de julgamento com base no TIPO MENOR PREÇO
GLOBAL.

5.

DA ADESÃO A ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS

5.í. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços os órgãos participantes e interessados, ou

qualquer outro órgão/entidade da Administração Pública Municipal que tenha participado do
certame e objeto desta licitação, mediante prévia consulta a Comissão Permanente de
Licitação, desàe que devidamente comprovada à vantagem, respeitado o limite contido no
Decreto 03/19.
5.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem
Íazer uso da Ata de Registro de Preços, devendo manifestar seu interesse junto a Comissão
Pennanente de Licitação, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços
a serem praticados, obedecidos a ordem de classificação.
5.3. O fornecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da Ata de Registro de
Preços sem prévia autorização do Órgão Gerenciador.
5.4. Caberá aos fornecedores beneficiários da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento aos não
participantes que solicitem adesão à Ata de Registro de Preços acima do quantitativo previsto,
desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas,
respeitados o limite contido no Decreto 03/19.
S.5. As solicitações de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e autorizaçáo do órgão ,/.
gerenciador serâo realizadas por meio de oÍicio emitido pela presidência do órgão gerenciadotilfl,
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DA EXCLUSÃO OO FORNECEDOR REGISTRADO

6.í. O licitante registrado terá seu registro cancelado quando:
l. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
ll. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles
praticados no mercado;
lll. Tiver presentes razões de interesse público.
6.2. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nos incisos l, ll e lV do caput do art.
20 do Decreto 013 de 31 de março de 2015, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
será formalizada por despacho da Presidência da CPL.
6.3. 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.

7.

DAS OBRTGAçOES DO ORGÃO GERENCTADOR

7.í. Compete ao órgão Gerenciador:
l. Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços- SRP;
ll. Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços;
lll. 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.
lV. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados;

V. Aplicar as sanções, garantida a ampla defesa e o

contraditório, decorrentes de
pactuado
descumprimento do
na Ata de Registro de Preços, ou das obrigações contratuais, em
relação às suas próprias contratações;
Vl. Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos
preços registrados;
Vll. Registrar no Portalde Compras a ata de registro de preço;
Vlll. Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata nas contratações dela
decorrentes;
7.2. Compete aos órgãos interessados e não participantes:
t. Manifestar intenção de compra por meio oficio ao Órgão Gerenciador;
ll. 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;
8. DA DESCRTçÃO DO SERVIçO, QUANTIDADES
8.1. A descrição do serviço, quantidades e valores estão descritos no quadro abaixo:

ITEM

DESCRçÃO DO OBJETO
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SERVIÇO DE

01

GERENCIAMENTO

rlEtRôrutco DE DocuMENTos - GED
PARA D|GITALIZAÇÃO DO ACERV_O,
ATRAVÉS DA LOCÁÇÃO DE ESTAÇÃO
EQUIPAMENTOS
COMPOSTA DE
-E
(CoMPUTADORES

àorrwnne

E

PARA A GESTÃo

DlGrrALrzAÇÃO,

R$ 16.826,67

10 (dez)

UNIT

SCANNERS)

estaÇóes

elemÔrutcn,

(dêzêsseis mil, oitocentos e
vinte e seis reais e sessenta e

COM
'*DexnÇÃo,
EM NUVEM,
qruRlrzRcôrs. nlÉu DE MÃo DE oBRA
ruecessÁntn PARA suA exrcuçÃo.

sete centavos)

ARMAZENAMENTO

8.í.í. A empresa contratada deverá oferecer uma mão de obra e insumos necessários para
execução e acompanhamento dos serviços para cada estação.

8.1.2. O servíço engloba a higienização (limpeza, remoçáo de clipes, grampos, hastes,
adesivos e outros materiais, desfazimento de dobras e análise de legibilidade), digitalização
(utilizando scanner profissional), indexação e disponibilização online dos documentos da
Prefeitura (através do software GED), organização do arquivo físico e controle de qualidade
dos serviços (acompanhamentos dos serviços).

8.2. Equipamentos Mínimos para cada estação:
Scanner com alimentador automático de documentos de 50 folhas, modo de
digitalização simplex / duplex, velocidade de produção: simplex: 30 ppm, duplex: 60 ipm,

0í

resolução óptica de 600 dpi e capacidade de ciclo diário de 3.000 folhas.

01 - Computador com configuração mínima de 1.8 GHz, 4GB de RAM, HD 500 GB,
processador dual core, USB 3.0, Monitor: LÊD 17'.
9. DO SOFTWARE DE GERENCTAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

9.í. lnformação gerais do software:
9.í.1. O Software deverá ser parametrizado em estrita observância às definições da
Contratante, e executar todas as funcionalidades necessárias aos serviços, como descrito no
editale seus anexos.
9.1.2. O software deverá ter garantia de funcionamento em 99,6% de todo o período de vigência
do contrato.
9.1.3. No caso de paralisação temporária de acesso ao sistema via internet, a contratada deverá
possuir plano de contingência que possibilite a utilização de outros meios de comunicação para
envio das solicitações.
9.í.4. Os módulos devem estar disponíveis via internet, sete dias por semana, 24 horas por dia.

9.í.5. Requisitos gerais dos módulos:
l. Controle de permissões por departamentos;
ll. Usuários únicos para acesso aos módulos;
tll. Criação ilimitada de usuários;
lV. Licença ilimitada de usuários;
V. Acesso ilimitado de usuários concorrentes;
Vl. Armazenamento dos dados em banco de dados MYSQL ou SQL;
Vll. Software e manualcompletamente em Português do Brasil;
Vlll. Compatibilidade com lnternet Explorer 6.0 ou Superior.
tX. Acesso mediante login e senha com definição de perfil: permissões e restrições do usuário
quanto às ações a executar nos aplicativos e permissões e restrições aos departamentos da
Contratante;

., ,=h
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9.2. Módulo de gerenciamento de documentos:
g.2.1. O módulo dà gerenciamento de documentos deve permitir o gerenciamento dos
documentos fisicos, digitalizados ou digitais da contratante.
g.2.2. Permissões ilimitadas de usuários, mediante senha e login;
g.Z.g.Cadastrar ilimitadamente filiais, departamentos, tipos e subtipos documentais;
g.Z.4.Cadastrar..rpor customizados para cada tipo documental, sempre que necessário;
g.2.s. Cadastrar, conirolar e gerenciar os documentos físicos, digitalizados e digitais:
9.2.6. lndexação dos materiàs conforme as planilhas elaboradas e os campos customizados
de que trata a alínea anterior;
g.2.7. possibilitar a obrigatoriedade da indexação de determinado metadado, conforme a
classificação do documento;
g.2.g. possibilitar a obrigatoriedade da dupla digitação de determinado metadado para
assegurar a veracidade da informação;
g.2.9: possibilitar o compartilhamento de campos de indexação em diversos níveis da
classificação documental;
g.2.10. pôssibilitar o download dos documentos eletrônicos ou digitalizados (de quaisquer
extensões) de forma unitária;
9.2.1L Possibilitar o download dos documentos eletrônicos ou digitalizados (de quaisquer
extensões) em lote agrupados em um arquivo zip;
9.2.12. Possibilitar o áownload e o agrupamento de vários arquivos PDF em um Único arquivo
PDF;

9.2.13. Definir de forma automática o local de armazenamento das Caixas e mídias especiais;
9.2.14. Possibilitar o upload e download de arquivos eletrônicos em quaisquer extensões;
9.2.15. Manter, em um único registro do banco de dados, as informaçôes dos documentos
físicos, digitais ou digitalizados;
g.2.í6. Põsquisa do material armazenado, físico, digital ou digitalizado, mediante os campos
padrão do software ou campos customizados para cada tipo documental;
9.2.17, Visualização instantânea e simplificada dos documentos digitais ou digitalizados,
conforme parâmetros da consulta;
g.Z.1A. Ferramenta de solicitação de digitalização imediata dos documentos pesquisados, e
inserção destes no software, pàra visualização das imagens nos padrões da alínea anterior;
g.2.íÓ. Controlar a temporalidade documental e emissão de relatório para análise da
contratante.
9.2.20. Emissão de relatório em formato CSV onde a contratante poderá exportar todos os
dados cadastrados no sistema utilizando filtros para cada série de dados.
9.2.2L Administrar os arquivos internos da contratante, com os seguintes recursos mínimos:
g.2.Z2.Criar a diagramação do layout do arquivo interno da contratante (Descrição e definiçâo
de endereços nasLstantes, armários e demais móveis existentes para o armazenamento dos
documentós ativos, podendo ser parametrizada conforme localização física e geográfica).
9.2.23. Definir de forma automática o localde armazenamento da caixa ou pasta;
g.2.24.Controlar entrada e saída e a localização e armazenamento dos documentos no arquivo
da contratante;
9.2.25. Emitir rótulos de caixas, com a localização e descrição do conteúdo;
9.2.26. Emitir guia de busca dos documentos para localizaçâo do mesmo no arquivo;
g.2.Zl. Controlar solicitações e entregas das consultas dos documentos ou caixas;
9.2.28. Controlar devoluções dos documentos e caixas;
9.2,29. Controlar status dos documentos, conforme sua localização;
9.2.30. Disponibilizar histórico de consultas e devoluções dos documentos;
9.2.3L Emitir protocolos de consultas e devoluções;
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10.2. A contratada deverá apresentar no envelope de habilitação documento que comprove
vínculo com a empresa licitante de:
10.2.L 01 (um) Profissional com formação superior na área de Biblioteconomia com diploma
reconhecido pelo Ministério da Educação;
10.2,2.01 (um) Profissionalcom certificação CDIA+ ou compatível.
11. DO PRAZO DE UGÊNCIA:

íí.í.

Os Serviços objeto desta licitação caracteriza-se em face da necessidade da SEFAZGO
e/ou outros órgãos da Administração, motivo pelo qual, a Ata de Registro de Preços deverá
possuir vigência de 12 (doze) meses.
11.2. O futuro contrato que advir deste Termo de Referência, vigorará por 12 (doze) meses, a
partir da data de sua assinatura, em consonância a lei 8.666/93.
12. DA ACETTAçÃO E EXECUçÃO DO OBJETO:
12.1. A execução dos serviços será imediata de acordo com o recebimento da "Ordem de
Serviço" emitida pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária ou outros
órgãos participantes.
12.2. A execuçâo dos serviços será feita de forma parcelada, nas quantidades e local
estabelecidos na "Ordem de Serviços".
í2.3. Os serviços serão executados provisoriamente, pelo responsável, seu acompanhamento
e fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificaçÕes
constantes nos itens 08 e 09 deste Termo de Referência.
12.4. O serviço poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações técnicas constantes neste Termo, devendo ser imediatamente substituído, à
custa da Contratada, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste termo.
12.5. O objeto será recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após observação e vistoria que comprove as
conformidades com as especificações do gbjeto e proposta da empresa detentora dos preços
registrados
12.6. O objeto desta licitação será prestado, parceladamente, e somente mediante a
apresentação de autorizaSo, devidamente preenchida e expedida pela autoridade competente
ou responsável por ele designado:
12.7. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte, tributos,
encargos trabalhistas, e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos
bens, correndo a cargo da CONTRATANTE absolutamente os valores referentes ao efetivo
serviço do objeto aos preços registrados na Ata de Registro de Preços.
í2.8. Será designado pela Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo
acompanhamento e Íiscalização da sua execução, anotando em registro próprio as ocorrências
relacionadas com o objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
13. DAS RESPONSABTLTDADES E DAS OBRIGAçÔES

OIS PARTES

13.1. Caberá à GONTRATADA:
í3.1.1. Executar fielmente o objeto contratado, realizando os serviços em conformidade com o
estabelecido na proposta de preços, observando sempre os critérios de qualidade dos serviços
a serem prestados.
13.1.2. Fornecer os produtos contratados em conformidade com o objeto descriminados no
I deste Termo de Referência.
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produzir documentação relativa aos serviços executados e faturados, através de
Relatório de Atividades, de periodicidade mensal, o qual deve ser entregue junto com a nota
fiscal (NFSe) sobre o faturamento do referido mês trabalhado.

i3.í.3.

1g.1.4. Manter sempre um preposto, aceito pela CONTRATANTE, formalmente designado para
representá-la na execução das atividades pertinentes ao objeto do CONTRATO.
ti.t.S. O pessoa! técnico a ser fornecido pela CONTRATADA para execução dos serviços,
quando estiver nas dependências da CONTRATADA, deverá manter-se em completas
condições de higiene e segurança, bem como entregar em perfeito estado de funcionamento,
todas as áreas é instalações utilizadas durante a execução dos serviços contratados.
í3.1.6. Comunicar a CONTRATANTE a existência de qualquer anormalidade que notar nos
equipamentos e que não possa ser eliminada nos termos deste contrato.
13.1.7. Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a
ocorrência de qualquer impedimento da prestação dos serviços.
13.í.8. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus
empregados, quando no exercício das suas atividades profissionais, por tudo quanto as leis
trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem, e demais exigências legais para o exercício dos
serviços objeto deste Termo de Referência, ou em conexão com eles, ainda que acontecido
nas dependências da CONTRATADA.
í3.í.9. Responder, em prazo hábil, a todas as informações solicitadas pela CONTRATANTE.
í3.í.í0. Responder por quaisquer danos, pessoais ou materiais, ocasionados por seus
empregados Ílos locais de trabalho da CONTRATANTE.
13.1.1í. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, qualquer técnico cuja atuação,
permanência e/ou coúpôrtàmento, sejam julgados +ráu-diqials, inconvenientes ou
insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao interesse do Serviço Público.
13.1.12. Guardar inteiro sigilo dos dados e informações processadas, reconhecendo serem
estes, de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, sendo vedada à CONTRATADA sua
cessão, locação ou venda a terceiros sem prévia autorização formalda CONTRATANTE.
í3.í.í3. Assumir a responsabilidade por todos os encargos fiscais, tributários, previdenciários
e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na
época própria.
13.1.14.Assumir a responsabilidade pelas despesas de toda a sua equipe técnica, inclusive as
despesas com equipamentos de uso pessoal, necessários à implantação e operacionalização
do objeto deste contrato.

í3.2. Caberá a CONTRATANTE:
13.2.L Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato pelo servidor público
especialmente designado para tal fim.

13.2.2. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o seu bom
desempenho.
13.2.3.Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA a todos os locais onde se
fizerem necessários os serviço§.
13.2.4. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos
serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
irregularidades observadas. Tais observaçôes só terão validade com o comprovado visto da
CONTRATADA.
13.2.5. EÍetuar o tempestivo pagamento devido pela execução dos serviços à CONTRATADA,
desde que cqmpridas todas as formalidades e exigências do contrato.
í3.2.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre qualquer ocorrência de eventuais
imperfeições na execução dos serviços, fixando prazos para Sua correçãd.
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no mercado pelas demais prestadoras do serviço objeto da contratação, de forma a garantir
que aqueles continuem a Ser os mais vantajosos para a Administração.
19.2.8. Propiciar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços.
13.2.9. Designar Fiscal do Contrato.
.

í4.

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO:

A Fiscalização será através de servidor designado para esse fim, a quem caberá realizar,
entre outras atribuiçôes:
encaminhamentos
Direção Geral para conhecimento
14.2. Emitir mensalmente
subsequentes, Relatório de Acompanhamento.
í4.3. Atestar a(s) nota(s) fiscal(is) e visitar os demais documentos apresentados pela
Contratada, bem como apor o "de acordo", quando julgá-los corretos.
14.'1.

e

à

í5. DO PAGAMENTO:

í5.í.

Para o recebimento do pagamento, a Contratada deve comprovar a regularidade perante
a Seguridade Social (INSS), Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e o Fisco,
através da apresentação das respectivas Certidões, independente de solicitação da
Contratante.
15.2. A Contratada deverá estar em dia com o recolhimento das cotas da Previdência Social
(INSS) e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
15.3. O pagamento ocorrerá no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da data de
entrada do requerimento e fatura-recibo no protocolo da contratante, desde que atendidas às
exigências legais.
í5.4. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
a nota fisca!/fatura será devolvida à Contratada e o pagamento ficará pendente, até que a
mesma providencie as medidas saneadoras.
15.5. O pÍazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou representação
do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para a
Contratante, nem deverá haver prejuízo da prestação dos serviços pela Contratada.
í5.6. O pagamento será feito através de depósito bancário na conta corrente da Contratada,
que deverá indicar instituição bancária, agência, localidade, conta corrente. Estas
informaçôes devem constar da nota fiscal ou nota fiscal/fatura.
í5.7. Os pagamentos relativos aos serviços só serão pagos em nome da empresa vencedora
do certame licitatório não sendo admitida a emissão de faturas em nome de filiais ou de
terceiros.
í5.8. O pagamento poderá ser sustado pela Contratante, caso ocorra inadimplemento das
obrigações da Contratada para com a Contratante e/ou erros ou vícios na fatura.
í5.9. Participam do presente Sistema de Registro de Preços todas as Secretarias, Fundos e
Órgãos integrantes da Administraçâo Municipalde lmperatriz, sendo que as despesas correrão
poiconta de recursos oriundos do orçamento da Secretaria, Fundos ou Órgão responsávelpela
requisição dos bens.

a

16. DA SUBCONTRATAçÃO

CONTRATADA, na execuçáo do contrato, sem prejuízo das responsabilidades
contratuais e legais, poderá subcontratar parte(s) do serviço objeto deste Termo de Referência.
Assim é expressa a permissão de subcontratação parcial do objeto contratado, nos termos do
arL.72da Lei n" 8.666/93.
16.2. Ainda que haja a subcontratação parcialdo objeto contratado, a CONTRATADA não ficará

í6.í. A
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dispensada de suas responsabilidades quanto ao fiel cumprimento das obrigações contratuais.

í7. DO REAJUSTE
í7.1. Os preços contratiados poderão ser reajustados mediante iniciativa da CONTRATADA,
desde que observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, contado da data limite para
apresentação das propostas de preços, adotando-se o INPC (índice apurado pelo IBGE lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística), pela variação relativa ao período de um ano,
desde que o novo valor seja compatível com os preços de mercado.
17.2. A data limite para apresentação das propostas de preços servirá como data base para
reajuste.
17.3. Havendo posterior solicitaçâo de reequilíbrio econômico-financeiro, decorrente de fatos
imprevisíveis, desde que haja seu deferimento, ocorrerá a modificação da data base do item
11. acima, passando a mesma a coincidir com a data da solicitação do reequilíbrio, sendo que
os próximos reajustes anuais serão considerados a partir de entã0.
17.4. O reajustamento será de periodicidade anual e os efeitos financeiros serão devidos a
partir da solicitação da CONTRATADA.
17.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar o reajuste encerra-se na data da prorrogação
contratual subsequente ao advento de data base ensejadora de reajustamento ou na data do
encerramento da vigência do Contrato, caso não haja prorrogação.
í7.6. Caso a CONTRATADA não solicite o reajuste tempestivamente, dentro dos prazos acima
fixados, ocorrerá a preclusão do direito ao reajustamento.

í8. DAS SANçOES ADMTNTSTRATTVAS
Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência, a Contratante poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à licitante contratada as seguintes sanções:
18.í. Advertência, em caso de atraso no cumprimento do cronograma vinculado ao Contrato,
que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contra-recibo do
representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a
empresa contratada apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo
da Administração;
í8.2. Multa:
a) de 0,50/o (meio por dento) sobre o valor do serviço em atraso e, também, por descumprimento
das obrigações estabelecidas neste Termo de Referência, até o máximo de 10 (dez) dias,
quando então incidirá em outras cominações legais.
b) Multa de2o/o (dois por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total ou parcial
do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação
oficialda Secretaria Municipalde Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária (SEFAZGO).
18.3. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública deste Município:
| Por 06 (seis) meses quando incidir em atraso na prestação dos serviços objeto da
contratação;
ll - Por 01 (um) ano - no fornecimento do objeto e na prestação de serviços em desacordo com
o exigido em contrato;
lll- pelo o pÍazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa,
a licitante que convocada, dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa
em qualquer momento do processo licitatório ou de vigência do contrato, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto pactuado, e/ou comportar-se de
inidôneo ou cometer fraude fiscal.
í8.4. As sanções previstas nos subitens acima poderão ser aplicadas simultaneamçnte.

-
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Dtspostçôes coUnLEMENTARES
20'í' As condições. de reajuste, repactuações, equilíbrio econômico-financeiro,
sanções
20. DAS

e as demais normas deste iermo àe

minuta do contrato.

R;f;ê;;ia,

deverãô

"ãnri*

rescisão,

em cráusuras da

20'2' O contrato poderá ser alterado nos casos previstos
no art. 65 da Leig.666/g3, desde que
haja interesse da CoNTRATANTE, com a apresentação
das devidas justificativas.

2í. DAS DtSPOStçoes oennls
21'1' O Senhor secretário Municipalda

Fazenda e Gestão orçamentária sEFAZGo/
lmperatriz
- MA, poderá revogar a licitação por
razões de interesse público

decorrente de fato
superveniente devidalgnte comprovado ou_anulá-r" pãr
iregaridaã;'oãqre
dará ciência aos
licitantes mediante publicação na lmprensa
oficiar farti. +g ãsg o, f"iá.dà6/93).
21'2' Quaisquer esclarecimentos ,ir^"-g" façam'neces_sario,
pooãrao ser prestados pela
de Licitaçao i cnl,
Rua urbano sãnús, n. 16s7, Juçara

n;ã;à;;;,

-,ffi::ffI-"mr.rte

lmperatriz - MA, 21 de novembro de 20lg
Atenciosamente

E
de

\a23.611-0

,"TJ#tf#Àrves
Assessora Contábil/ Contratos e Licitaçáo
Matrícula 3S.596_g
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PREGÃO PRESENCIAL N." 154/2019_ CPL

ANEXO

II

(MODELO DE CARTA CREDENCIAL PARA REPRESENTANTE)

(Papel timbrado do Concorrentc')

CARTA CREDENCIAL

Imperatriz OIr\),

dc 2020

de

Ao(A)
PREGOEIRO(A) MUNICIPAL

REF.: PREGÃO PRESENCIAT N" 154/2019-CpL.

()

abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa
vem pela presente informar a Vs. Sas. clue o Sr.
é designado paÍa representar flossa empresa nâ
l,icitacào acima teferida, podendo assinar atâs e demais documentos, interpor recuÍsos e
inrpugnações, receber nod.ficaçào, tomâr ciência de decisôes, assinar pÍopostas e rubricar
documentos das demais licitantes, recorÍeÍ, desisú da interposição de recuÍs()s, acorclar,
formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos inerentes ao ceÍtame.

-\tenciosamente,

Nome, Identidade e Àssinatura do Responsár-el I-egal

I'r

\\\x
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PREGÃO PRESENCIAL N" 154/2019 - CPL

ANEXO III
(MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N"

-/2020
.\ COMISSÃO pgnMANENTE DE I-tCtfeçÃO - CPL, r.inculada
Prefcito, instituítla pelo Decreto r1o 044, de 31 de julho de 1,997 e

ao sabinere clo
suas alterac<-rcs
prosteriores,com sede e foro na cidade de ImperatrizfN{}', naRua Utbano Santos, n" 1657,
Bairro Juçara, Imperattiz /lN'ÍL, Íreste ato representada pelo Presidente, Sr.Nlarcelo
Cactarro llraga l\Íuniz, brasileiro, portador da Cédula de Idcntidade n' 11,(t0270e do (-l)[i n"
+95.2()8.103-30, nomeado por meio da Pofiaria n" 10.084, de 16 cle NÍaio clc 2019,
publica<la em 18/05/2019, no uso da atribúçào que lhe confere o Decreto N{unicipal n"
27,de 04 de julho de 2014, considerando o juigarnento da licitacào na mocialidaclc prcgào.
na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS n"
pubücado no l)iário
()ficial do Flstado do N{aranhão em
, Processo Administtativo n"
-/2019indicadas e clualificaclas
02.02.00280/2019, RESOI.\'E rcgistrar os pÍeÇos das empresas
ncsta À'I'r\, de acordo com a classificacào pot elas alcançadas e nas cluantidades cotacias,
atendenclr> as condicôes previstas no Edital, sujeitando-se as partes às n<>rmas collstÍrntcs
rra Lci n" 8.666, de 21 de iunho de 1993 e suas alteracões, Decreto n" 7.892, clc 23 dc
iauciro de 2068, Lei lredetal n" 10.520, de i7 de julho de 2002, l)ecreto \Íunicipal n"
(12212{)07,|)ecreto NÍunicipal n" 13, de 31 de marco de 2015, ern conformidadc com as
ciisposicões a seguir:
1.

DO OBJETO

L.1 (,ontratacão de empÍesa especiahzada na prestacào de serr-icos de apoio administratir-o,
conforme cspeciÍicacões, quantitatir.os e condicões do anexo I, e Termo de Referência, do
l)regão Presencial n" 151/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a pÍopostâ
r-enccdora, indepenilentemeÍlre de transcricão.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIYOS E FORNECEDORES
2.1.

Do quântitarivo

ITE
M

DESCRIÇÃO

Orgãos

APRES
I

Participantes

Orgãos não
Participantes

I

h
Dtt^ ttDD^Àt^C^ÀtT^c

Àto íatr,
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ltta^D^
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DB
LICTTAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE

DE EMPRESA PARA
SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE
APOIO
ESPECIALIZADOS DE
ADMINISTK,c.*TM, CONFORME
CONTRÂTAÇÃO

ESPECIFICAÇÔES, QUANTITATIVOS E
CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO
I - DESCRIÇÃO: SERYIÇOS DE
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE
1

DOCUMENTOS _
GED PARA
DIGITALIZAÇÃO DO
ACERVO,

L

\L)

2tt

10

ATRAVES DA LOCAÇÃO OS ESTAÇÃO
COMPOSTA DE EQUIPAMENTOS

(COMPUTADORES E SCANNERS) E
SOFTWARE PARA
GESTÃO
ELETRÔNICA, DIGITALIZAÇÃO,

INDEXAÇÃO, ARMAZENAMENTO EM
NUVEM, COM ATUALIZAçÔES, ALEM
DE MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA
suA EXECUÇÃO.

2.2. Do pÍeço registrado, especificações do objeto, quântidade e demais condiçr-res
ofeftadas nâ pÍopostâ

oBJETO

Item

Menor Preço
Unitário
Unidade Quant.
Total (R$)
Registrado

Descrição do Obfeto

(R$)

2.3. Dados dos fornecedores classificados

CNPJ/MF n":

Razáo Social:

Enclereço:

CEP:

I'elcfone: (99)

Irax:

E nclereç<-r E]

etrônico

Rcpresentanfc

It(l n"
(lPF n"
I «')rgà,r I :xpedid«rr/L'tr:

2.4. Oryã"o Participante

Nz

W
Dtr^ ttDD^Àt^c^^tT^c

tto 1êr?

D^!DDal ltta^D^

It ínaD

/À,

ESTADO DO MARANHÃO

*|'
".

...........J

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Secretaria de Planeiamento, Fazenda e Gestào Orçamentária

2.5. Do quantitativo

por ôtgáo paÍticipante
ÀQUISIÇÃO DE TECIDOS

Item

Descrição

rgao

Apres.

Participante

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARÂ PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
APOIO

ADMINISTRÂTIVO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES,
QUANTITÀTIVOS E CONDIÇOES CONSTANTES DO

ANEXO I

- DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE
GERENCIAMENTO ELE'IRÔNICO DE DOCUMENTOS
- GED PARÂ DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO, ATRAVES
DA LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO COMPOSTA DE
EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES E SCANNERS) E
SOFT§íARE PARÀ GESTÃO ELETRÔNICA,
DIGLTALLZAÇÃO, TNDEXAÇÃO, ARMAZENAMENTO
EM NUVEM, COM ATUALIZAÇÕES, ALEM DE MÃO
DE OBRÂ NECESSÁRIA PARA SUA EXECUÇÃO.

I

uncl

1i)

3. DA VALIDADE DA ATA

,\

r'alidade desta Âta de Registro de Precos será de 12 (dozc) meses, a
xxxxxxxx, nào podendo ser prorogada.

parir

de

1.1. Caberá à Superintendência de Registto de Preços da Comissào Permanenre

cle

.3.1.

4. DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

l,icitaçào o gerenciamento desta ,'\ta, no seu aspecto operacional e nas questões legais, em
conformtdade com as normas do Decreto l\tunicipal no 1.3, de 31 de maÍco tle 2015.
5. DOS PREÇOS REGTSTRÂDOS
5.1. Os pÍecos registrados sào os pÍeços unitários ofertados pelos signatários desta -\ta.

5.2. Os preÇos registrados. bem como o registro dos licitantcs que accitararn corar os
materiais com PÍecos rguais aos do licitante l,encedoÍ, estão relacionados na ata cle
tcaliz.açào da sessão púbüca do Pregão Presencial

\ta

6. DA UTTLTZAÇÃO OO REGTSTRO
(r.1.

n" 154/2019, que é parte inrcgranrc

dcsru

de iterristro de Prec.s, indepe,dentemente de ttanscricão.

:\ Presente

DE PREÇOS

ata implica em compromisso de fornecimento, após cumprir os rcrluisit()s

dc publlcidade, ítcando o fomecedor obrigado a atender todos os peüclos

eferua4gs

durante sua r.alidade, dentro dos quantitadvos estimados.

h
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6.2. O aiuste com os fornecedores registrados será formahzado peios interessados ntediantc
assinarura dc Conüato, obsen'adas as disposiçôes contidas no Edital do Pregào Prcscncial

n" 151/2019.
6.3. Eim decorrência da publicaçào desta Ata, o participante do SRP poclerá fitmat contrat()

com os frrrnecedores que tiveram os ptecos registrados, dcr.endo comunicar ao rirgà<r
gestor a recusa daquele errr fornecer os materiais no prazo estabelecido pelos <iruàos
participântes.
6.4.

p^t^

O fornecedor terá o prazo de 05 (cinco)
^

dias úteis, contados a parú' da convocacào,

assinatura do contrato

(r.5. Caso

o fornecedor classi{icado erl primeiro lugar não cumpta o prazo estabeleciclo ou
se tccuse a executâÍ o fornecimento, terá o seu registro de preço cancelado, sem pteiuízcl
das sancões previstas em lei e no instrumento contrâtual. Neste caso, o órgào parucipente
comunicará ao otgào gestor, competindo a este cofirocaÍ sucessir.amente, por ordem de
classiFtcacào, os demais fornecedores.

6.6. O detentor do registro de precos, durante o pruzo de validade desta Àta, iica obrigaclo
ai

6.6.1.Atender os pedidos eferuados pelos órgão participantes do SRP;

6.6.2.Irornecer os materiais, por pÍeco unitário Íeglstrado, nas cluantidadcs inclicaclas
pelo paricipante do SRP, nào podendo ultrapassar o quantitâtiyo registrado;
6.6.3.Responder, no pruzo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consuitas d«r órgào
gestor do tegistro de preços sobre a pretensão de órgào não participanre em acleú à
pÍesente r\ta (carona).
7. DAS

CONDIÇÕES GERÂIS

7.1..\s conücôes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimcnt<r
do objctc-r, as obrigacões da ldmirustração e dos fornecedores registrados, sancr)cs e
demais condiçõcs do ajuste encontram-se definidos no'ferrno de Referência c no lldital d<r
l)regào Presencial 151 I 2019.
8. DA DTVULGAÇÃO

8.1. À publicação resumida desta Áta de Registlo de Precos no site clo Nlunicípio. clue i'
conclicào indispensávelpara sua eficácia, será pror.idenciada pekr Órgào Ciercnciaclc)r a1ó ()
cluinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatuÍa, pa,Ía ocorrcr no ptazo dc r,intc clias
daquela data.

8.2. Para, {:rmeza e validade do pactuado, â presente Âta foi lavrada e depois de lida c
achacla em ordem, r-ai assinada pelas partes.
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Marcelo Caetano Btaga Muniz
Presidcute da CPL

Francisco Sena Leal
Superintendentc de Registto

dc- Preços

Empresa
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PREGÃO PRESENCIAL N" 154/2019 - CPL

ANEXO IV
(MTNUTA DO CONTRATO)
CONTRATO N"

_/2019

-

CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA

PARA
SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE
APOIO
ESPECIALIZADOS DE
ADMINISTRATIVO, CONFORI\{E
ESPECIFICAÇÔES, QUANTITATIVOS E
CONDIÇÕES CONSTANTES DO
ANEXO I - DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE
DOCUMENTOS
GED PARA
DTGTTALIZ^çAO DO ACERVO,
ATRAVES DA LOCAÇÃO DE ESTAÇÃO
COMPOSTA DE EQUIPAMENTOS
(COMPUTADORES E SCANNERS) E
SOFTVâRE PARA
GESTÃO

ELETRÔNrCA,

DrcrTALtZ^çÃ\O,
TNDExAÇÃO, RnIaAZENAMENTo EM
NUvEM, coM ATUN-tzeçÕes, ALEM
os naÃo DE oBRA NecessÁRrA PARA
nxecuçÃo,
ENTRE
STcELEBRAM
nauxrcÍpro DE

suA

o

IMPERATRIZ E

euE

A

EMPRESA
NA FORMA ABAIXO.

.\"(r)
dias do mês de _
do ano de 2019, de um lado, o MUNICÍpIO Op
IMPERATRIZ, CNPJ/\IF n" O().I55.155i0001-16. localizado na Rua Rui lJarbosa. n"
201, (lcntro,
através do(a) Secretário(a) À,tunicipal
brasileiro(a). agente polídco, portador do

SSP/NIA

e do CP];/NÍF n."

, dotar-ante
CONTRÂTANTE e, do outro lado, a elnpresa
_, estabelecida na

R(]

11."

-- tlc
dcnominaclo simplesrnenre
,

(-Npl/NÍl,

n.,,

neste ato, represcnta(la pclo,

portador do RG n."
e do CPF/ÀIIi n."
cioravattte denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que colrsra
tr<r Processo n." 02.02.00.280/2019 e proposta apresentada, que passam a inregrar este
instl'umento, independentemente de transcricào na paÍte em que com este nào c<tntlitar,
rcsolvem, de comum acoÍdo, ceiebrar o pÍeseÍlte Contrato, regido pela Lei n." 8.66(r, de 21
St.

cle

iunho de 1!)93, medianre as cláusulas e condições

seguinres:
^

\
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PRTMETRA -

OK

b"

Do OBJETO

1.1. (,rinstitui objeto deste contrato a contÍatação de empresâ pârâ prestaÇão dc scn'icos
cspecializados dc apoio administrativo, confoÍme especificações, quantitatir-os c
condiç<ies constantes do anexo i - descrição: sen-icos de gerenciamento eletrônico
de documentos - ged para digitalização do acen o, aúavés da locaçào dc cstrcào
composta de equipamentos (computadotes e scanners) e software para gestào
elctrônica, ügltaltzaçào, indexacão, aÍmazeflamento em nuvem, com etlralizações,
além de mào de obra necessária para sua execuÇào., confcrrme quantitatir-os
descritos no Termo de Referência com motivação no Ptocesso Administtativo no
02.02.00.280/2019-SEFAZGO, e em coÍlformidade com o Pregão Presencial n"
154/2019-CPL e selrs anexos, que independente de transcrição intcgram cstc
instrumento par.a todos os fins e efeitos legais. O presente contrato cstá
consubstanciado no procedimento licitatório rcahzado na forma da Lci n" 8.666, de
21 de junho <te 1993 e suas alteraçires.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

Do CoNTRATo

E LoCAL DE ENTREGA

2,2 Os sen'icos obfeto desta licitaçào caracteriza-se ern face da necessicladc: da
SIIF.\ZGO c/ou outros órgàos da Âdministracà<>, motivo pelo qual, a ,-\ta dc
I{csistÍo de preços cleverá possuu'vigência de 12 (doze) meses.
2.3 O futuro contÍato que ach-ir deste Edital, r,igorará por 12 (doze) meses, â parrir
data dc sua assinafuÍâ, em consonância com a1.ei8.666193.

cla

crÁusure

TERCETRA - DAS oBRrcAÇÕps oe coNTRATADA
3. 1 Executar fielmente o objeto conúâtado, teahzand<> os sen-icos em confr;rmidacle
com o estabelecido na proposta de precos, obserrando sempre os critérios de
qualidade dos servicos a serem prestados.

3.2 Fornecer os produtos contÍatados em conformidacle com o obieto

descriminaclos

no eclital.
3.3 Procluzir documentaçào relatir.a aos sen'icos executados e faturados, atrar-és de
Relatódo de Aui.idades, de perioücidade mensal, o <1ual der-e ser entreeuc junro
com a nota fiscal §FSe) sobre o faturamento do refelido mês trabalhado.
3.4 Nlanter sempÍe um preposto, aceito pela CONTRÀTÀDÂ, formalmente designado
para representâ-la ta execuçào das atir,'idades pertinentes ao objeto do crintrato.
3.5 O pessoal técnico a scr fornecido pela CONTR*ÀTI\DÂ para cxecucào clos
sen.iços, quando estj.r-er nas dependências <ta CONTIL\T,,\DA, der-erá mantcr-sc
em completas condicôes de irigiene e segurança, bem colno cnüega cm perfcitc>
cstaclo de funcionamerlto, todas as árcas e instalaçôes utilizadas durante a exccuçào
dos sen'icos contÍatâdos.
3.6 Comunicar a CC)NTIL{IÂNTE a existência de qualquet anormalidadc quc notar
nos equipamentos e que nào possa ser eliminada nos termo do contÍâto.
3.7. Comunicar r-erbalmente, de imediato, e confln'mar por escrito à CON-fRr\'fAN'l'Ir,
a ocorrência de qualquer rmpedimento da prestação dos sen'icos.
3.8. llesponsabili.zar-se por quaisquer acidcntes que r,,enham a ser r'ítimas os scus
empregados, quando no cxercício clas suas atividades profissionais, por tudo quanto
as leis trabalhistas e prer.idenciárias lhes asseguÍem, e dcmais exigências legais para
o excrcício dos sen-iÇos objeto do edital, ou eln conexào com elcs, aincla qr-re
acontecido nas dependências da CONTfu\Tr\DÂ.
3.9. Respondcr, em pruzo hábil, a todas as infomraçoes solicitaclas;rela
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3.1 0.
3.1.1.

furs.)

\ry/

(-ONTRA'TANTE
llesponder por quaisquer danos, pessoais ou materiais, ocasionados por sctis
empregados nos locais de trabalho da CONTRÀ'IANTE.
Substituir, scmpÍe que exigido pela CONT'R-ÀTANTE,, qualquer técnicci cuia
atuação, permanência ef ou compoÍtâmeÍtto, sejam julgados prejudiciais,

inconiventes ou insadsfatórios à disciplinada repatrção ou ao interesse do Sen'ico
Público.
3.12. Àssumir a Íesponsabiüdade por todos os encarÉIos fiscais, tributári<>s,
previdenciários e obrigacões prer.istas na leEslação social e trabalhista cm vig«rr,
obrigando-se a saldá-l<.,s na época própria.
.). I .) ,\ssumir a responsabilidade pelas despesas de toda a sua cquipc técnica, inclusile
as despesas com equipamentos de uso pessoal, necessário a implalltaÇri() c
openctonaliz,açào do objcto deste conuato.
3.L4. Caberá a

CONTRATANTE:

3.14.1 Àcompanhar e frscaltzar a execução clo objeto do contrato pcl<r
sen-idor público especialmente designado paÍz tal fim.
3.14.2 Assegurar-se da boa prestaçào dos seniços, r.erificando scmpÍe o seu
bom desempeuho.
3.14.3 ,,\ssegurar o livre acesso dos emptegados da CONTIL\ I',\D-\ a
todos os locais onde se fizerem necessários os sen'iços.
3.14.4 Ânotar em registro ptóprio todas as ocorrências relacionadas com â
execuçào dos sen içcls contratados, cleterminando o que for necessário à
rcgularízaçào das faltas ou irregularidades observadas. f'ais obsen-acõcs s<i
terào vaüdade com o comprovante üsto da CONTRADT\DÂ.
3,14.5 Efetuar o tempest-ivo pagamento der.ido pela execução dos sen.icos à
CONTR{TÀDÀ, desde que cumpridas todas as formalidades e cxigências
do contrato.
3.14.6 Notiflcar a CONTILA.TADÂ, poÍ escrito, sobre qualquer ocorrôncia
de evennrais imperfeiçôes na execução dos selr-icos, fixando prazos paÍa sua
correcão.
3.14.7 Âssegurar-se de que os preços contratados estão compatír-cis com
aqueles praticados no mercado pelas demais ptestadoras do sen-iço obict<r
da ccintrataçào, de forma a ga,tantlt que aqueles coÍltinrrem a ser ()s mxis
vantajosos paÍà a Administracào.
3.14.8 Propiciar todas as faciüclades necessárias à boa execucào clos scn'iços.
3.14.9 Dcsignar Fiscal do Contrato.

crÁusur-e eUARTA - DA ACETTAÇÃo E ExECUÇÃo Do oBJETo
1.1 ,\ execuçào dos sen.iços será imediata de acordo com o
recebimento da "Ordem de Ser.ico" emitida pela Secretaria cle
Planejamento,Fazenda e Gestão Otçamentár{a ou outros órgãos
participantes.

4.2

Â

execução dos sen-iços será feita de forma parcelada, nas

quantidades e local estabelccidos na "Ordem de Sen-iç<>s".

4.3

Os sen iÇos scrão executados provisoriamente, pelo responsár,el,
seu acompanhamento e ftscahzaçào, para efeito dc posterior

com as espccificacõcs
constântes nos itens 08 e 09 deste Termo de Referência.

veri{icacão

de suâ

conformidade

f'
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a'

4.4

,,\

O seniço poderá ser reieitado, no todo ou em paÍte, quafldo en1
desacordo com as especificaç<)es técnicas constantes no e<lital,
dcvendo set imediatamente substituído, à custacla Contratada,
sob pena de aplicaçào das penalidades prer.istas no edital

será recebido definitir.amente, poÍ servidor ou
comissão designada, mediante termo circunstanciado, assinad<r
pelas partes, após obsen,açã<> e vistoria que colnpro\re as
conformidades com as especificações do objeto c proposta da

4.5 O obieto

empÍesa detentora dos preços registtados.

4.6

O objeto desta licitação será prestado, parceladamente, e somcntc
nrediante a apresentação de awtorização, devidamente preenchida
e expedida pela autoridade competente ou responsár'el por ele
designado:

4.7

Correrào por conta da CONf'RÀTÂDÀ todas as despesas

clc

seguÍos, tÍânsporte, tributos, cncargos trabalhistas,

c

previdenciários, decorrentes da enuega e cia própria aquisiçào
dos bens, correndo a caÍgo da CON IP-\T',\NTE absolutamcntc
os r.alores referentes ao efedvo sen-iço do obieto aos precos
registrados na ,\ta de Registro de Precos.

4.8

Será desrgnado pela Âdministraçào o Fiscal/Gestor do contrato
que será responsár-ei pelo acompanhamento e fiscalização da sua

execucão, anotando em registro próprio as ocorrências
relacionadas com o objeto, determinando o que for necessário à
rcgulartzacào das faltas ou dcfeitos obsen ados.

crÁusure

QUTNTA - Do ACoMPANHAMENTO E FTSCALLZ^çLO

5.1, Á Fiscaüzaçào

será através de serr.idor designado para esse firn,
quem caberá tealizat, entÍe outÍas atribuicões:

5.2 Emrtir mensalmente à Direçào

Geral para conhecimcnto

a

c

encaminhamentos subsequentes, Relatório de Âcompanhamcnto.

5.3

Âtestar a(s) nota(s) fiscai(is) e r.isitar os demais documentos
apresentados pela Conuatacla, bem como apor o "de acordo",
quando julgá-los corÍetos.

CTÁUSUTA SEXTA

6.L.

-

DO PAGAMENTO

Para o recebimento do pagamento, a Contratada deve comprovar

a regularidade perantc a Seguridade Social (INSS), Irundo dc
Garantta por 'I'cmpo de Serviço (FGTS) e o Irisco, atrar.és da
apresentaçào das respectivas (-ertidôes, independente de
solicitaçào da Contratante.

6.2 i\

Contratada der,-erá estar em dia com o recolhimento das cotas

da Previdência Social (INSS) e dos depósitos do Fundo
Gara,ntta por

6.3.

I'empo

dc

cle Serviço (FGTS).

O pagamento ocorrerá no ptazo máximo de até 30 (trinta)

clias,

contados da data de entrada do requertmento e farura-tecibo n<;
protocolo da contratantc, desde que atendidas às exigências

(
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r

legais.

6.4.

Havendo eÍro na nota Ftscalf fatara ou circunstância que impeca a
üquidaçào da despesa, a nota fiscal/fatura setâ devolvida à
Contratada e o pâgamento Íicará pendcnte, até quc a rrlesma
providencie as medidas saneadoras.

para pagâmento iniciar-se-á após a rcgulaÁzaçào da
siruação ou representação do documento fiscal, fato esse que nào
poderá acarteterÍ qualquet ônus adiciotal para a Conttatante, nem
deverá haver prejuízo da prestação dos sen.'iços pela Contratada.

6.5. O prazo

6.6. O pagamento será feito através de depósito

bancáno na conta
instiruição
bancária,
indicar
a
devcrá
correflte da Contratada, que
agência, locaüdade, conta corrente. E,stas informações devem
constâr da nota fiscal ou nota fiscalf fatwra.

6.7.

Os pagamentos relativos aos seri'iços só serão pagos cm nome
da empresa vencedora do certame licitatório não sendo admitida
a emissão de fauras em notrre de filiais ou de terceirc-,s.

6.8.

O pagamento poderá ser sustado pela Contratante, caso ocorra
inadimplemento das obrigações da Contratada para com a
Contratante e/ou erros ou r,ícios na farura.

6.9.

Participam do presente Sistema de Regisuo de Pteços todas as
Secretarias, Fundos e Orgãos integrantes da Àdmrnistraçàcr
N'Íunicipal de Imperauiz, sendo que âs despesas corrcrão por
conta de recllrsos oriundos do orçamento da Secretalia, Fundos
ou Órgào responsár,el pela requisição dos bens.

crÁusura
7,1. Os

SETTMA - Do REAJUSTE

precos contratados poderão ser teaiustados mediante
iniciativa da CON IRÂTÀDÀ, desde que obsen,ado o interregno

mínimo de 1 (um) aflo, contado da data limite pâÍâ apresentação
das propostas cle preços, adotando-se o iNPC (ndice apurado
pelo IBGE, - Instituto Btasileiro de Geografia e Estatística), pela
r.ariação relativa ao período de um ano, desde que o novo valor
seja compatível com os precos de mercado.
7.2.

Data limite pâra apÍesentacão das propostas de preços sen-t'á
c()mo data base para reaiuste.

7.3.

Havendo posterior solicitação

de

reequrlíbrio econômico-

ftnanceiro, decorrente de fatos imprer.'isíveis, desde que haja seu
defeúnento, ocorrerá a modificaçào da data base do item I 1.
acttna, passando a mesma a coincidir com a data da solicitaçào

reecluilt"brio, sendo que

os próximos

dc-,

reajustes anuais serào

considerados a parú de então.
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z

)

de periodicidade anuâl e os cfeiros
financeiros serão devidos a pârtiÍ da solicitaçào da

O

7.4.

reâiustâmento será

CONTR,\TÂDA.

()

CONTR-ÀTÂDÂ solicitar o reaiuste encerra-se
na data da proirogacão contratual subsequente ao advcnto de
data base ensef adora de reajustamento ou fla data do

7.5.

praz<> para

^

enceÍramento

da

vigência

cio Oontrato, caso não

haia

prorrogação.
Caso a

7.6.

CONTR\TÀDÂ não solicite o teaiuste tempestivamentc,

dentr<r dos prazos ackna firados, ocotterã a preclusão do direitcr
ao reaiustamento.

CLÁUSULA OITAVA . DA RESCISÃO DO CONTRATO

8.1. r\ inexecução

total ou parcial do contrato enseja a sua rescisào, se houvcr
uma das ocorrências prescritas flos âr;gos 77 a 81, da l-ei n" 8.(t6(tf93, de
21/06/e3.

8.2.

Constituem motivo para rescisã«r do Contrato:

a) O não-cumprimento de cláusulas contrafuais, especificaçõcs e prazos.

b) O curnprimento irregulat de cláusulas coÍlúâruâis, especiÍicaçôes c lcntidàcr
do seu cumprimento, levando a r\dministraçào a comprovar a irnpossibiüdade
da conclusào dos sen,iços ou fornecimento nos prâzos estipulados.

c)
á

Â

paralisaçào da execução do sen iço, sem iusta causa c prér'ia comunicaçà<r

Àdministraçào.

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhat e ftscahzar a sua execução, assim como as de seus supcrirlrcs.
e) O cometimento reiteÍado de faltas na sua execucào, anotadas na forma do
pxágrafo primeiro do artigo 67 daLetn" 8.666, de21, 'J,e iunho de 1993.
f) À decretação da falência ou instauracão da insolr,ência civil.
g) À dissoluçào da sociedade ou o falecimento do contratado.
h)

Â alteração social ou a modificzçáo da finalidade ou da estrutura da empresit

clue preiudique â execução do contrâto.

i)

Razõcs de interesse público, de alta teler,ância e amplo conhccimcntt>
iustihcadas e determiladas pela máxima autoridacle Àclministratir-r a quc esrá
subordinado o contrâtânte e exaradas no processo Admrnistrativt, a cluc sc
rcfere o coÍltÍâto.

l) ,\

por pârte da Âdministraçào, dos serv-iços, acarÍetanclo
modihcações do valor inicial do contrato além do limite permitido no
supressão,

parágrafo primeiro do artiqo 65 da lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993.
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suspensào de sua execucào por ordem escrita da Àdministracào, por
pr^zo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamicladc pírblica,

gfâve perturbacão da ordem intetna ou gucrÍa, ou ainda por repctidas
suspensões que totalizem o mesmo Pta,z.o, indcpendentemente clo pagamcntcr
obrigatório de rndenizaçôes pelas sucessivas e contÍatualmentc imprcr-istas
desmobilizações e mobilizações e outras prer.istas, asscgurado ao contratacl(),
ncsses casos, o dircito de optar peia suspensào do cumpriment«r das obrigaçt)cs
assumidas até que seja normalizada a siruaçào.

l) O

a 90

(nor-enta) dias dos pagamentos deviclos pcla
Administtação decottentes dos sen.iços ou parcelas destes, já reccbidos <>u
executados, salvo em caso de calamidade pública grave perturbacã<; da ordem
atras«r superior

interna ou guerra assegurado ao coÍtüat^do o direito de optar pela suspensào
do cumprimento de suas obrigacões até que seia normaüzada a situacãr>.

m) A nàoJiberacào, por parte da Administracão, dc área,local ou obieto para
exccução de sen iços, ÍIos prazos contratuais, bem como das fonte s dc
materiais naturais especificadas nos projetos.

n) Â ocorrência de caso Íbrtuito ou força maiot, regularmente compror-acla,
impeditir.,a da execucão do contrato.

o) O descumprimento do disposto no inciso

\/

do art. 27, sem prciuízo

clas

sartçôes pcnais cabír-cis.

p) À subconüatacào total ou parcial do seu obieto, a associação do contrataclo
corrr outrern, a cessào ou ftansferência, total ou parcial da posição contLatual,
bcm como a tusâo execuçào do contrato.

crÁusure NONA - DAS SANÇÔES ADMTNTSTRATTVAS
9.1 Pela inexecucào total ou parcial do Contrato, a CONTR-\TÀNITI
garanttda a prévia defesa, aphcar à

CONTru\TÂDÂ as seguintes

poderá,
sancões,

segundo a grar.idade da falta cometida:

9.1.1 Advertência escdta: quando se ttett^Í de infraçào ler.e, a iúz.o
frscahzaçào,

no câso descumprimento das obrigaçôes e

da

responsabilicladcs

assumidas no contÍato ou, ainda, no câso de outras ocorrências quc p()ssarrr
aczLÍteta;Í preiuízos à

CONTR*ÀT,ÀNTE, clesde que nào calll,a a aplicacào dc

sanção mais 1yar.e.

9.1.2 Multas:
a) 0,()30rô (três centésimos por cento) por dia sobre o r.alor clos matcriais
enffegues com arraso. Decorridos 30 (trinta) dias dc âtÍaso a
CON'IRAT,\N'1E poderá decidir pela continuidade da aplicaçào da multa ou
pela rcscisào contÍatual, emtazão da inexecução total.
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b) 0,0696 (seis centésimos por cento) por dia sobre o r.alor slobal ckr fato
ocorÍido, para ocorrências de atrasos ou qualquer outto pÍazo prcvisto neste
instÍumento, não abrangido pelas demais alíneas.
c) 5 o/o (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo
cumprimento de quaisquer condicões de garantia estabelecido no contrat().
d) 5 0,.'o (cinco por cento) sobre o r.alor global atuabzado do conúato, pcla

manutençào das condições

de habilitaçào e

nà<r

nà<r

qualificaçào cúsidas no

instrument<) convocatódo.

e) 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisào
contratual por inexecução patcial do contrato.
f\ 20 96 (r.inte por cento) sobre o valor do contÍato, nas hipóteses de rccusa na
assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecucão do contrato caractertzando-se quando houver reiterado descumprimento de obrigacões
contratuais - atÍaso superior ao pruzo limite de trinta dias, estabelecido na alínea
,,

ar,

.

9.1.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou conúatar com a ,'\clministracà<r
Pública, eÍlquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punicào olr até
que seja promovida a sua reabilitação perante a propria autolidade que aplicou a
sançâo, que será concedicla sempre que o contÍatado ressarcir a ;\dmiuistracàc>
pelos prejuízos resultafltes e depois de decorrido o pruzo da sanção apiicada com
base

no incist-, antcrior.

crÁusure

DECTMA - DA ANTTcoRRUpÇÃo
10.1. Na execução do fururo Contrato é i-edado à Secretaria de Planejamcflto,
Fazenda e Gestão Orcamentária e à Contatada ef ou a empregado seu, e/ou
a pÍeposto seu, e/ou a gestoÍ seu:
a) Promctet, ofeÍecer ou dar, direta ou indiretamente. vantagem indevida a
âgente público ou a quem quet quc seja. ou a terceira pessoa a ele relacionacla;
b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoâ jurídica para celebrar o

presente Contrato;

c) Obter \rantâgem ou

benefício indevido, de modo fraudulento,

de

modificações ou proÍrogaçôes do presente Contrato, sem autorizaçào em lei,
no ato conr.ocatório da licitação pública ou nos respectiros instrumentos
conuaruais;
d) N{anipular ou fraudar o equiJíbrio econômico-financeilo do prcscnte
Conuato; ou
e) De qualquer maneila fraudar o preseÍrte Contrato; assim c«rnro rcaliz.ar
quaisquer açôes ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupc:io,
nos termos da Lei n" 12.81(t12013 (conforme alterada), do I)ecrct«r n"
8.42012015 (conforme alterado), do Li.S. ForeignCorruptPractices,\ct de
1977 (conforme alterad,r) o, de quaisqueÍ outras leis ou regulament<,rs
apücáveis ("Lcis Ânucorrupçà."), ainda que nào relacionadas com o prcscllte
Contrato.

crÁusure
ll.l

DECTMA PRTMETRA - DA SUBCONTRATAÇÃO

Â CONTRATÂDÂ, na execução do contrato,

sem prejuízo
das responsabilidades contraruais e legais, poderá subconúatar
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pâÍte(s) do seniÇo objeto deste'I'ermo de Referência. ,\ssim é
expressa a permissào de subcontÍataÇà() parctal do objetc>
contratadcr, nos teÍmos do art. 72 daLein' 8.666/93.
Àinda que haja a subcontratação parcial clo objeto contratado,

11.2.

CONTIL\'I'ADÀ não írcará dispensada de
responsabilidades quanto ao

a

suas

fiel cumprimento das obrigaçocs

contratuais.

CLÁULA DECIMA SEGUNDA

- QUALIFICAÇÃO

TECNICA

,\testado de Capacidade, comprovando

12.1..

o born e

regular

atividade de características semelhantes ao do
pÍesente ücitaçào, mediante 01 ("-) ou mais

desempenho

c1a

objeto da
atestados de capacidade técnica, expedidas por empresas
direito público e/ou privado, que compro\.e a capacida<le

de
de

prestacào de seniÇos.

Para efeito de caracterizacào desta semelhanca é definida como

12.2.

relevante:

Ter

12.3.

executado serviço

de implantaçào de softrvare

dc

gerenciamento eletrônico de documentos;

12.4.

f'er executado sen.iços de orgtnizaçào de dr-icumentos

4,5,

'f'et executado senicos de digitaüzação de documentos

t2.6

Â

12.7.

01 ("-)

contratada deverá apÍesentar no cnvclopc de habilitaçà<r
documento qlre compÍor,,e vínculo com a empresa licitante de:

Profissional com formaçào superior na área dc
Biblioteconomia com diploma reconhecido pelo N{inistério da
Educação;

12.8.

crÁusure

01 (um) Pro{issional com certificação

DECTMA TERCETRA

CDIÀ+ ou compatível.

- EeurpAMENTos MÍNrMos

PARA CADA ESTAÇÃO
13.1. Scanner com alimentador automático de d<>cumentos cle 5() folhas.
modo de digitalizaçào simpler/duplex, r.elociclade cle pr:oduçào
simplex: 30 ppm, duplex: 60ipm, tesoluçào óptica de 600 clpi e
capacidade de ciclo diário de 3.000 folhas.
:

13.2. Computadol com configuraçào mínima clc 1.tl ClFIz, 4GB dc
IL\IU, HD 500G8, processadot dual core, USB 3.0, monitor: LEL)
1,7',.

cr.Áusule

DECTMA QUARTA

-

DO SOFT§rARE DE
.'\
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GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS
14.L.

Informaçáo getais do software:

l4.l.l. O Software

deverá ser paÍametrizado em estrita obscrvância às
definições da Contratante, e executar todas as funcionalidades
necessárias aos sen'iços, como descrito no edital e seus anexos.

14.1.2.

O

14.1.3.

No

softr.vare deverá ter garantsa de funcionamento
todo o período de vigência do conttato.

em 99,69lu de

caso de paralisaçào temporána de acesso ao sistema r-ia
internet, a conuatada der.erá possuir plano de contingência que
possibiüte a utitzaçã<> de outtos meios de comunicação para enl'icr
das solicitações.

,

14.1.4. Os módulos der-em estar disponíveis r.ia internet, sete dias por
semanâ, 24horas por dia.
14.1.5. Requisitos getais dos módulos:

I.

Conttole de permissões por departamentos;

II.Usuários únicos pâÍa acesso aos módulos;
III.Criação ilimitada de usuários;
IV.Licença ilimitada de usuários;
V.Acesso ilimitado de usuários concoÍrentes;

Vl.Ârmazenamento dos dados cm banco de dados i\IYSQL ou
SQI-;

Vll.Softwate

e manual complctâmente em Português do lJrasil;

Vlll.Compatibilidade com Internet Explorer 6.0 ou Superior.
IX.Àcesso mediante login

e

senha com definiçào de perfil:

permissôes e resúiçôes do usuário quanto às açôes a cxccutaÍ nos

aplicativos

e

permissôcs

e

restricões âos departamentos

da

(,ofltrâtante;
14.2.

Módulo de gerenciamento de documentos:
14.2.'1..

()

módulo de gerenciameÍrto de documentos deve permrtir o
gerenciamento dos documentos físicos, cligitalizados ou digitais cla
conÚatâÍlte.

14.2.2. Pcrmissões ilimitadas de usuários, mediante senha e login;
14.2.3. Caclastrar ilimitadamcnte filiais, departamentos, iipos
doculnenrais;
14.2.4. Cadasuar campos customizados
sempre que necessário;
14.2.5. Cadastrar, contÍolâÍ
digitalizacios e digrtais:

P^ra cada

e gerenciaÍ os

tip.

e

subtipos

documental,

documentos

físicos,

14.2.6. Indexação dos materiais conforme as planilhas elaboradas
campos customizados de que trata a alinea anterior;

e

os
N
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14.2.7. Possibiütar a obrigatoriedade da indexação de determinaclo
metadado, conforme a classificacão do documento;

14.2.8. Possibilitar a obngatoriedade da dupla digitação de determinado
metada<lo para assegurar a veracidade da infotmação;

14.2.9. Possibrlitar

o

compartilhamento de campos de indexação em

cliversos nír-eis da classi{icação documental;

14.2.10. Possibilitar

o

download dos documentos eletrônicos ou

digitalizados (de quaisquer extensões) de forma unitária;

14.2.11. Possibilitar o download dos documentos eletrônicos ou
digrtalizados (de quaisqueÍ extensões) em lote agrupados em utrr
arquivo zip;

14.2.12. Possibilitar o dorvnload e o âgrupamento de vários arqui'i-os Pf)li
em um único arquir«r PDF;
14.2.13. Defimr de forma ;rutomática
Caixas e mídias especiais;
14.2.14. Possibütat

o

o

local de armazenamento

das

upkrad e download de arquir.os elctrônicos em

<luaisquer cxtensôcs;
14.2,15. NÍanter, em um único registro do banco de dados, as informaçôcs
clos documentos físicos, digitais ou digitalizados;

14.2.16. Pesquisa do material armazerado, físico, cligilsl ou digitalizado,
mediante os campos padrão do software ou câmpos customizados
paa cada apo documental;
14,2.17. \,'isualização instantânea e srmph{rcada dos documentos digitais
ou drgitalizados, conforme parâmetros da consulta;

14.2.18. Ferramenta de solicitação de drg,italtzacào imediata dos
documentos pesquisados, e inserçào destes no softrvare, p"r^
r.isualizaçào das imasens nos padrões da alínea antcrior;
14.2.19. Controlar a temporalidade documental e emissão dc relatório para
análise da contratante.

14.2.20. Flmissào de relatório em formato CSV onde a contratantc poder:á
exportâr todos os dados cadastrados no sistema utilizando flltros
parz- cade série de dacjos.

14.2.21.;\dministrar os arqui,os internos da contratante, com os seguintes
tecursos mínimos;
14.2.22. Crie;r a diagramação do layout do arqutvo interno da contratante
(Descdção e definição de endereços nas estâÍltes, armários e demais
móveis existentes palz o arÍnazefla;mento dos documentos atir-os,

podendo ser p^r^rr.etÍrzada conforme localização física

t:

geográfica).
14.2.23. Def,rnir de forma automática o local de armazenâmcnto da caixa

ou pâsta;
14.2.24. Controlar entrada e saída e t lc>caltzaçào e atmazettamento dos
documentos no arquivo da conttatante;
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14.2.25. Emrú rótulos de caixas, com
conteúdo;

a

e

localizaçào

descricão do

Emiú guia de busca dos documentos paÍa localtzaçà<> do
no arqúr'o;

14.2.26.

mesm<-r

14.2.27.Controlar solicitaçôes e efltÍegas das consultas dos documentos ou
caixas;
14.2.28. Controlar devoluÇões dos clocumeÍrtos e caixas;
14.2.29. Controlar status dos documentos, conforme sua localizaçào;

14.2.30. Disponibiüzar histórico

de

consultas

e

der.oluÇôes dos

documentos;
14.2.31.

Emiú protocolos

cle consultas e devolucões;

14.2.32. Relatórios customizáveis, conforme necessidade da contratante.
14.3.

Módulo de Captura e Digitalizaçáo de Documentos:

14.3.1.

O módulo de Captura e

Digrtalizaçào der..erá permiú o
escâÍteâmento, indexaçào e envio destes e de arqui'i.os eletrônicos
paru o softr.vare GED juntamente com os metadados;

14.3.2. Carregar dc forma automádca todas as Íiliais,

departamentos,

tipos, subtipos e câmpos parametrizados no Nlódub GED;

a

14.3,3. Configurar

qualidade

do

a ser gerado nâ

documento

digíteltzação

14.3.4, .\

seleçào

do drir.er 'lwain do scanner que estirrer conectado na

máquina no mômcnto.

14.3.5. Definiçâo e insercão de metadados (dados de indexacào)

dos

documentos;

14,3,6. Digrtaltz,u documentos;
14.3.7. Visualizar as páginas

14.3.8. trxclut'
14.3.9.

que estão sendo cligitalizadas;

páginas digitalizadas;

Rotacionar páginas cligitalizadas;

14.3.10. Reügitaüzar páginas que írcaram ilegír'eis, possibilitando inserçà<>
das mesmas na tela;
14.3.11. Nlultipaginar documentos cligrtalizados e gerar arqúr-os

Pl)Ir;

14.3.12. Enr.ia documentos digitalizados ou atquir.os eletrônicos com seus
nretadados automaticamente para cl software GED;
14,3.13. Drgltahzar

e inseril as páginas atuais em

armazenad<)s

arquir-os PDIr iá
(arquir-o PDIi)

no GED, no início ou fim do

documento;
14.3.14. Digitalizar e insertr um flo\ro arquivo em um registro fá existente
no GED;
14.3.15. Pesquisar documentos já disponíveis no softrvare GtiD.
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14.3.16. Fazer dorvnload de documentos do GED.
14.3.17

.

Possür assinador digital.

14.3.18. Possuir automaçã<> para cettiÍicat digitalmente os documentos
serem digitalizados.

a

14.3.19. Permiti que na categoia "lt'', todos os tipos de certificado digital
seiam aceitos nos frrrmatos Â1,,{2,,'\3, Â4.
14.3.20. Conceitos:

I. À1 e 51: geraçào

das chaves é fetta

mínimo de 1024 bits;

por sofnvare;

^tmàzeflameflto

char.es de tamanh<r

em dispositiro

dc

arma'zenzmento (como um HD); validade máxima de um ano;

II. Â2 e 52: geração

das chaves é feita por sofnvare; char.es de tamanho

mínimo de 1024 birs; armazenameflto em cartão inteligentc (com chip)
ou token (dispositir.o semelhante a um pendrive); r.ahdade máxima de
dois anos;

III. Â3 e 53; geraçào das chaves é feita por hardware;

chaves de
tamanho mínimo de 1t)24 bits; armazenameflto em cartão inteligente
ou token; r.alidade máxrma de três anos;

IV. Â4 e 54: geração das chaves é feita por hardrvare; chaves de
tamanho mínimo de 20.18 bits; atmazenamento enr cartão inteligente
ou token; r-alidade máxima de ttês anos.
V. Âssinador digital padrão ICP-Rrasil.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DO FORO
o foro da (-omarca de ImperautzfNÍA, com tcnírncia expressa de clualqr.rcr
()utro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúr,iclas ou htígios oriundos da
15.1 lrica eleito

cxccucão destc Contrato.

I5,2. I:-, paru ftmezâ e como pror-a de assim haveÍem, entte si, ajustado e contratado, é
lavrado o pÍesente instrumento em 03 (três) r,ias de igual teor, que, depois de iido e achaclcr
cr>nforme, é assinado pela Conuatada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

Imperattz OIr\),

de

de 2020.

-

CONTRATANTE

Secretária de Planejanrento, Fazenda e Gestão Orçamentátia

CONTRATADO
Representante Legal
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154 /
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ANEXO Y

MODELO DE DECr-ARAÇÃO DE CUMPRTMENTO DO INC. V DO ART. 27 DA
LF'r 8.666/93

DECI-ARAÇÃO

(\,,rnc rle |rmprcsa)-.
irrlct'trr.i.li,, rlt, scu feptcst' lltantc

inscrito no Cir-P.l n'

P01'

lcgrl o(l) Sr(a)

. p()l'trr(l( )l' dít

(.arrcirr clc Iclcnt-idade n"
DI ICl-ÂR.\. para
e do CPIr n"
fins ci«> disposto no inc. V do art. 27 daLei n" 8.666, de 21 de iunho de 1993, acrescido pela Lei
rr" 9.[J5.1, de 2] de ourubro de 1999, que nào empregâ mcnor de dezoito alros em trabalhcr
lrotur:n(), perigoso ou insalubte e não empÍega menor de dezesscis anos.
Itessirh"a: cmpre{ra menor, a paÍuÍ de quatorze anos, na condição de aprendiz.

(

)

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva âcima)
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ANEXO VI

MoDELo DE DECr-AneçÃo oE cIÊNCIA E cUMrRIMENTo Dos
REeursrros DE nenlureçÃo

I)eclaramos, para efeito de participaçào no pÍocesso licitatório Pregào no 1.54/2019-C7'}1,,
rcalizaclo pela Prefeitura NIurucipal de Imperarriz, e conforme exigências legais, que damos ciôncia
clc qtre cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

.\ prcscnte

declaraçào é feita sob as penas da Lei.

Impetatriz (N{À),

dc

de 2020

Representante Legal da f-mpresa
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