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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL NO 026/20í9.CPL
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
ORGÃO INTERESSADO: GUARDA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ. GMI
PROC ESSO ADMINISTRATIY O: 11 .01 2.0021201 I
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 16 de ABRIL de 2019,
às 09h (Nove horas). Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente
licitaçáo será realizada no primeiro dia útil subseqüente.

A Prefeitura IVlunicipal de lmperatriz - MA, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio
designados pela Portaria No 7534, de 19 de julho de 2018, publicada no dia 25 de
julho de 20í8, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará e
julgará a licjtação acima indicada e receberá os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e
HABILITAÇÃO na Rua Urbano Santos, í657, Bairro Juçâra, lmperatriz/MA, CEP
65.916-193, regido pela Lei Federal no 'Í0.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Ívlunicipal
n.o 2212007, Decreto Municipal no 13 de 31 de março de 20í5 e por estê Edital e seus
anexos, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n.o
8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie:

t.

DO OBJETO

1.1. Aquisição eventual e futura de material de consumo (botas para composição do
fardamento), para atender as necessidades da Administração Municipal (Guarda Municipal
de lmperatriz, conforme as especificaçôes constantes no Termo de referência, na
Especificaçóes Técnicas - Anexos I e nas Planilhas de Composição de preços -Anexo ll.

í.2. O valor global estimado de acordo com os preços praticados no mercado para os
produtos e serviços e de R$ 65.íí9,90 (Sessenta e cinco mil, cento e dezenove reais e
noventa cêntavos),
2. DOS ANEXOS
a) Anexo I - Termo de Referência, Especificações Técnicas e Proposta de Preços.
b) Anexo ll - Modelo de Carta Credencral.
c) Anexo lll Modelo de Declaração de Enquadramento.
d) Anexo lV - Minuta do Contrato.
e) Anexo V - Declaração a que alude o aÉl27o, V da Lei n.o 8.666/93.

-

f)Anexo

Vl - Modelo de Declaração Dando Ciência de que Cumprem

Plenamente os

Requisitos de Habilitação.

3. DO SUPORTE LEGAL
3.1. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal no'10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
t\Iunicipal no 02212007, Lei Complemenlar 123106 e alterações, por este Edital e seus
anexos, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei no
8.666/93 e respectivas alteraçóes, além das demais disposições legais aplicáveis, que ficam
íazendo parte integrante da mesma, independente de transcriçâo.
4. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta das seguintes dotações
orçamentárias:
02 01.09.

-

Guarda Municipal
Rua Urbano Santos, 1657

-

Baino Juçara

CEP: 65.900-505 - lmperatriz/MA
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02.01.09.06.122.00í 9.2055
Natureza 3.3.90.30.

-

-

Manutenção das Atividades e Projetos da Guarda Municipal

ívletêriel de Consumo

Ficha: í58
Fonte: 00 - Tesouro Municipal

5. DA PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão particlpar deste pregão os interêssados que tenham ramo de atividade
compatível com o objeto e que atendam a todas as exigências deste Edital e seus anexos,
inclusive quanto à documentaÇão e requisitos mínimos de classificação das propostas, e se
apresentarem ao Pregoeiro(a) no dia, hora e local definido no preâmbulo deste Edital.
5.2. ltens Exclusivos - os itens com valor total estimado de até R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) serão de participação exclusiva de empresas que se enquadrarem como
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP, ou equiparadas (sociedadês
cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta correspondente
aos limrtes definidos no inciso ll do caput do artigo 30 da Lei Complementar no 12312006,
nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao objeto licitado,
conforme Lei Complemenlar no 12312006 e sua alteração dada pela Lei Complementar
14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação
constante deste Edital e seus Anexos.
5.3. Para os itens com valor acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a participação será
da seguinte íorma:

5.3.í. Cota Reservada de 25% (inciso lll, art. 48 da Lei 14712014) para as licitantes que sê
enquadrarem como Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPfl ou
equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior,
receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo 30 da Lei
Complementar no 12312006, nela incluídos os atos cooperados e não cooperados) do ramo
pertinente ao objeto licitado, conforme Lei Complementar no 123/2006 e sua alteraÇão dada
pela Lei Complementar 14712014, e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto
à documentação constante deste Edital e seus Anexos.

5.3.2. Cota Principal dê 75% (inciso lll, art. 48 da Lei 14712014) para todas as empresas
que atenderem as exigências, inclusive quanto à documentação, constante deste Edital e
seus Anexos.

5.4. Não poderão paÉicipar desta licitâção empresas:

5.4.1. Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissolução, em
liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, ou
ainda empresas estrangeiras que náo funcionem no país.

5.4.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidônêas pela Administração Pública Federal,
Estadual ou Municipal, ainda que tal fato se dê após o início do certame.
5.4.3. Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente dê
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou quê possuam qualquer vínculo
com servidor do município.
5.4.4. Que se apresentem em forma de consórcios.
5.4.5. Das quais participem, seja a que tÍtulo for, servidor público municipal de lmperatriz.
5.4.6. Pessoas Físicas.
Rua Urbano Santos, 1657

- Baino Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz/MA
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6. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

5.1 Os interessados poderão solicitar até o 20 (segundo) dia anterior à data de entrega dos
informaçóes, através de comunicação a
envelopes, quaisquer êsclarecimentos
coMlsSÃO PERMANENTE DE LlclTAÇÃO cPL, através do setor de protocolo, no
endereÇo da Comissão Permanente de Licitação - CPL.
6.2 Em qualquer ocasião antecedendo a data de entrega das propostas, a CPL poderá, por
qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas fornecidas a
solicitaçôes de esclarecimentos, modificarem os referidos documentos mediante a emissão
de uma errata, que será publicada no Diário Oficial da União (quando for o caso) e no Diário
Oficial do Estado.
6.3 Visando permitir aos licitantes prazos razoáveis para levarem em conta a errata na
preparação da Documentação e Proposta (s) de Preços, a CPL poderá prorrogar a entrega
das mesmas, pelo prazo que, na forma da Lei, exceto quando inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas (Documentação e Preço).
6.4 A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com o Art. 4'l da Lei
8.666/93. Deverá ser protocolizada, no horário comercial, de segunda a sexta-feira das
08:00 as 18.00 horas no Protocolo Geral da Comissão Permanente de Licitação, Rua
Urbano Santos, no 1657 - Bairro Juçara, lmperatriz-MA, nos seguintes prazos:
6.4.í Por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias útêis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitação;
6.4.2 Pela licitante, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitação.
6.5 A Comissão Permanente de Licitação, na qualidade de órgão julgador do certame
licitatório e no exercício de sua função decisória, deliberará â respêito.
6.6 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta
licitação até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
6.7 As respostas de possíveis impugnações ou pedidos de esclarecimentos serão
disponibilizados
lmperatriz:
Prefeitura Municipal
www.imperatriz.ma.gov. br/licitacoes

e

-

no site da

de

7- DO CREDENCIAMENTO

. As licitantes deverão se aprêsentar junto ao(a) Pregoeiro(a) por meio de um
representante, portando seu documento de identidade original e devidamente munido de
Carta Credencial, podendo ser utilizado o modelo do Anexo ll do Edital, ou procuração que o
nomeie a participar deste procedimento Iicitatório em nome da licitante, respondendo por
sua representada, comprovando os necessários poderes para formular verbalmente
lances de preços, firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurso,
assinar a ata e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente certame.
7.1

7.'1.í - No caso de titular, diretor ou sócio da emprêsa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a
mesma.
7.1.2 - As participantes deverão apresentar também, ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus
administradores, quando o |icitante for representado por pessoa que estatutariamente tenha
poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica;

7.í.3

- As participantes

deverão ainda apresentar, por intermédio de seus representantes,
Rua Urbano Santos, 1657

-

Bairro Juçara

CEP: 65.900-505 - lmperatri/MA
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Declaração de ciência e cumprimento dos Rêquisitos de Habilitação, podendo ser
utilizado o modelo do Anexo Vl do Edital.
7.1.4 - Fica facultado às participantes, Apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial
do Estado, para demonstrarem sua condição dê ME ou EPP
7.1.5 - Os documentos necessários ao credenciamento dêverão ser apresentados ao(o)
pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os quais Íarão
parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópiâ autenticâda por cartório
competente, ou publicaÇão em órgão da imprensa oÍicial, observados sempre os respectivos
prazos de validade;
7.2 - caso as licitantes não se façam representar durante a sessão de lances verbais, ou
sejam descredencladas, ficarão ir-rtpossibililadas de praticâr os atos descrito no item
t.t_

7.3 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representantê
para se manifestar em nome do representado, vedada a participação de qualquer
interessado representando mais de um licitante.

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

-

Aviso de
Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital, aos

cuidados do(a) Pregoeiro(a) municipal.

7.5

-

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

comprovadamente forem recebidos antes do inicio da sessão.

8. DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

.

Por força da Lei Complementar no í 23106 e do art. 34 da Lei no 1 .488/07, as
Microempresas - MEs, as Empresas de Pequeno Porte - EPPs e as Cooperativas a estas
equiparadas - COOPs que tenham interesse em participar deste pregão deverão observar
8.'1

'1

os procedimentos a seguir dispostos:

a) As licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou COOP, e que
eventualmente possuam alguma restriÇão no tocante à documentação relativa à
regularidade fiscal e trabalhista, deverão consignar tal informação expressamente na
declaração prevista no item 6. 1 .3;

b)

No momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta seja uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo envelope,
toda a documentação exigida neste Edital, ainda que os documentos pertinêntes à
regularidade fiscal e trabalhista apresentem alguma restrição, bem como alguma espécie de
documento que venha comprovar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte;

c)

Como critério de desempate, será assegurada preferência de contrataçáo para MEs,
EPPS ou COOPS, entêndendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas por MEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores a melhor proposta classificada.

8.2. Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do
seguinte modo.

a)

A ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena
Rua Urbano Santos, 1657

-

Baino luçara

CEP: 65.900-505 - Imperatriz/MA
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de preclusão;

b)

A nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em
favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu preço seja
aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias;
Não ocorrendo a contratação da ME, EPP Ou COOP, na forma da alínea anterior,
serão convocada as MEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
No caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se
encontrem enquadradas no item 7.1., alínea'c', será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;
Na hipótese cla não-contrataÇão nos termos previstos irc item 7 í., alínea 'c', o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

c)

d)
e)
f)

O procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por ME, EPP ou COOP

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS
9.1. A proposta de preços deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua
parte externa as seguintes informaÇões:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Prêsencial n' 026/20í9-CPL
Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, CEP 65.900-505
Envelope í - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A PROPOSTA APRESENTADA PODERA ESTAR ENCADERNADA E NUMERAOA)
9.2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos.
a) Ser digitada ou impressa em uma via, redigida com clareza em língua portuguesa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada na última folha e
rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

b) Conter a descrição detalhada e especificaÇões necessárias à identificação do objeto
desta licitação, conforme Anexo l. O licitante deverá indicar a descrição detalhada e
especificações necessárias à identificação, inclusive marca e/ou modelo do produto cotado,
quando for o caso, conforme Anexo l, e respectivo preço por item, em moeda corrente
nacronal, expresso em algarismos e o valor total da proposta em algarismo e por extenso.
Só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na descrição dos valores. Em
caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e
entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será considerado este último.

b,l) PARA A FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS IMPRESSAS DEVERÁ SER
uTrLtzADA A DESCRTçÃO DOS |TENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNC|A,
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
c) Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de
Referencia (Anexo l), correspondente aos itens a serem adquiridos, e estar datada e
assinada por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

d) Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais
como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços,
encargos sociars, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto dêste Edital e seus Anexos.
Rua Urbano Santos. 1657 - Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz/MA
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A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DEVERÁ S-ER PREENCHIDA E ENTREGUE
NA SESSÃO EM PEN DRIVE OU CD. ESTE ANEXO NAO SUBSTITUI A PROPOSTA DE

E)

PREçO IMPRESSA.
10. DAACETTAçÃO

rÁCrm

10.í. Os preços apresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento, observado o prazo de prestação do serviço;
b) compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes,
taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, Iucro,
transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus
Anexos;
c) ser irreajustáveis durante a vigência do contrato.
10.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de entrega da mesma.

10.3. lniciar a axecução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento"
emitida pela Contratante, de Íorma parcelada, vigorando pelo período de 12 (doze) meses, a
partir da data de assinatura do contrato.
10.3.1. O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme
a necessidaade e de acordo com a conveniência da Administração, bem como da existência
de disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela Contratante,
por ocasrão da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da
contratada o ônus com a execuçõ do objeto.

10.4. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de
preços, alterações ou alternatrvas nas condiçôes/especificaçóes estipuladas. Não serão
consideradas as Dropostas que contenham entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões
10.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou rndiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados sêrão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.
10.6. O nâo atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital, observadas as
condiçóes previstas nos subitens 25.5 e 26.6, implicará na desclassificação do licitante;
10.7. Caso os prazos de validade da proposta e da execução do objeto sejam omitidos na
Proposta de Preços, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo iguais aos previstos no item
í 0.2 e í 0.3, respêctivamente.

1í. DA HAB|L|TAçAO
A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo
em sua parte externa os dizeres abaixo e a seguinte documentação.
11

.1 .

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n" 026/20í 9-CPL
Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara, lmperatriz /MA, CEP 65.900-505
Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
(A DOCUMENTAçÃO APRESENTADA PODERÁ ESTAR ENCADERNADA E
NUMERADA)

.2. Os documentos necessários

à

habilitação, abaixo relacionados, poderão ser
apresentados em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo
1'l

Rua Urbano Santos, I657 - Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz/MA
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de cópia autenticada por cartório competente ou publicaÇão em órgáo da imprensa oficial,
observados sempre os respectivos prazos de validade:
a) Registro comerciel, no caso de empresa individual.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidemente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açôes, acompanhado de
documentos de eleições de seus administradores.

c) lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício.

d) Decreto de

autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
d.1) Os documentos em apreÇo deverão estar acompanhados de todas as alteraÇões ou da
consolidação respectiva.

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(cNPJ).

f) Prova de regularidade para com a F azenda Federal (Tributos e ContribuiÇões Federais e
Dívida Ativa e Previdenciária).

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Estâdual do domicílio ou sede do licitante
(Tributos e Contribuiçóes Estaduais e Dívida Ativa).
h) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.

i)

Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF

-

Certificado de

Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.

j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
k) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação.

l) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situaçáo financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentaÇâo da
proposta.

m.) O Balanço patrimonial
Comercial.

e demonstrações contábeis deverão conter registro na Junta

m.1) Serão considerados aceitos como na forma da Lei

o

balanço patrimonial e

demonstrações contábeis assim apresentados:
m.2) sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (Sociedade Anônima):

- Publicados em Diário Oficial; ou
- Publicados em jornal de grande circulação; ou

-

Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do

licitante.
m.2. í ) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

-

Por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

1657 Bairro Juçara
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-Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
m.2.2) sociedade crlada no exercício em curso:

- Fotocópia

do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta

Comercial da sede ou domicílio do licitante.

m.2.3) o balanÇo patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.
n) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e co mpatível com o objeto contratual.

o) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível

em
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através da apresentação
de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

p) Declaração, firmada por representante legal da empresa, de que não emprega menores
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores
de 16 anos, salvo na condiÇão de aprendiz, a partir de 14 anos, podendo ser utilizado o
modelo do Anexo V do Edital.
11.3. Se o licitante for à matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da matriz, ou

11.3.1. Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Debito junto ao INSS, por constar no próprio
documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de
Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado,
devendo apresentar, neste caso, o documento comprobatório de autorização para a
centralização.

11.3.2. Serão drspensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ
filial aqueles documentos quê, pelâ própria natureza, forem emitidos somente em nome

da
da

matriz.
11.4. As certidões e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente produzirão

efeitos com a confirmação da autenticidade no endereÇo eletrônico do órgão emissor.

.5. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital, observadas as
condições previstas nos subitens 26.5 e 26.6, implicará na desclassificação do licitante;
11

11.6 Caso os prazos de validade da Proposta e da execução do objeto sejam omitidos na
Proposta de Preços, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo iguais aos previstos no item
í 0.2 e 10.3, respectivamente.
11.7. Não serão aceitos atestados de capacidade técnica que se refiram a contratos ainda
em execução.
,I2. DO PROCEDIMENTO

12.1. No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou
seus representantes legais, o(a) Pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e
os envelopes contendo as propostas de preços (Envelope 01) e os documentos de
habilitação (Envelope 02).
1

2.1

.1

. O(A) Pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até 1 5 (quinze) minutos

para a abertura dos trabalhos.
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a

sessão, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo(a)
Pregoeiro(a), pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitaçáo
este.iam no local designado pelo menos 15 (quinze) minutos antes do referido horário.
12.3. Após a verifrcaÇão dos documentos de credenciamento dos representantes dos
licitantes e uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante do Anexo V serão
recebidas as propostas comerciais, ocasião em que será procedida a verificação da

12.2. lniciada

conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do
preço, desclassificando-se as incompatíveis.

12.4. No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item
anterior, o autor da oferta de Menor Preço e os das ofertas com preços até 1Oo/o (dez por
cento) superiores àquela, poderão oÍertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos
e decrescentes, até a proclamaÇão do vencedor.
12.4.1. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra
ao licitante, na ordem crescente do desconto.

12.4.2. Poderá o(a) Pregoeiro(a)
a) Advertir os licitantes;
b) Definir parâmetros ou percentagens sobre os quais os lances verbais devem ser
reduzidos;
c) Definir tempo para os lances verbais;
d) Permitir ou não a utilização de aparelhos celulares;
e) Suspender e recomeçar o Pregáo
f) Convidar a retirar-se do local qualquer pessoa que atrapalhe ou perturbe a sessão, assim
como, qualquer um que desobedeça ou desacate o pregoeiro, se prejuízo das penas legais
aplicáveis em cada caso.
12.4.3. Dos lances ofertados não caberá retratação.
12.4.4. Depois de definido o lance de menor valor, e na hipótese de restarem dois ou mais
licitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classificação dos
licitantes remanescentes.

12.5. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condiçóes definidas no item 1í.4, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, até o
máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam
os preços oferecidos nas propostas escrilas. (Havendo empate nesta condição todos
participarão da etapa de lances verbais).
12.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a),
implicará na manutenÇão do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas.

12.7. Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada
a proposta escrita de menor preÇo e o valor estimado para

conformidade entre

a
a

contratação.

O

12.8.
encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a)
Pregoeiro(a), os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

A

apresentação de novas propostas na forma do item
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

í2.8.'1.

í2.8 não prejudicará o

12.8.2. EncerÂda a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á
o início da competição relativa aos demais itens objeto desta licitação.

12.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o
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menor preÇo ofeftado, o(a) Pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do envelope
contendo os documentos de habilitação da proponente cuja proposta tenha sido classificada
em primeiro lugar.
12. 1 0. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar, o(a) Pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentação da
proponente classificada em segundo lugal e assim sucessivamente, ate que um licitante

atenda às condiÇões fixadas neste edital.

12.11. Nas situações previstas nos subitens 12.7, 12.8 e 12.10, o(a) Pregoeiro(a) poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhot
12.12. Vetificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a
ordem dos licitantes sendo declarado(s) vencedor(es) aquele que ocupar o primeiro lugar,
sendo-lhe ad.iudicado pelo(a) Pregoeiro(a) o objeto do certame.

3. O(A) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitântes
contendo os "Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contratação, as
1

2.1

empresas poderão retirá-los no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos
mesmos.
12.14. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo(a)
Pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.

í3. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
í3.1. Esta licitação é do tipo Menor Preço por ltem, em consonância com o que estabelece
a legislação pertinente.

í3.2. Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições
deste edital, notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços.

í3.3. Será considerada mais vantajosa para a AdministraÇão e, conseqüentemente,
classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e
condições deste edital, apresente o MENOR PREÇO POR ITEM.
'13.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas,
após os lances verbais, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na

mesma sessão e na presença de todas as demais licitantes presentês, através dê sorteio,
na forma do disposto no § 2o do artigo 45 da Lei no 8.666/93.
13.5. No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor
unitário.

í4. DO DIREITO DE RECURSO
14.í. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manrfestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso,
podendo juntar memoriais, ficando os demais Iicitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazôes êm igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.
14.2. O recurso poderá ser íeito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida
a termo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax, e-mail
ou vencidos os respectivos prazos legais.

1a.3. O(s) recurso(s), contra decisões do pregoeiro(a) não terá(ão) efeito suspensivo,
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será(ão) dirigido(s) à autoridade superior, por intermedio do(a) pregoeiro(a), o qual poderá
reconsiderarsua decisão ou encaminhálo(s) à autoridade superior, devidamente informado,
pare apreciaÇão e decisão, obedecidos os prazos legais
14.4. O acolhamento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
14.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida notifica a
licitante melhor classificada para assinatura da ata de registro de preço.
14.6 A falta de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessão importará a
decadência do direito de recurso e a adiudicação do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a)
ao vencedor.
15. DA CONTRATAÇAO
1 5.1 . Homologado o julgamenlo, será elaborado o Contrato em favor do(s) licitante(s)
vencedo(es), o qual será convocado para firmar a avença.

15.2. O(s) licitante(s) vencedor (es) terá(ão) um prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável
uma única vez, a critério da Secretaria Municipal de Administração e h/odernizaçáo, paz
atender à convocação prevista no item anterior.
15.3. Se o(s) licitante(s) vencedo(es) não apresentar(em) situação regular ou recusar-se a
executar o ob]eto licitado, injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a
ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicaçáo das sanÇões
cabíveis, observado o disposto no subitem acima.
15.4. Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto da presente licitação, a
associação da contratada com outrem e a cessão ou transferência, total ou parcial.

í6. DAS OBRIGAÇOES

OA CONTRATADA

No fornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o
empenho e a dedicação necessários ao flel e adequado cumprimento dos encargos que lhe
são confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações estabelecidas no Anexo I do Termo
de Referência, a:
'16.1 lniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento",
emitida pela Contratante, de Íorma parcelada, vigorando pelo periodo de 12 (doze) meses, a
partir da data de assinatura do contrato.
16.2 Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto, conforme estabelecido neste
Termo de Referência e na proposta da CONTRATADA.
16.3 Observar o prazo máximo no qual a Contratada íicará obrigada fornecer os materiais,
após cada solicitaÇão formal, conforme item'13 do Termo de Referência.
16.4 Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condiÇões inadequadas aexecução do contrato ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita execuçã_o do objeto.
'í6.5 Facilitar à FISCALIZAÇAO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
16.6 Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, em razão de ação ou omissáo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver su1eita.
16.7 Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçôes por ela
assumidas, todas as condições de habilitaçáo e qualificação exigidas na licitação,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo
comunicar à CONTRATANTE a superveniêncra de fato impeditivo da manutenção dessas
condições.
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16.8 A assinatura do contreto por pêssoa competente deverá ser efetuada em um prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções
prêvistas no art.'81 na Lei 8.666/93.
16.9 A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administrâção, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas.
16.10 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do valor
inicialmente estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1o; do art 65 da Lei
8.666/93
16.1 1 Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da
Lei 8.666/93, respondendo pelas conseqüências de sua inexecuçâo total ou parcial.
16.12 lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 0'l (um) preposto como
seu repÍesentante, corrforme elenca (ait. 6ô, da Lei 6666i93), a;eito pêla Administração, que
deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via
eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execução do objeto.
16.í3 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçóes resultantes
da execução ou de materiais empregados;
16.14 Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e reÍazer, prioritária e êxclusivamente,
às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
solicitaçâo da Contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreçóes, erros, falhas e
imperfeiçóes, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.
'16.'15 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
16.16 Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,
inclusive os decorrentes de aquisiçôes com vícios ou deíeitos, constatáveis nos prazos da
garantia, mesmo expirado o prazo.
I 6. 17 A Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execuçâo do contrato.
16. 1 A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, não transfere à Contratante ou a terceiros a responsabilidade por seu
pagamento.
16. 1 9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescriÇóes referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.
16.20 Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execuÇão do objeto sem a prévia e
expressa anuência da Contratante.
16.21
com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações pactuadas entre as partes.
16.22 Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mãode-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
16.23 Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,
não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigaÇões
pactuadas entre as partes.
16.24 Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do
fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados.
í6.25 Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes
do fornecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxâs, impostos e
contribuições, indenizações, vales{ransportes, vales-refeiçôes, e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas por Lei.

I
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16.26 Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra,
acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, íiscais e comerciais,

transportes, fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuiÇões de qualquer natureza ou
espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços
contratados.
16.27 Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe
venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.
16.28 Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção lndividual - EPl,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como
cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.
16.29 Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
16.20 Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
Contratante;
16.21 Responsabilizar-se pelo transpoÉe, acondicionamento
entrega, inclusive o
descarregamento dos materiais.
16.22 Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração Municipal.
'16.23 Entregar o objeto na Guarda Municipal de lmperatriz ou outro local designado por

e

esta.

í6.24 Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final
ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura
do contrato.
16.24 Manter inalterados os preços e condiÇões da proposta.
í6.25 Lançar na nota fiscal as especifrcaçôes dos produtos, de modo idêntico aqueles
constantes do anexo ll - deste Termo de Referência.
16.26 Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execuÇão do
contrato.
16.27 Atender as demais condiçóes descritas neste Termo de Referência.
í6.28 São expressamente vedadas à contratada:
a verculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização
do Município;
a subcontrataçâo para a execução do objeto deste contrato;
a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o
período de fornecimento.

a)
b)
c)

17. OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE
17.1 Efetuar o pagamento na forma do item 1í do Termo, após o recebimento definitivo dos
materiais
verificação do cumprimento de todas as obrigações legais, fiscais,
previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições deste Termo de Referência.
17.2 Designar um profissronal, para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a
execução do Contrato, conforme previsto no rtem'15 do Termo de Referência.
í7.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo
e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
17.4 Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos
constantes do Anexo I - do Termo de Referência.
17.5 Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
constantes da execução do objeto do Termo de Referência, para que sejam adotadas as
medidas corretivas necessárias.
17.6 lnÍormar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o recebimento dos
materiais e equipamentos e exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso.
17.7 Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do
Contrato, podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com as

e
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especificações .e condiçôes estabelecidas no Termo de Referência, informando as
ocorrências ao Orgão Gerenciador.
17.8 Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições
pertinentês no Termo de Referência, implicando em caso negativo no cancelamento do
pagamento dos bens fornecidos.
í7.9 Convocar regularmentê o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o inslrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sançóes previstas no art. 81 da Lei 8.666/93
e suas alteraçôes.
17.10 Verificar a regularidade fiscal ê trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos à
firmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma
de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária
í 7.1 1 Expedir as Autorizaçôes de Fornecimento.
'í7.i2 R.ecei.rer o u'ujeio crri rlias úteis, ilo irorário de th às i4:00h, iro local detei-nlinado na
requisição/autorização de fornecimento;
17.'13 Disponibilizar local adequado para a realizaçáo da entrega.
17.'14 Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a
fiel execução do contrato;
17.15 Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificação,
para a entrega material.
17.16 Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de
acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do
Termo de Referência;
17.17 Éxigt o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
17.18 Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
1 7. 19 Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.
17.20 Aplicar à (s) licitante (s) vencedora (s) as sanções administrativas previstas na
legislação.
't8. DO PRAZO DA V|GENC|A E EXECUçAO DO CONTRATO
18.1 O futuro contrato que advir deste Termo de Referência, vigorará pelo período de 12
(doze) meses, a partir da data de assinatura do contrato.
19. DO PREÇO E DAS CONDTÇOeS Oe PAGAMENTO
19.1 O valor global estimado do contrato é de R$ 65.1í9,90 (sessenta e cinco milm cento
e dezenove reais e noventa centavos) e apresenta-se previsto conforme Planilha de
Composição de Preços - Anexo ll a este Termo de Referência.
19.2 Os preços rncluem todas as despesas com impostos, seguros, íretes, taxas ou outros
encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de
qualquer natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item 12 do Termo de Referência;
19.3 Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida
indenização a ConÍatada, observadas as prescriçôes da Lei no 8.666/93.
19.4 A CONTRATADA deverá apresentar, pré-íaturamento com detalhes dos fornecimentos,
para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovaÇão para faturamento.
19.5 Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA
deve emitrr a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deveráo ser
entregues na Guarda Municipal de lmperatriz, que atualmente está situada na Rua Urbano
Santos, no í657 - Juçara, lmperatriz/MA, para fins de liquidação e pagamento.
19.6 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão
OrÇamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta)
Rua Urbano Santos. 1657 - Baino Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz"/MA
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a

aceitação definitiva dos materiais, com apresentação das notas Íiscais
devidamente certificadas pêlo Agente Público competente.
19.7 O pagamento d everá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE O
FORNECIMENTO DOS MAT E RIAIS , à medida que forem entregues os mesmos, não

dias após

devendo estar vinculado a liquidação total do êmpenho.
19.8 Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às
notas íiscars, comprovaÇão de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidâo Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços
contratados, rnclusive quanto o lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços -

tcÍús.

19.9 Para fins de pagamento,

a

Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos
fornecimentos devrdanrente autorizados e ceÉificados pelos gestores do contrato, mêdiênte
contabilização e apresentaÇão, ao final de cada entrega ou período não inferior a um mês,
pela Contratada, dos formulários de controle dos íornecimentos.
19.10 A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao íiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse fim.
19. 1
Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras.
19.í2 A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e
protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correções,
íato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá
haver preJuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.
19.13 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
alualizaçáo monetária.
í9.'14 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após
a atestaÇão de que o serviço foi executado em conformidade com as especifrcações do
contrato.
19.15 A CONTRATANTE não fica obrigada a adquinr os materiais na totalidade do valor e
das quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o
fornecimento efetivamente efetuado.
19.16 A CONTRATANTE, observados os prrncípios do contraditório e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os
valores correspondentes
multas, ressarcimentos ou indenlzações devidas pela
CONTRATADA, nos termos do contrato.
19.17 No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratânte encargos moratórios à taxa
nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diarramente em regime de juros
simples.
1 9. 18 O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM
=
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financelra = 0,00016438; e VP = Valor
da prestação em atraso.

í

a

20. DO CRITERIO OE REAJUSTE
20.1 Para restabelecer a relaÇão que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
contratada e a retribuição da AdministraÇão para a justa remuneração, será efetuãda a
manutenÇão do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínêa',d,,do
Art. 65 da Lei n." 8.666/93.
Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatri/MA
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21. DO PRAZO E CONDIçOES DE EXECUçÃO

o

da "Ordem

de
período
pelo
12
de
parcelada,
vigorando
pelà
forma
de
Contratante,
emitida
Fornecimento"
partir
do
contrato.
assinatura
da data de
meses, a
21 .2 O fornecimento dos bens será efetuado de Íorma parcelada, sob demanda, conÍorme a
necessidade e de acordo com a conveniência da Administração, bem como da existência de
disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela contratante, por
ocasião da emissão da solicitaçáo formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratade o
ônus com a execuÇão do objeto.

21

.1 A execução do obieto terá início logo após

21.3 O fornecimento será executado observado

o

recebimento

disposto

no Anexo I e

demais

drsposições deste Termo de Referência.
21.4 A Conlratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
após a solicitação formal pela Contratante.
21.5 Os materiais entregues deverão estar acondicionados de íorma compatíVel com Sua
conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

21.6 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com as
especificaÇóes e condições deste Termo de Referência, do Edital e do Contrato.

22. DO CRrrÉRrO DE ACETTAçÃO OO OA.rerO
22.1. O (s) material (s) deverá (áo) ser acêito (s), da seguinte forma

.

PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da
conformidade das especificaçôes dos materiais com aqueles dêterminados nos Anexos I e ll
Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão
apenas as informaçóes constantes da Íatura e das embalagens, em confronto com a
respectiva nota de empenho.
22.

1

.1

-

22.2. DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificaÇão das especiÍicaçôes, qualidadê e quantidades dos materiais e
conseqüentemente aceitaÇão, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do
contrato, a ser designado pela Contratante.

22.3.

O

descarregamento

do

produto Íicará

a

cargo do fornecedor, devendo ser

providenciada a mão de obra necessária.
22.4. O aceitelaprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade
civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades
com as especificaÇões estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao
município as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.o 8.078/90.

23. DA FTSCALTZAÇÃO DO CONTRATO
23.1 A Íiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão

feitos pelo servidor Victor Diniz de Amorim, Coordenador de Planejamento

e

Administração, matrícula no 53.512-5, ou outros representantes, especialmente designados,
que anotarão em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de
2í.06.93.
Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz/MA
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23.2 As decisóes e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão
de rêcebimênto deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes a Administraçáo.
23.3 A fiscalizaÇão de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados e CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de aÇão
ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.
23.4 A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor
responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

24. DAS MULTAS, SANçOES ADMINISTRATIVAS E RESCISÃO CONTRATUAL

24.1 Pela inexecuÇão total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta
cometida:
24.2 Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso
dedescumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato ou, ainda, no
caso de outras ocorrêncras que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que
não caiba a aplicaÇão de sanÇão mais grave.
24.3 Multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos materiais entregues com
atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razáo da inexecução
total.
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos ou gualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido
pelas demais alíneas.
c) 5 % (cinco por cento) pot dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo náo
cumprimento de quaisquer condiÇões de garantia estabelecido no contrato.
d) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção
das condições de habilitação e qualificaçáo exigidas no instrumento convocatório.
e) 10 % (dez por cenÍo.) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por
inexecução parcial do contrato.
Í) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses dê recusa na assinatura
do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando
houver reiterado descumprimento de obrigaçóes contratuais - atraso superior ao prazo limite
de trinta dias, estabelecido na alínea "a".
24.4. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos la Xll e XVll do
artigo 78 da Lei no 8.666/93.
24.5. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.
23.6. Rescisão Judicial, nos termos da legislação.
24.7. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Adminrstração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.
24.8. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública,
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida
a sua reabilitaÇão perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
25

-

DA RESCISÃO CONTRATUAL

25.í. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a81 da Lei no 8.666/93, de 21106193.
Rua Urbano Santos. 1657 - Bairro Juçarâ
CEP: 65.900-505 - Imperatriz/MA
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25.'1.1. Constituem motivo para rescisão do Contrato:

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

b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidáo do seu
cumprimento, levando a AdministraÇão a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.
c) A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação á Administração.

d) O

desatendimento

das determinações regulares da autoridade designada

para

acompanhar e fiscalizar a sua execuçáo, assim como as de seus superiores.

e) O cometimento reiterado de Íaltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

Í) A deci'etação da falência ou instauração da insolvência civil.

g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.

h) A alteração social ou

a

modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do contrato.

i)

Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.
j) A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor
inicial do contrato além do limite permitido no parágraÍo primeiro do artigo 65 da lei no 8.666,
de 21 de junho de 1993.
k) A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior a

120 (cento e vintê) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
intêrna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenízações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que se.ja normalizada a situação.

l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administraçáo
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo êm caso dê
calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigaçôes até que
seja normalizada a situação.
m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de
serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas
nos projetos.

n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associaÇão do contratado com outrem,

a

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

a

fusão

execução do contrato.

26. DAS D|SPOSTÇOES GERATS
26. 1 Após a declaração

do vencedor da licitação, nâo havendo manifestação dos licitantes
Rua Urbano Santos, 1657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz/MA
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quanto à intenção de interposição de recurso, o(a) Pregoeiro(a) lavrará a ata da sessão e
submeterá o processo à homologação da autoridade competente.
26.1 .1. No caso de interposição de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a

autoridade incumbida da decisão fará a homologação.
26.2. O vencedor obriga-se a aceitar, nas mesmas condiçóes da proposta, os acréscimos ou
supressões do valor inicial atualizado do objeto da presente licitação, nos termos do art. 65,
§ 'lo, da Lei n" 8 666/93.

26.3. A Prefeitura Municipal de lmperatriz/MA poderá revogar a licitação por razóes de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justiíicar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

26.4. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que tendc
aceitado sem objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou
irregularidades que o viciem.
26.5. A participação nesta licitação implica na aceitaÇão plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições.

26.6. O(A) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, poderá
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.

í

26.6.
Poderá ser solicitado ao fornecedor, pelo pregoeiro ou pela comissão de licitação
tnformações adicionais necessárias, laudos técnicos de análises dos produtos, amostras e
outras, a qualquer tempo e/ou fases do procedimento licitatório, com a Íinalidade de dirimir
dúvidas e instruir as decisões relativas ao julgamento.

26.7. Não serão considerados motivos para desclassificação simples omissões ou erros
formars da proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem
o processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que náo firam os direitos dos
demais licitantes.
26.8. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o rnteresse da
Administração, a finalidade e a sêgurança da contrataÇão/fornecimento.

26.9. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
rnstrumento convocatório.
26. '10.

caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a AdministraÇão pública
Municipal, deverá fazêlo tão logo lhe seja adjudicado o presente certame.

26.'1'l . Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com
vista franqueada aos interessados na licitaÇão.

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

serão publicados na lmprensa oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus
representantes.

26.13. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das
propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o feito estiver
suspenso.
26.14. os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
Rua Urbano Santos. 1657 - Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperariz/MA
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26.15. A homologação do resultado desta licitaÇão não implicará direito à contratação.

26.16. Aos casos omissos aplicar-se-áo as demais disposições constantes da legislação
vigente.

26.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o dia do vencimento.

26.18. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.imperatriz.ma.gov.bt ou
obtidos mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a sêr recolhido através de
Documento de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento,
Fazenda e Gestão Orçamentária, podendo, ainda, ser consultado gratuitamente na sede da
CPL, na Rua Urbano Santos, no í657, Bairro Juçara, lmperatriz/MA, estando disponível para
atendimento em dias úteis, das 08h às 18h.

lmperatriz (MA), 02 de abril de 2019

fn,r'nrlU, Qr'rrtcl
Shamara Gomes de Sousa Leal
Pregoeira

Rua Urbano Santos, 1657 Baino Juçara
CEP: 65.900-505 - lmperatrizMA
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PREGAO PRESENCIAL N" 026/2019-CPL

ANEXO

I

(Termo de Referência, Especificações Técnicas e Proposta de Preços)
de

de 2019

Prezados Senhores,

(empresa),
, no _,

com sede na cidade

de
inscrita no CNPJ/MF sob o número
portador do CPF no
neste ato representada por _,
propõe
RG no
abaixo assinado,
a Guarda Municipal de lmperatriz - GMI os
preços infra discriminados, Aquisição eventual e futura de material de consumo (botas para
composrção do fardamento), para atender as necessidades da AdministraÇão Municipal
(Guarda lvlunicipal de lmperatriz, conforme as especificações constantes no Termo de
referência, na Especificaçõê:s Técnicas -Anexos I e nas Planilhas de Composição de preços
-Anexo ll, objeto do PREGAO PRESENCIAL no 026/2019-CPL:
Rua

a) PGzo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
a partir da data de sua abertura.

b) lniciar a axecução do objêto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento"
emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando pelo período de í2 (doze) meses, a
partar da data de assinatura do contrato.
c) O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme a
necessidaade e de acordo com a conveniência da Administração, bem como da existência
de disponibilidade orÇamentária, nas quantidades e locais determinados pela Contratante,

d) Preço Total por extenso R$.......

.

(

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

Rua Urbano Santos, 1657 - Baino Juçara
CEP: 65.900-505 - ImperatrizMA
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ESPECIFICAÇOES TECNICAS

Este documento estabelece as norÍnas específicas para o fomecimento dos produtos. a tim ,J.'
atender as necessidades da Administração Municipal (Guarda Municipal), no Município de
Imperatriz - MA.

1.

DOOBJETO
I

2.

.l Contratação de

empresa para fomecimento de material de consumo (botas para
composição do fardamento). de forma parcelada, a fim de atender as necessidades da
Administração Municipal (Guarda Municipal), no Município de ImpeÍatriz - Maranhão.

DO ORÇAMENTO ESTIMATIVO - CONSUMO E CUSTO ESTIMADO ANLAT-.
2.1 O valor estimado para o consumo anual de materiais, bem como o valor total eslimado
para o fornecimento dos produtos apresenta-se pÍevisto conforme Planilha de
Composição de Preços - Anexo Il a este Termo de Referência;
2.2O quantitativo definido para esta licitação baseou-se na quantidade de gLrarol ..;,,..
estarão desenvolvendo as funções para o ano de 2019 visando suprir a demanda peltr
periodo de 12 (doz,e) meses, a partir da data de assinatura do conÍato.
2.3 O orçamento para essa despesa Íbi obtido a partir de pesquisa de preços n<.r mercado.
2.4 A licitante deverá apresentar o menor preço para cada item, para o período do contrato:
2.5 No Anexo II são demonstrados os quantitativos estimados, com base nas demandas
coúecidas. e os valores unitiírios e globais para a mensuação do valor do contrato. (-!
trabalhos constantes do Anexo II são meramente estimativos e exemplificativos, serviudo
apenas para a orientação dos licitantes e para a quantificação do valor estimado da
contratação, não obrigando a Contratada a demandar os serviços tais como constam nesta
planilha;
2.6 Por se tratar de estimativas, as quantidades e valores não constituem, em hipótese
alguma- compromissos futuros para a Administraçâo, Íazão pela qual não poderão ser
exigidos nem considerados como quantidades e valores para pagamento minimo.
podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades da Administração, sem que isso
justifique qualquer indenização à CONTRATADA.

3

DO PREPOSTO
A CONTRATADÀ deverá manter preposto aceito pela Contratante, durante o perioclo cl.'
vigência do contrato. para representá-la administrativamente, sempre que filr trecc::rili,'
3.2 O preposto deverá ser indjcado mediante declaraçâo em que deverá constar'o 5cii 'i():,,,.
complelo, n. cPF e do documento de identidade, além dos dados relacionados it :rra

3.1

qualifi cação profi ssional.
3.3 O preposto, uma vez indicado pela coNTRATADA e aceito pela Administração, deverá
apieséntar-se à unidade fiscalizador4 tão logo seja firmado o contrato, para assinar, com
o servidor designado para esse fim, o Termo de Aberhra do Lil,ro de ocorrências. e
tratar dos demais assUntos pertinentes à execução do contrato, relativos à stlr'
comPetência.
3.4 O pàposto deverá estar apto a esclarecer as questões relacionadas as faturas dos serviços
prestados.
Rua Urbano Santos, 1657 - JuÇarã
- CEP: 65.900-505 - lmperatriz - MA
www. impeÍatriz. ma. gov. bÍ
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4.

»as coxorçons sÁsrcls

4.1

O

fomecimento

do

material deverá estar disponibilizado

I ,3

C

à

l.

fuhics

CONTRATANTE

imediatamente após o Íecebimento da Ordem de Fornecimento.
4.2 Quanto ao quantitativo estimado a ser contratado, só será pago o que efetivantcnr,' :...
consumido.
4.3 O fornecimento deverá ser realizado nas quantidades e locais determin:ctr. ;.
Contratante.
5

DA REQUISIÇÂO OOS PRODUTOS
5.1 O material sení requisitado pelo responsável da Contratante, que deverá ser feita atraiés
de nota de requisição/pedido/autorização de fomecimento devidamente autoriza.l,,
assinada por ele, onde deverá constar todos os dados, inclusive, dados do servidor
responsável pela recebimento dos materiais.

A

entrega do material deve ser leita no endereço indicado pela Contratante, conlorrne
reqüsição/autori zação de fomecimento, devendo, quando do recebimento làzer a
conferência das especificações, conforme especificações constantes neste Termo de
Referência - Anexos I e Planilhas de Composição de Preços - Anexo II.
5.3 A requisição do material ocorrerá de segunda a sexta-feir4 no horiirio das 8:00 às 14:00
horas, conforme solicitação devidamente autorizada e assinada pelo responsável.
5.2

6.

DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS
6.1 Para fomecimento das quantidades adquiridas proceder-se-á da seguinte forma. de acordo
com as necessidades e conr eniências da CONTRATANTE:
a) a CONTRATADA tbmecerá os produtos mediante a apresentação da ",\utor;za;i;.; .l.
Fornecimento'', conforme modelo previamente apresentado pela COI-TRA i A\ i r: .
acordado pelas partes, devidamente datada e assinada por funcionário autorizado da
Administração Municipal;
b) a "Autorização de Fomecimento" deverá ser devidamente preenchida com as informações
relativas ao fornecimento e assinadas por funcionrário da unidade que receber o material.
6.2 Os produtos serão recusados pela Contratante, no caso de especificações Íbra do
padrões, erro quanto ao produto solicitado, volume menor que o solicitado. contaminaçào
por quaisquer elementos não permitidos em sua composição ou a presença de outras
substâncias, em percentuais além dos autorizados em sua composição.
6.3 O produto recusado deverá ser substituído no prazo miíximo de 05 (cinco) dias contado a

partir do recebimento pela Contratada da formalização da recusa pela Contratante.
arcando a Contratada com os custos dessa operação, inclusive os de reparação:

6.4Para o fomecimento, deverá ser especificado o quantitativo em unidades do produto
fornecido, no preenchimento da requisição do municipio, bem como deverá ser fomecido
o devido comprovante.
6.5 Não será admitida recusa de fomecimento pela Contratada em decorrência de sobrecarga
na sua capacidade instalada.
6.6 Em caso de panes, falta dos materiais. casos fotluitos ou de força maior. a Couttatai,

deverá providenciar alternativas de fomecimento nas mesmas condições acordadas. tr,,

o

recebimento da fornralizlrçi,' '
àescontinuidade dos serviços emitida pela Contratante, sob pena de sofrer as sanções

prazo máximo de 05 (cinco) dias. após
previstas no contrato.

Rua Urbano Santos, 1657 - Juçara
- CEP: 65.900-505 - lmperatriz - MA
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DO PREÇO
7.1 O Preço unitário considerado para a prestação dos serviços será o preço o
proposta vencedora deste Pregão.
7.2O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos serviços registrados.
7.3 No preço contratado já se enconkam computados todos os impostos, taxas. fretes e
demais despesas que, direta ou indiretamente teúam relação com o objeto deste contrato.
isentando a Contratante de quaisquer ônus por despesas decorrentes.

DA GARANTIA DOS PRODUTOS
8.1 A Contratada deverá garantir a qualidade dos materiais, que devera ser r:e
primeira,/melhor, e arcaÍ com qualquer prejuízo à Contratante decorrente de sua
utilizaqão;
8.2 A garantia dos produtos deverá ser de 12 (doze) meses, a partir da data do recebimento,

8

contra quaisquer defeitos de fabricação.
o periodo de garantia, a CONTRATADA, independentemente de ser ou rràrfabricanle do objeto, se obriga a substituir, sem ônus para a ContÍatante, o objeto que
apresentar deleitos ou incorreções resultantes da fabricação, ou não compatíveis com as
especificações destc Termo, no pÍazo máximo de 05 (cinco) dias. a contar da notiÍicaçào:
8.4 Na substituição de produtos deÍbituosos, a reposição será por outro com características
técnicas iguais ou superiores. sem custo adicional para a CONTRATANTE;
8.5 Em caso de não conformidade, lavrar-se-á um Termo de Recusa e Devolução, no qual se
consignarão as diferenças com as especificações. Nesta hipótese, a CONTRATADA
deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especiÍicações, no prazo de 05
(cinco) dias a contar da data de devolução, sendo que, em caso de não aceitação do
produto, a devolução (frete e demais despesas) será por conta da Contratada:
8.6 Caso a substituição não ocorra em 05 (cinco) dias, a partir da notificação, ou caso o rl()\ o
bem entregue também seja rejeitado. estará a empresa Contratada incorrendo em lrtraso
na entrega. sujeita à aplicação das sanções previstas em Lei;
8.7 A Contratada é obrigada a realizar análises dos produtos em comercializ-açàu :,:t,i1 ,' .,..solicitadas pela Contratante. Para isto, a Contratada deve manter disponíveis os llatir r.,i.
necessários à realização das anriLlises (Resoluções específicas);
8.8 Os procedimentos detalhados pÍra a realização dos testes de qualidade dos materiais
seguirão a legislação específica editada pelo Orgão Competente;
8.9 Ficará sobre a inteira responsabilidade da Contratada a garantia da qualidade mínima
dos materiais entregues, sob pena das sanções cabíveis.
8.3 Durante

9

.

DASESPECIFICAÇÕNS OOS PRODUTOS

9.1 Bota Cano C urto
A) O presente Memorial Descritivo fixa as características exigíveis à aquisição de
BOTA CANO CURTO e estabelece as condições técnicas para o seu recebimento.
B) Deverá ser confeccionada em couro semi-cromo hidrofugado de primeira

I

i

qualidade. sem maÍcas, isentas de cortes, fifos, cicatrizes, ben como sinais de
parasitas, ou seja, carrapatos. bemes e outros defeitos provocados pôr riscos de cerca.
chifradas, marca de fogo, etc., com espessura mínima de 2,3mm, parte da gásper crrr
tecido plano náilon (cordura ou similar). fonada intemamente em poliamida.'po lr cst:r'
gáspea lbrrada em couro ripo napa vacum. palmilha de montagem anti pcrti" r'
*"iaiau, palmilha de limpeza em látex e solado bicomponente como segtte descrtç.c:
abaixo:

Rua Urbâno Santos, 1657 - Juçara
- CEP: 65.9o0-505 - lmperatriz - MA
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EspeciÍicacões Tócnicas/Descricão

9.1.1

\Í

GÁSPEA: deverá ser confeccionada em couro semi-cromo de primeira
qualidade, hidrofugado, sem marcas, isento de cortes, furos. cicatrizes. bem
como sinais de parasitas, ou sej4 carrapatos, bemes e outros defeitos provocados
por riscos de cerca, chifradas, marca de fogo, etc., com espessura mínima de
2,3mm, complementada com tecido plano náilon (cordura ou similar). tabela
tecnica abaixo:
cl

Fts

s

Cor e
Defeitos
Fs

CSSTITA

Resistência à

Alongamento percentual
Ph

Tempo de penetração de água
Absorção de água

do couro
Cor
estaÍr a lisa
Isento de defeitos
lVÍínimo 2.3mrn
Mínirno l5MPa
Mínimo 40%
H min. 3,8 : cifra diL Máx. 0.5
Te
mínimo de 60 minutos
Após 120 minutos - Máximo 3,0g (média)

Mriximo de 3,1oÁ

do de cromo
Es

lano nailon
+5%
250

ca ões do tecido

Gramatura
Força de rasgamento
Absorção de água

Permeabilidade

ao vapor de

Mínimo 180 N
Após 60 rninutos - mriximo 0,2g
Minimo 10,0 mg/cm2h
Minimo 80 mg/cm'

água

Coeficiente de vapor de água

9.1.2

E BORDA SLIPERIOR: laterais do cano em couro semr-cromo
acompaúando as especificações técnicas do item 9.2.1; deverá possuir na borda
superior. parte traseira acolchoado em espuma PU revestida pelo lado e\tento ct'll
tecido plano náilon, seguindo tabela técnica no item 9.2.1 e lado interno crlr I :
poliamida 85% poliéster, rápida dispersão da transpiração, acelerado ransportc da
umidade, oompletamente respirável, toque macio e confortável e superior
resistência à abrasão, com os seguintes dados técnicos:
CANO

{ica

Es

365

Grarnatura - ASTM D3776

Resistência à abrasão - NBR ISO 20344
F

de ras

Permeabilidade

to

ao vaPor de

Coeficiente de vapor de água
Es SSUTA

;

Rua Urbano Santos, 1657 - JuÇarâ
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do forro
m + 5o/o
Seco 25600 ciclos
Umido 12800 ciclos - sem danos
mínimo 60 N
Mínimo 40 mg/ cm
2
cm
Minimo 450
Mínimo 2 0mm

es

água

\4

-

sem

furos

g
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9.1.3 FORRO DA GÁSPEA, LINGUETA E PASSADORES DO I\TA C
(CADARÇO): forro da geispea em couro tipo napa vacum. Lingueta tambénr
composta extemamente em napa vacum, intemamente em tecido
poliamida/poliéster e recheada com espuma PU 6mm para melhor confono.
Passadores compostos por náilon polímero em numero de l0 (dez) por pé. sendo
6 passadores iniciais tipo gotA 2 passadores tipo retenção e 2 ganchos ao final drr
cano, todos inseridos através de costuas ou sistema de embutir por aitu
frequência. §ão serão aceitos passadores inseridos através de rebites).

9.1.4 BIQUEIRA:

em couraçada impregnada com resina termoplástica; conformada a
quente para aumentar a resistência e durabilidade, encoberta de material têxtil.

f

.

i.5

9.1.6

CONTRAFORTE: couraçada impregnada com resina termoplástica.

PALMILHA DE MONTAGEM: palmilha

à prova de perfuração confeccic»rada

I 00920 poliéster. impregnado c termoligado quimicamerte e \)rr r , ! -;, ,.
poliuretanica. dublada com adesivo termoplástico. A pahnilha |i!::., t,.
tratamento com plasma que melhora a ligação e compacidade das partícrrlas de
cerâmica. que proporcionam um maior grau de dureza e resistência mecânica.

em

fisica e química. Palmilha dublada em manta nãotecido na região extema do pé do
uswirio para maior adesão na montagem.
Es ecifica

es

de

rfura

ao

Mínimo 4,0 mm
Mínimo 4 200 m
Mínimo 1 400 N

Es

ssura
Gramatura( m')
Resistência a erfuração

9.t.7

ma rova

da almilha de monta

PALMILHA DE LIMPEZA: palmilha em látex, com sistema de absorção

de
e
desorção
de
impactos. respirável, antibacteriana, efeito memóri4 alta absorção
água, dublada em microfibra impregnada em poliuretano respirável, cor clara.
Es ecifica ões

Dureza (Asker C)
Absorção e desorção de água (lSO - 2034j)

27+5AskerC

'190
ms./cn: r;..:'
Absorção - mínimo
30 minutos
Desorçâo - mínimo 98oÁ após 24 horas

qualidade, sendo que as costuras do reforço da
gáspea, reforço frontal, paÍes dianteira e traseira do cano deverão ser feita com
liúa 30. e as demais com linha 40, ambas de nylon.

9.1.8 AYIAMENTOS: de primeira

Rua Urbano Santos. 1657 - Juçara
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9.1

.9

Rüica
SOLADO: bicomponente constituído por sola em borracha alto grip I egr
c0t
preta e entressola em poliéter. Deverá ser blaqueado (costurado) apenas na reg
do bico para evitar descolamento. a blaqueação será de um lado a outro
(centralizado) iniciando onde existira detalhe em V e terminando ç16 61111q, I ,1.i,,
onde haverá uma pequena abertura (grau) quase formando tambem um deilrlh. ..':
V. A blaqueação (costura) dever'á ser feita sobre a canaleta desenhadii u\, (i,.,r.
tendo no mínimo 15 centimetros de área costurada, tendo por base o tamanho .10.
O detalhe em V tem a frurção de ajudar na flexibilidade do calçado. (não será
aceitas costuÍÍls somente no bico e solados que não possuírem o detalhe em V. sob
pena de desclassificação). Na região do enfranque deverá conter o nome da
fabricante do calçado bem como a fabricante do solado. O mesmo deve sesuir as
seguintes especificações tecnicas:
tca

Es

es da

Densidade da sola

Abrasão
Dureza

camada externa sola
1,10 g/cmr + 0,05 g/cmi
Miiximo 85mmr

65+4ShoreA

Resistência ao calor de contato

Incisão inicial 2,02 + 0,02mm - após 30.000
flexões acréscimo máximo 4,00mm (fenda
márima até 6mm
Sem danos (300oC durante 60 segundos)

Resistência ao

Aumento miíximo do Volume 1%

Resistência à flexão

Ieo combustível

cilica

Es

s

da entressola
0,s0 cm + 0,03

cnl
Densidade da entressola
60+3AskerC
Dureza
de sistema de injeção direta ao cabedal.
fabricados
através
Não
aceitos
solado
Obs:
serão
strobel, etc.
O solado deve atender aos requisitos de ensaio de resistência ao escolregamento piso tle
cerâmica e aço, conl'orme:
Es
Resistência ao escorre
Resistência ao escorre

cifica
ento
o

-

Resistência ao escorre
Resistência ao escorre
a

1,
2.

3.

-

salto
ões

Es

oento

-

ento em Piso Cerâmico
Mínimo 0,45
Salto 0.40

Escorre
lano

es

-

mento em Piso de A o
Mínimo 0 20
Salto 0 15

Esco

lano
salto

Ensaio realizado nas seguintes condições seguindo norma ISO 20345:2008:

piso de ladrilho cerâmico com valor de aspereza Rz entre 14pm e 18;rm. molhado col.tl
solução de detergente contendo 0'59/o de lauril sulfato de sódio (SLS)'
Utili;ado 1 par de calçado N" 40 - ponto francês Brasil (ou No 42 - ponto tiancês L uropr ) r'.,,.,
todas as .àdiçõ... com aplicação de carga (Força Normal V) de 500 N, com tenrptr ue
e
contato estático miiximo dals a partir do contato inicial de 50 N até atingir a Força Normal.
Força
tempo pam início de escorregÍrmento de no máximo 0,5 s contados após atingir a
Normal.
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Rubr

r

Velocidade de deslizamento de (0,3+0,03)m/s e coeficiente de atrito medido entre 0.30 s e
0,60 s após o início do deslizamento, sob a ação da Força Normal após atingir a velocidade de
deslizamento.
Ensaio no salto (pade traseira) com ângulo de contato entre o solo e o calçado de
(7,G10,5)0, conforme esquema abaixo:
Imagens meramente ilustrativas

5.

I

EscorregamenÍo do plano para frcnte

9.1.10 RESISTÊNCh

A

Escorregamento do salto para frente

SEPARÂÇÃO DO SOLADO DO CÂBEDAL: Força de

arranque do solado - Mínimo 500N.
Obs: Não seÍão aceitos solados com injeção direta ao cabedal.

9,I.1I EMBALAGEM:
Embalagem Individual: devera ser embalada individualmente em caixa

de

papelão contendo a marca do produto, modelo e numeração, inclusive na amostra
apresentada.

Embalagem Coletiva: Deverá ser acondicionadas com dez pares de calçado. enr
caixa de papelão ondulado. Extemamente deverá conter os números dos calçados
nela contidos.

9.1.12 DOS LAUDOS TECNICOS QUE DEVERÃO SER APR-ESENTADOS NO
CERTAME:

Laudos técnicos: emitidos por Laboratório credenciado ao Ministério do
Trabalho (IPT ou similar) na rírea de aruílise em calçados, comprovando as
características técnicas mínimas exigidas nos itens citados abaixo:
Itens:
. Cabedal (couro) e tecido plano náilon (cordura ou similar);
o ForraÇão (Poliamida/Poliester);
o Palmilha de Montagem (antiperfuração não metiílica);
o Palmilha de Limpeza:.
r Solado, Escorregamento (Piso Aço e Ceramica);
OBS: Os laudos técnicos apresentados deveram ser em Original ou Cópia
Autenticada e ter como base as normas atualmente vigentes no país as quais estão
descritas no diririo oficial da união; são elas:

ABNT NBR ISO 203!t.l

-
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Calçado ocupacional

Além dos laudos técnicos compÍovando a qualidade do material usado

na
construção do calçado, sob pena de desclassificação, a empresa deverá apresentar
laudo técnico de conforto segundo tabela abaixo:

Normas

Ensaios

ABNT NBR 14835i 1 I
ABNT NBR I4836/1

1

ABNT NBR I48J7i I I

] **,

NBR 14838,1

ABNTNBR

-t

Massa do Calçado

Normal ou Confo

Pico de Pressão na região do calcâneo

Abaixo de 230 K ll

Pico de Pressão na região dos metatarsos

Abaixo de 230 KPa

Tem eratura lnterna

Normal ou Conlt,rtlir ci

t ] Ínai.. de Amorrecimenro

14839111

ABNT NBR I.I84O/I

I

Resultados

Maior ou i

la80%

Indice de Pronação

Normal ou Confortável

Percepção de Calce

Confortável

I

Marcas/Leões

I

ConfoÍável

Juntamente com os laudos os licitantes deverão apresentar uma amostra do material No 40, para
que o órgão analise a qualidade do material.

9.2 Bota Cano Lonso Motociclista

O Presente Memorial Descritivo fixa as características exigíveis a aquisição de

Br-rta

Cano Longo. e estabelece as condições técnicas:

Bota cano longo confeccionada em couro semi-cromo. de primeira

qualidade.

hidrofugado, sem marcas. isenta de coÍes, futos. cicatrizes, bem como sinais de parasitas-

ou seja. carrapatos. bernes e outros defeitos provocados por riscos dc cetc:t- ii,;r.-.-..
marcas de fogo, com espessu.ra mínima de 2.0mm, fonado internanlcllt; .il.
poliéster/potiam ida, ziper na lateral intem4 com forro de isolamento intemo na exterlsão
do zíper, refletivos em alta freqüência, forro almofadado, cano superior com elástico nas
laterais, caneleira com reforço intemo em couro reconstituído, palmilha de montagem
anti perfiração não metrílica, palmilha limpeza em látex e solado Bicomponente.

Especificações Técnicas/Descricâo

g.2.1 CABEDAL: coulo bovino

de primeira qualidade, curtida ao cromo, espessura
mínima de 2,0mm com acabaÍnento semi-cromo HIDROFUGADO'

I
t"
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Es ecilic

es

Cor e es
Defeitos
Espessura
Resistência à tração
Alongamento percentual
Ph
Ab
de
Tempo de penetração de água
Teor de úLXa
do de cromo
Permeabilidade ao vapor de água
Coeficiente de vapor de água

9.2.2

,

t

Rubncâ

do couro
Cor
estam
lisa
Isento de defeitos
Mínimo 2,0mm
Mínimo 20MPa
Mínimo 50%
H min. 3,5 ; cifra dif. Máx. 0.7
À
s 60 minutos - Máximo 0,2
Tem r o mínimo de 60 minutos

l

3 a 8oÁ

Mínimo de 3%
Mínimo 0,8 m€ cm
Mínimo 15 mg cm

GASPEA: cm couro bovino curtido ao cromo, com biqueira em couro, com
deseúos em alto relevo feitos através de sistema de alta frequencia, para evitar
desgaste do couro. fixada através de colagem e costura simples. §ão serão
aceitas biqueiras em qualquer outro tipo de material que não seja couro).

9.2.3

FORRO DA PARTE TRASEIRA: em 85% poliéster, 15% poliamida de rápida
dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade. completanrente
respiÍável. toque macio e confortável e superior resistência à abrasão.
Es

ifica

ões do

forro
365

Gramatura - ASTM D3776

+

5o/o

Seco 25600 ciclos - sem furos
Úmido 12800 ciclos - sem danos
Mínimo 60 N
Mínimo 40
Mínimo 45 0 mg/cm'
Mínimo 2 0mm

Resistência à abrasão - NBR ISO 20344
Força de rasgamento
Permeabilidade ao vapor de água
CoeÍiciente de vapor de água
Hs essura

em poliéster dublado com espuma de P U' de
6.0 mm. conl as seguintes especificações técnicas:

9.2.4 FORRO FRONTAL DO CANO:
Es

cifica

s

Espessura

Itzoe/m

Gramatura - ASTM D3776
Resistência à abrasão - NBR ISO 20344
Fo

de ras

ento

Permeabilidade ao vapor de água
rde
de

Rua Urbano Santos,'1657 - JuçÂta
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liéster
do forro de
0.80 mm +5%

Coeficiente

t

5Yo

Seco 25600 ciclos - sem danos

Úmido 12800 ciclos - sem danos
Mínimo 20 N

Minimo 20 mg/cm
Mínimo 20

\.,ft

CM

L
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9.2.5 FORRO DA GÁSPEA:

em

F
-I

.: ..

couro tipo napa vâcum com

L-s oa!

Ruhha
+-fll
as

segr-un

C.'\

especificações técnicas:
Fl,s

Es

ecific

es

do forro da

uÍa

â

0,80 mm +5%

Força de rasgemrento
Permeabilidade ao vapor de
de vapor de água
pH

água

Mínimo 80 N
Mínimo 2,0 mg/cm h
Mínimo 20 m cm 2
Mínimo 3 ')

Coeficiente

9.2.6 ZÍPER DE NYLON:

na lateral intema do cano, comprimento de 32cm, para o
número 40, devendo aumentar ou diminuir conforme a numeração, recobena por
"pala" extema em couro semi-cromo que cubra todo o zíper com detalhe de corte
em V na area de flexão da bot4 fechado aüavés de velcro preto com no mínimo
2,0 cm de largura.

9.2.7

FOLE PROTETOR INTERNO AO ZÍPER: de couro tipo napa vacunr
colocado veíicalmente ao longo da extensão da abertura do zíper, devendo
também ser forrada com a mesma forração do item 9.2.3 para melhor conforto ao
fechar o zíper. A napa deve seguir as especificações:

Is

sura
Força de rasgamento
I

pH
Permeabilidade ao vapoÍ de
de

rde
9 2.8

água

ua

ecifica ões da na a
0,80 mm +5%
Mínimo 80 N
Mírtimo 3.2
Mínimo 2,0 mg/cm h
Coeficiente
Mínimo 20 m cm

PARTE SIJPERIOR TITASEIRA: acolchoada com espuma PU de

espessura

lOmm e densidade 33, em quatro gomos revestimento na parte exterior em couro
tipo napa vacum e na parte intema com o mesmo forro da pane traseira do cano.
Haverá nas duas laterais uma cavidade na vertical em V medindo l1,5cm para o
número 40 (variando de acordo com a nr.rmeração), com um elástico de alta
pressão de 3cm para permitir uma melhor ajuste na panturrilha.

9.2.9

PARTE DIANTEIRA; na altura do peito do pé haverá um acolchoado tli: n,"

c

gomos em espuma PU de espessura lOmm e densidade 33, recoberto em napa tipu
vacum conform e irem 9.2.7, para rnelhor acomodação e mobilidade da legiào do

tomozelo.

9.2.10 PARTE TRASEIRA: Acima do calcanhar haverá um acolchoado de seis gontos
em espuma PU de espessura 10mm e densidade 33, recoberto em napa tipo vacum
conforme item 9.2.7 , para melhor acomodação e mobilidade do tendão de
Aquiles.
Rua Urbano Santos, '1657 - Juçara
- CEP: 65.900-505 - lmperatriz - MA
www.imperatriz.ma. gov.bÍ

\/

I

f,STADO DO MARÀNTIAO
PREFEITURA MTiNICIPAL Df, IMPERATRIZ
GUARD,{ MUNICIPAL

lq?

\

NJ
LS

a

0 ci. ?

Ruhica

9.2.11 PROTEÇAO FRONT-AL: intema no comprimento da parte dianteira
em couro reconstituído de 2,5mm de espessura, revestido em couro semi-cromo
hidrofigado e costuras duplas transversais. Acima dessa proteção, deverá existir
uma espuma de 10nm, revestida em ambos os lados por napa tipo vacum
conforme ítem 9.2.7 formando assim uma banana para melhor acomodação da
canela, está devera ter no mínimo 12,5 cm de comprimento e 2.5 cm de largula.
ficando centralizada com a proteção frontal.

9.2.12

CONTRA FORTE INTERNO: material termoplastico, conl'orrnadtr
termicaÍnente, com espessura de 2,0 mm tipo rígido, resistente revestido de counr
pelo extemo e intemamente em nãotecido de microfibra com cor dilerente da
forração, absorvente. composto de poliamid4 com as seguintes especificações:
ecific

ões do

forro do contra forte
1.30mm +5%
300 m + 50Á
Seco 25600 ciclos - sem danos
Úmido 12800 ciclos - sem danos

Espessura

Gramatura - ASTM D3776
Resistência à abrasão - NBR ISO 20344

9.2.13 PALMILHA DE MONTAGEM: palmilha à prova de per{iração confeccionada
em 100% poliéster. impregnado e termoligado quimicamente com re sina
poliuretanica, dublada com adesivo termoplástico. A palmilha passa p()r
tratamento com plasma que melhora a ligação e compacidade das partículas de
cerâmica. que proporcionam um maior grau de dureza e resistência mecânica.
fisica e química. Palmilha dublada em manta nãotecido na região extema do pe do
usuario para maior adesão na montagem.
Es

fica

ma rova de erfura

da almilha de monta

o

Mínimo 4,0 mm
Míimo 4 200 m2
Mínimo 1 400 N

Espessura
Gramatrua(g/m'z)
Resistência a perfuração

I

9.2.14 PALMILHA DE LIMPEZA: palmilha em látex, com sistema de absorção de
impactos, respiÍável, antibaoteriana, efeito memória, alta absorçâo e desorção de
água. dublada em microfibra impregnada em poliuretano respirável com cor clara;
cifica

E§

27+5AskerC
Absorção - mínimo 190 mg/cm

Dureza (Asker C)
Absorção e desorção de água

(tSO

20345) minutos
Desorção
I
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9.2,15 BIQUEIRA: lâmina de resina termoplástica com adesivo termo

OJ\

L

reforçado com não tecido de poliéster, em um dos lados.

9.2.16 SOLADO: bicomponente constituído por sola em borracha alto grip legítima cor
preta e entressola em poliéter. Deverá ser blaqueado (costurado) apenas na região
do bico para evitar descolamento, a blaqueação será de um lado a outro
(centralizado) iniciando onde existira detalhe em V e terminando do outro lado
onde haverá uma pequena abertura (grau) quase formando tambem um detalhe em
V. A blaqueação (costura) deverá ser feita sobre a canaleta desenhada no solado.
tendo no mínimo 15 centimetros de iirea costurad4 tendo por base o tamanho 40.
O detalhe em V tem a função de ajudar na flexibilidade do calçado. (não será
aceitas costuras somente no bico e solados que não possuírem o detalhe ent V. soh
pena de desclassificação). O mesrno deve seguir as seguintes especificuc,r,.
técnicas:

F

s da camada externa sola

Es

cm + 0,05

Densidade da sola

1,10

Abrasão
Dureza

Maximo 85 mm

cm

65+4ShoreA

Resistência ao calor de contato

Incisão inicial 2,02 + 0,02mm - após 30.000
flexões acréscimo máximo 4.00mm (fenda
máxima até 6mm
Sem danos (300'C durante 60 segundos)

Resistência ao Oleo combustível

Aumento miiximo do Volume l%

Resistência à flexão

Es ecifi
Densidade da entressola

Dureza

da entressola
0 50 cm +0 03
60+3AskerC

es

gm

Obs: Não serão aceitos solado fabricados através de sistema de injeção direta ao cabedal.
strobel, etc.

9.2.17 O solado deve atender aos requisitos de ensaio de resistência ao escorregamento -Esconegamento piso de cerâmica.
Es
I

Resistência ao escome

ento

Resistência ao escore

ento

- Esco
lano
salto

mento em Piso Cerâmico
Mínimo 0,45

-is"tt"

o3o

1. Ensaio realizado nas seguintes condições seguindo norma ISO 20345:2008:

2.Piso de ladrilho cerâmico com valor de aspereza R, entre l4pm e 18pm, molhado com
solução de detergente contendo 0,5o/o de lauril sulfato de sódio (SLS).
3. Utilizado I par de calçado No 40 - ponto francês Brasil 1ou N" 42 - ponto francês Europa.l
para todas as medições, com aplicação de carga (Força Normal V) de 500 N, com tempo de
contato estátioo miiximo de ls a partir do contato inicial de 50 N até atingir a Força Normal.
t1
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e tempo para início de escorregarnento de no mâ.iimo 0,5 s contados após ating lt
Normal.
4. Velocidade de deslizamento de (0,3+0,03)m/s e coeficiente de atrito medido entre 0.10 s e
0,ó0 s após o início do deslizamento, sob a ação da Força Normal após atingir a velocidade
de deslizamento.
5. Ensaio no salto ( parte tÍaseira) com ângulo de contato entre o solo e o calçado .lu
( 7.0+0.5f. conforme esquema abaixo:
Imagens meramente ilustrativas
Y

t

Escorregamento do plano para frente

Escorregamento do salto para frente

9.2.18 O solado deve atender aos requisitos de ensaio de resistência ao escorregamenlo
Esconegamento piso de aço.

Iis

cifica

es

-

Escorre

Resistência ao escorre
to- lano
Resistência ao cscorre amento - salto

l. Ensaio realizado

mento em Piso de
Mínimo 0.20

-

o

Salro 0,15

nas seguintes condições seguindo norma ISO 20345:2008:

Piso de aço com valor de aspereza R, entre l,60pm e 2,5pm, molhado com soluÇão .i,.'
glicerol.
3. Utilizado 1 par de calçado No 40 - ponto francês Brasil (ou N" +2 - ponto francês Europa)
para todas as medições, com aplicação de carga (Força Normal V) de 500 N, com tempo de
contato estiítico mríximo de ls a partir do contato inicial de 50 N até atingir a Força Normal.
e tempo para início de escorregamento de no miíximo 0,5 s contados após atingir a Força
Normal.
4. Velocidade de deslizamento de (0,3+0,03)mis e coeficiente de atrito medido entre 0,30 s e
0,60 s após o início do deslizamento, sob a ação da Força Normal após atingir a velocidade
2.

de deslizamento.

5.

Ensaio no salto (parte traseira) com ângulo de contato entre
(7,0+0.5)0, conforme esquema abaixo:
Imagens meramente ilustrativas

o solo e o

calçado de

i

Escorregamento do salto para frente

Escorregamento do plano para frente

g.2.19 AVIAMENTOS: de primeira qualidade, sendo que as costuras extemas deverão
ser feitas com linha 30, e as intemas com liúas 40, ambas de náilon. As costuras
devem ser reforçadas intemamente com fita de reforço em náilon auto colante.
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9.2.20 CANO: altura do cabedal deverá ser medida de acordo com o item 6
norma NBR ISO 20344 (onde a altura é a distancia vertical entre o ponlo mais
baixo da palmilha intema e o ponto mais alto do cabedal).
A altura do cano deverá seguir a tabela abaixo em milímetros:

Tamanho

Com rimento

31

i40

35

345
350

36
37

l

355

160
365

38

39
40

I

3'.70

4l

375
380
385
390

43
44
15

395

46
47

,100
,+05

9.2-2I RIIFLETIVOS DT] SEGI]RANÇA f, PORTA FACA:
Lateral: na parte extema do pé esquerdo haverá dois refletivos em alta freqüência
(alta freqüência é uma Solda Eletrônica, feita através de uma prensa que recebe
uma descarga de energia de 12 KVA), no formato de boomerang, na cor cinza.
em alto relevo com definições em alta freqüênci4 medindo o menor 4Ontnl e o
maior 50mm.
OBS: Os refletivos deverão ser visíveis em 180o, não seÍão aceitos refletivos que
não sejam visíveis ou que estejam inseridos de forma que não seja visto em 180'.

Taloneira: Na região do calcanhar de ambos os pés haverá um refletivos em alta
freqüência (alta freqüência é uma Solda Eletrônic4 feita através de uma prensa
que recebe uma descarga de energia de 12 KVA), no formato de boomerang- na
cor cinz4 em alto relevo com definições em alta freqüência, medindo 50mm.

E
7

OBS: Os refletivos deverão ser visíveis em 180o, não serão aceitos refletivos que
não sejam visíveis ou que estejam inseridos de forma que não seja visto eul l8C"

Porta faca: na paÍe extema do pe direito haverá um porta faca em borracha conr
trabalho em alia freqüência, forrado em couro tipo naPa vacum. con.r dois
refletivos em alto relevo com definições em alta freqüência, no fortrtlito .1.
boomerang, medindo o menor'lOmm e o maior de 50mm'
OBS: Os ãfletivos deverão ser visiveis em 180o, não serão aceitos refletivos que
I 80''
não sejam visíveis ou que estejam inseridos de forma que não seja visto em
I
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Dados técnicos dos relletivos: Material refletivo com base laminada em PVC.
formado por microesferas de vidro, distribuídas de forma constante com alto
poder de refletividade, elevada estabilidade e com excelente fixação por solda
eletrônica ou alta fieqüência com grande durabilidade e flexibilidade.
Continua refletindo mesmo em condições climáticas adversas, tais como .-irtr'.,.
neblina e serração. Apresenta valores fotométricos mínimos equivalentes a 500
candelas/lux.m2.

9.2.22 RESISTÊNCh

A SEPARAÇÃO DO SOLADO DO CABEDAL: Foiçzr de

arranque do solado - Mínimo 500N.

9.2.23 EMI}ALAGI,M:

Embalagem Individual: deverá ser embalada individualmente em caixa tle
papelão ondulado duplex 450grs. impressa em maquina flexografica monocolor.
Nesta deverá conter o nome do modelo, numeração e marca. (lnclusive na
amostra apresentada).
Embalagem Coletiva: Deverá ser acondicionadas com seis paÍes de bota" em
caixa de papelão ondulado, duplex 450grs, contendo extemamente a numeração
dos calçados nela contidos e dados do fabricante.

9.2.24 DOS LAUDOS TÉCNICOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS ){0
CERTÂME:

Laudos técnicos: emitidos por Laboratório credenciado ao Ministririrr
Trabalho (IPT ou similar) na área de análise em calçados. comprovando

,.1;,

as

características técnicas mínimas exigidas nos itens citados abaixo:

9.2.1 - Cabedal, 9.2.3 - Forro do parte faseira do cano,9.2.5 - Fono da Gáspea
(napa), 9.2.13 - Palmilha de Montagem, 9.2.14 - Palmilha de Limpeza. 9.2.16
Solado. 9.2.i8 - Escorregamento em Piso Ceramico, 9.2.19 - Escorregamento ettt
Piso de Aço

-

A

comissão de elaboração do projeto para Aquisição desse material se
embasou além de testes nos rnateriais que realmente atendem a real necessidade
dos usuários, em Normas atualmente vigentes no país as quais estão descritas no
diário oficial da união; são elas:

OBS:

ABNT NBR ISO 20344 - Métodos de ensaios em calçadosi
ABNI NBR ISO 20347 - Calçado ocupacional.
Juntamgnte com os laudos a os licitantes deverão apresentar uma amostra dtr
material No 41, para que o órgão analise a qualidade do material. o calce e a
esletica podendo esta ser daniÍ'ica<ia aÍim tle melhor verificação dos malerlals
Rua Urbano Santos, 1657 - Juçara
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usados em sua construção sob pena de desclassificação quando não atend.'r
requisitos mínimos.

,

Caso a comissão de analise ache necessiirio, poderá encaminhar essa amostra a
um laboratório credenciado ao ministério do trabalho afim de suprir as possír,cis
duvidas reGrente ao material, tal processo deveú ter todas as suas custas arcadâs
pelo licitante. A comissão só adotaÉ tal procedimento se achar que seja
necessiirio e após informar e ter a devida autorização por escrito da licitante.

Alem dos iaudos comprovando as características técnicas dos materiais, a
empresa deverá apresentar tambem laudo técnico com níveis mínimos de
conforto, atendendo rigorosamente a tabela abaixo.

linsaios

Normas

Pico de Pressão na região do calcâneo

Resullados
Confortável

Pico de Pressâo na região dos metatarsos

Confortável

Temperatura intema

Normal ou Conforiii cl

ABNT NBR 14836111

ABNTNBR

14837111

I

'

ABNT NBR 14838/1

i

Índice de Amortecimento

Maior ou i

ABNTNBR

1

Índice de Pronação

Normal ou ConfoÍár,el

Percepção de Calce

Confortável

Marcas/Leões

Confortável

14839/1

ABNT NBR I4840/11

a 85%

9.3 Bota Cano Lonso Ambiental
A) O Presente Memorial Descritivo Íixa as características exigiveis à aquisiçào de rot:r
Cano Longo para Policia Militar / Policiamento Rodovirírio, e estabelece as condições
técnicas exigíveis para o seu recebirnento.
B) Bota cano longo padrão Policiamento Rodoviário, confeccionada em couro semicromo. de primeira qualidade IIIDROFUCADO. sem marcas, isento Lle il:lcl
aparentes como flor solta. cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas. ou
seja, carrapatos. bemc's e outros defeitos provocados por riscos de cerca. chifradas.
marcÍrs de fogo, etc.., com espessura minima de 2.3mm, refletivos de segurança na cor
cinzalprata em alta freqüência no calcanhar e nas laterais extemas parte superior, zíper
nas laterais internas, fechamento frontal contendo 24 ilhoses tipo circular nn 5l em
alumínio com tratamento anti-corrosivo na cor preta, fechado com atacadores redon.l,,
de 2,00 mm de comprimento encerados com pontas plastificadas, com forro de
isolamento intemo (lingüeta) inteiriça na extensão do atacador em napa vacum com
espessura de 0,9 a l,3mm, forrada intemamente em poliamida/poliéster, cano superior
ajustado por 02 fivelas de 20mm em material zamac, palmilha de montagem
antiperfuração não metrílica, palmilha intema em látex e solado Bicomponente.

IÍ
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Especifi cações Técnicas/Descrição

L

fu1t

9.3.1 CABEDAL: couro bovino

de primeira qualidade, cuÍida ao cromo! cspessura
mínima de 2,3 mm com acabamento semi-cromo HIDROFUGADOT

iÍic

Es

Cor e estampa
I)efeitos
Espessura
Resistência à tração
Alongamento percentual
Ph
T
de
ão de
Absorção de água

Cor
estam
lisa
Isento de defeitos
Mínimo 2,3mm
Mínimo 15MPa
Mínimo 40%
H min. 3,8 ; cifra dii Máx. 0.5
Tem
mínimo de 60 minutos

Apos 120 minutos

-

Máximo i.0

média
Maximo de 3,1o/o

I

Oxido de cromo

9.3.2

ões do couro

GASPEA: deverá ser confeccionada em couro bovino, conforme item 9.1. t. .,rr
duas peças, sendo uma picoteada e com orificios de vazador no 01. er-,nr
distanciamento de 01 centímetro cada. As peças deverão ser unidas com duas
costuras duplas, sendo uma próxima a picoteação e a outra com distanciamento de
07 mm da mesma.

9.3.3

FORRO DO CANO: em 85% poliéster, 15% poliamida de r.ipida dispersão da
transpiração, acelerado transporte da umidade, completamente respirár,el. toque
macio e confortável e superior resistência à abrasão.
fica

Es

Gramatura - ASTM D3776
Resistência à abrasão - NBR ISO 20344
F

de ras amento

Permeabilidade
Coeficiente de va
essllrâ

ao vapor de

água

rdeá

9.3.4 FORRO DA GÁSPEA:
Es

ao vapor de
de

pH
cifra diferencial
Rua Urbano Santos, 1657 - Juçara
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furos

em couro tipo napa vacum.

ecific

da na
0,80 mm +5%
Mínimo 30 N

Espessura
Força de rasgamento

Permeabilidade
Coefioiente de v

do forro
365g/mt * 5%o
sem
Seco 25600 ciclos
Umido 12800 ciclos - sem danos
mínimo 60 N
Mínimo 40 mg/cm h
Mínimo 450 m cm
Minimo 2.0mm

âgra

Mínimo
Mínimo
Minimo
Minimo

)l

2,0 mg/ cmn
20
cm
3,2
0,7

l_

0J d-t'o

*
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9.3.5 FECHAMENTO FRON'IAL:

corrr aurcador redondo de 2.00 m de com
em algodão encerados e com pontas plastificadas, 24 ilhoses tipo circular no 5 I
em aluminio com tratamento anti-corrosivo na cor preta, resistentes e de l"
qualidade. com forro de isolamento intemo (lingüeta) inteiriça na erterrsir, ,i,,
atacador em napa vacum. com espessura de 0.9 a 1.3 mm. cano superi.rr irjri..r -r
por 02 fivelas 20 mm em material zamac na cor prata velho escovado.

9.3.6 PARTE INTERNA DO CANO:

acolchoada com espuma de PU de 15 mm

densidade 40.

9.3.7

CONTRA FORTE INTERNO: material termoplástico,

conformado
termicamente, com espessua de 2.0 mm tipo rígido, resistente revestido de couro
pelo lado extemo em poliamida pelo lado interno.
Es ecifica ões do

Espessura

forro do contra forte
1,3Omm t5%
300 m +5%
I

Gramatura - ASTM D3776

Seco 25600 ciclos - sern danos

Resistência à abrasão - NBR ISO 20344

9.3.8

Úmido 12800 ciclos - sem danos

PALMILHA DE MONTAGEM: palmilha

à prova de perfuração conlbccionada

em 1007ó poliéster, impregnado e termoligado quimicamente com rcsina
poliuretanic4 dublada com adesivo termoplástico. A palmilha passa por
tratamento com plasma que melhora a ligação e compacidade das partículas de
cerâmic4 que proporcionam um maior grau de dureza e resistência mecânica.
fisica e quimica. Palmilha dublada em manta nãotecido na região extema do n. .l
usuirio para maior adesão na montagem.

Is
Espessura
Gramatura(g/m'?)
Resistência a

9.3.9
;

ma rova

lmilha de mon

ccificações da

de

o

Minimo 4 0mm
Mínimo 4 200
Mínimo 1400N

ao

PALMILHA DE LIMPEZA: palmilha em látex ou biolatex. com

sistema de
absorção de impactos. respinível, antibacteriana, efeito memória, alta absorçâo e
desorção de água, dublada em microfibra impregnada em poliuretano respirár,el"
cor clara.

Íls

ciÍica

0es

Dureza Asker C

27+5AskerC

Absorção e desorção de água (ISO

Absorção - mínimo 190 mg/cm' após
30 minutos
Desorção - mínimo 98% após 24 horas
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- CEP: 65.900-505 - lmpêíatriz - MA

www.imperatriz.ma.gov.br

-

20345)

t"

(

{(

I

(y'J't|l
I:STADO DO }LARÂNILÃO
PREFf, ITURA MUNICIPAL Df, IMPERÂTRIZ

-15s )

GUARDA MUNICIPAL

olo

FLS

I

nuUnica CI

9.3.10 BIQUEIRA: lâmina de resina termopliistica com adesivo termoreati
reforçado com não tecido de poliéster, em um dos lados.

9.3.1I SISTEMA DE MONTAGEM: Cabedal (montado) e solado unidos através

de

colagem e blaqueação na região do bico, a costura deverá ser feita no canal de
blaqueação, de um lado ao outro da região de flexibilidade. onde haverá unr
delalhe em V no solado.

9.3.12 AVIAMENTOS: de primeira. qualidade, sendo que as costwas do reforço da
gaspea, reforço frontal. partes dianteira e traseira do caao deverão ser feitas com
liúa 30, e as demais com linha 40, ambas de nylon na cor preta.

9.3. 13

SOLADO: bicomponente constituído por sola em borracha alto grip legítima cor
preta e entressola em poliéter. Dcverá ser blaqueado (costurado) apenas na região
do bico para evitar descolamento. a blaqueação será de um lado a outro
(centralizado) iniciando onde existira detalhe em V e terminando do outro lado
onde haverá uma pequena abeÍtura (grau) quase formando tambem um detalhe em
V. A blaqueação (costura) deveÉ ser feita sobre a canaleta deseúada no solado.
tendo no mínimo 15 centimeüos de area costurad4 tendo por base o tamanho.l0.
O detalhe em V tem a função de ajudar na flexibilidade do calçado. (nào será
aceitas costuras somente no bico e solados que não possuírem o detalhe em \r. sob
pena de desclassificação). Na região do enfranque deverá conter o nome da
fabricante do calçado bem como a fabricante do solado. O mesmo deve seguir as
seguintes especifi cações técnicas:
Es

Densidade da sola

Abrasão
I)ureza

cifica ões da camada externa sola
1,10 cm + 0,05 cm
Máximo 85mmr

65+4ShoreA
incisão inicial 2,02 + 0,02mm - após 30.000
flexões acréscimo máximo 4.00mm (Ícnd'

Resistência à flexão

máxima até 6mm).
Sem danos (300'C durante 60 segundos)

Resistência ao calor de contato
I Resisrência ao

Aumento miíximo do Volume 1%

leo combustível

Es ccifica õcs da entressola
Densidade da entressola

Dureza

+0 03
60+3AskerC
0.50

cm

cm

Obs: Não serão aceitos solado fabricados através de sistema de injegão direta ao cabedal.
strobel, etc.

9.3.14 O solado deve atender aos requisitos de ensaio de resistência ao escorregamelltcl
piso de cerâmica e aço" conforme
Rua Urbano Santos, 1657 ' JuÇâra
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Es
Resistência ao escorregamento
Resistência ao esconegamento
Es
Resistência ao escorregamento
Resistência ao escorregamento

salto

-

ões

-

llsco

plano
salto

'---,

Ruhica

mento em Piso Cerâmico
Mínimo 0.45
Salto 0 40

Escor
plano

-

-

FLS

!,?o

mento em Piso de A
Mínimo 0.20
Salto 0,15

l. Ensaio realizado nas seguintes condições seguindo norma ISO 20345:,2008:
2. Piso de ladrilho cerâmico com valor de aspere:za & entre l4pm e 18pm, molhado

ccinr

solução de detergente contendo 0,5oÁ de lauril sulfato de sódio (SLS).
3. Utilizado 1 par de calçado No 40 - ponto francês Brasil (ou No 42 - ponto francês Europa)
pam todas as medições. com aplicação de carga (Força Normal V) de 500 N, com tempc, de
contato estiítico mríximo de 1s a partir do contato iniciai de 50 N até atingir a Força Norrnal,

e tempo para início de escorregamento de no mríximo 0,5 s contados após atingir a Força
Normal.
4. Velocidade de deslizamento de (0,3+0,03)m/s e coeÍiciente de atrito medido entre 0,30 s e
0,60 s após o início do deslizamento, sob a ação da Força Normal após atingir a velocidade
de deslizamento.
5. Ensaio no salto (parte traseira) com àrgulo de contato entre o solo e o calçado ,'lc
(7,0a0,5f, conforme esquema abaixo:
Imagens meramente i lustrativas

i
Escorregamento do salto para frente

Escorregamento do plano para frente

9,3.I5 RESISTÊNCTE A ABSORÇÀO DE ENERGIA NA REGIÀO DO SAL'IO:
Es

absorvida
Ensaio realizado conforme ISO 20344.

ecilica

oe§
i

Mínimo 30J

9.3.16 REFLETIVOS DE SEGURANÇA:
Lateral Superior: parte extema, na forma de triângulo eqüilátero col.rr \ cr'!i!,
para baixo e lado : 27 mm, na cor cinza,/prata feito atavés de alta Íieqüência (alta
freqüência é uma Solda Eletrônica, feita através de uma prensa que recebe uma
descarga de energia de l2 KVA).
Calcanhar: na região do calcanhar, em formato de boomerang, medindo 50 mm,
na cor cinza./prata feito em alta freqüência (alta freqüência é uma Solda
Eletrônica, feita através de uma prensa que recebe uma descarga de energia de 12
KVA),

I,
i
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9.3.17 CANO: a altura do cabedal deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 da
norma NBR ISO 20344 (onde a altura é a distancia veÍical entre o ponto mais
baixo da palmilha intema e o ponto mais alto do cabedal).
A altura do cano deverá seguir a tabela abaixo em milímetros:

TAMANHO

COMPRIMI]N'I'O

-r4

345 mm
350 mm
355 mm
360 mm
365 mm
370 mm
375 mm
380 mm
385 mm
390 mm
395 mm
400 mm
405 mm
410 mm

35
36
37
38
39

40

4l

t

t

42
43
14
45
46
47

I

A SEPARAÇÁO DO SOLADO DO CABEDAL: força
Íuranque do solado - Mínimo 500N.

9.3.18 RESISTÊNCI.A.

dc

9.3.I9 EMBALAGEM:
Embalagem Individual: deverá ser embalada individualmente em caixa

de

papelão contendo a maÍca do produto, modelo e numeração, inclusive na amostra
apresentada.
Embalagem Coletiva: deverá ser acondicionadas com seis pares de calçado. em
caixa de papelão ondulado. Extemamente deverá conter os números dos calçltlo:
nela contidos.
F

9.3.20 DOS LAUDOS TECNICOS QUE DE,VERÃO SER APRESENTADOS \4
FASE DE TIABILÍTÀÇÃO PARA O CERTAME:
Laudos técnicos, emitidos por Laboratório credenciado ao Ministério do Trabalho
(IPT ou similar) na area de análise em calçados, comprovando as características
técnicas mínimas exigidas nos itens citados abaixo:

9.3.1

-

-

Forro do cano;9.3'8 Palrnilha de Montagem; 9.3.9
Cabedal; 9.3.3
Palmilha de Limpeza; 9.3.1 3 - Solado e 9.3.15 - Escorregamento.

-

OBS: Os laudos técnicos apresentados deveram ser em Original ou Cópia Autenticada e
ter como base as normas atualmente vigentes no país as quais estão descritas no diário
oficial da união; são elas:
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Rubnca

Métodos de ensaios em calçados;
Calçado ocupacional;

Juntamente com os laudos os licitantes deverão apresentar uma amostra do material \l
40, para que o órgão analise a qualidade do material. Esta poderá sofrer danificações afin
de comprovação dos materiais usados em sua construção, passaÍá também por testes de
calce úm de compÍovÍr seu conforto. Também será analisada a estética da bota sob pena
de desclassificação.

d
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ANEXO II - ESTIMATIVA REFERENTE À CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTAS PARA COMPOSIçÃO DO
FARDAMENTo DA GUARDA MUNlctpAt DE tMpERATRTz), PARA ATENDER Às NEcESSIDADES DA ADMtNtSTRAçÂo ruuutcrpat, DURANTE o pERÍoDo DE
12 (oozE) MEsEs - MÉDlAs DE PREços

1

2
3

Bota cano alto ambiental
Bota cano curto operacíona
Bota cano longo motociclista
I

Pares
Pares
Pa res

20

440,97

150

239,O7

8.819,40
3s.860,50

50

408,80

20.440,OO

n@
Aqent€ AdministÍaljvo

ã ,

c
cr
1

I

r

o

o

<)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

PREGÃO PRESENCIAL N' 026/20í 9.CPL

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz ([ilA),

_de

de 2019

A(o)
PREGOEIRO(A) MUNICIPAL
REF. PREGAO PRESENCIAL

O

NO

026/2019-CPL.

abaixo-assinado, responsável

legal pela

Empresa
inscrita no CNPJ/IVF sob o no
vem pela presente informar a Vs
com sede na rLra
Sas. que o Sr
e do
, portador do RG no _
para
CPF no
é
designado
representar
nossa
empresa
na
Licitação
,

_,

actma referida, podendo assinar atas

e

demars documentos, interpor recursos

e

impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, assinar propostas e rubricar
documentos das demais licitantes, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar,
íormular lances verbais, enfim, praticar todos os atos inêrentes ao certame.
Atenciosamente,

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal

Rua Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - lmperatrizlMA
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ANEXO lll
(MINUTA DO CONTRATO)

CONTRATO

AOUISIçÂO EVENTUAL
MATERIAL

DE

E

N'

12019

FUTURA

DE

CONSUMO (BOTAS PARA
Do FARDAMENTO), PARA

coMPosrçÃo
ATENDER AS

NECESSIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (GUARDA
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, CONFORME AS
ESPECIFICAç^OES CONSTANTES NO TERMO
DE REFERENCIA, NA ESPECIFICAçOES
TÉCNICAS - ANEXOS I E NAS PLANILHAS DE
coMPosrçÃo DE PREçOS - ANEXO il, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ÍÚUNICIPIO DE
IMPERATRIZ

E

A

EMPRESA
NA FORMAABAIXO.

Ao(s)
dias do mês de
do ano de 20 19, de um lado, o MUNICíPIO DE
IMPERATRIZ, CNPJ/MF no 06.158.455/0001-16, localizada na Rua Rui Barbosa, no 201,
Centro, através do(a) Secretário(a)
brasileiro(a),
- Municipal,
agente- político, portador do RG no
SSP/IVA e do CPF/MF no _,
doravante denominado srmplesmente de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa

n.o

, estabelecida na
portador do RG no
edocPF/MFno-,doraVantedenominadasimpleSmentede
CNPJ/IVF

, neste ato, representada pelo, Sr.

_-

_

CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo ro
e
proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcrição na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o
presente Contrato, regido pela Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas
e condições seguintes.
CLÁUSULA PRIM IRA. DO OBJETO
L Constitui objeto deste contrato a Aquisição eventual e futura de material de consumo
(botas para composição do fardamento), para atender as necessjdades da Administração
Municipal (Guarda Municipal de lmperatriz, conforme as especiíicações constantes no Termo
de referência, na Especificaçóes Técnicas - Anexos I e nas Planilhas de Composição de
preços -Anexo ll, com motivação no processo Administrativo n" 11.012.0O212Oí 8- GMI e em
conformidade com
Pregão Presencial no 026/20í9-CPL
seus anexos, que
independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins ê efeitos legais. o
presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei
no. 8.666, de 2í de junho de 1993 e suas alterações.

o

e

CLÁUSULA SE GUNDA. DAS OBRIGA Ões oa CONTRATADA
L No Íornecimento do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o
empenho e a dedicaçáo necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe
são confiados, obrigando-se ainda, além das obrrgações estabelecidas no Anexo I do Termo
Rua Urbano Santos. 1657 - BairÍo Juçara
CEP: 65.900-505 - lmperatriz/MA

\h
q

ESTADO DO MARANHÃO

)t',
"l

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

de Referência, a:
ll. lniciar a execução do objeto logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento e/ou
serviços", emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando pelo período de 12
(doze) meses, a partir da data de assinatura do contrato.
lll. Respeitar o prazo estipulado para a execuÇão do objeto, conforme estabelecido neste
Contrato e na proposta da CONTRATADA.
lV Observar o prazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada fornecer os materiais,
após cada solicitaÇão formal, conforme item '13 do termo de referência
Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar quaisquer
condiÇões rnadequadas aexecução do contrato ou a iminência de fatos que possam
prejudicar a perfeita execução do objeto.
Vl. Facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.
Vl. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, em razâo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
indêpendentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
Vlll. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigaçóes por ela
assumidas, todas as condiçóes dê habilitação e qualificação exigidas na licitação,
apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pela Contratante, devendo
comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas
condiçóes.
lX. A assrnatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da Contratada, sob pena das sanções
prevrstas no art.'8í na Lei 8.666/93.
X. A recusa injustificadâ do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administraçáo, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas.
Xl. Aceitar, nas mesmas condiçóes contratuais, os acréscimos e supressões do valor
inicialmente estimado para a execução do contrato, nos termos do § 1o; do art. 65 da Lei
8.666/93
Xll. Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avenÇadas e as normas da
Lei 8.666/93, respondendo pelas conseqúências de sua inexecução total ou parcial.
Xlll. Indicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato, 01 (um) preposto como
seu representante, conforme elenca (art. 68, da Lei 8666/93), aceito pela Administração, que
deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato, pessoalmente e/ou via
eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar pela execuçáo do objeto.
XIV Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçóes resultantes
da execução ou de materiais empregados;
XV Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, às
suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da
solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreçôes, enos, falhas e
imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução do objeto.
XVl. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administraçào ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçâo do contrato, nâo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgâo interessado.
xvll. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou [rejuízo causados por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adqurrente ou a ierceiros,
inclusive os decorrentês de aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos pràzás
da
garantia, mesmo expirado o ptazo.
XVlll A Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultentes da execuçáo do contrato.
xlx. A inadimplência da contratada, com reÍerência aos encargos trabarhistas, fiscais e
.
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à Contratante ou a terceiros e responsabilidade por seu
pagamento.
XX. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas,
previdenciárias e de segurança do trabalho de sêus funcionários.
XXl. Não transferir a terceiros, total ou parcial, a execução do objeto sem a prévia e
expressa anuência da Contratante.
XXll. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das
obrigações pactuadas entre as partes.
XXlll. Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros, mãode-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
XXIV Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor competente,
não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigaçôes
pactuadas entre as partes.
XXV Relatar a Contratante toda e qualquer irreEularidade obsei'vada em virtude do
fornecimento e prestar prontamentê todos os esclarecimentos que forem solicitados.
XXVI. Responsabilizar-se por todas as providências
obrigações estabelecidas na
legislaÇão especíÍica de acidente de trabalho, bem como por todas as despesas decorrentes
do fornecimento do objeto tais como: salários, seguro de acidentes, taxas, impostos e
contribuições, indenizações, vales-transportes, vales-refeições, e outras que porventura
venham a ser criadas e êxigidas por Lei.
XXVIl. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-dê-obra,
acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
comerciais,
transportes, fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuiçôes de qualquer natureza ou
espécre, salárros e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita execução dos serviços
contratados.
XXV|ll. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe
venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.
XXIX. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção lndividual EPl,
exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE, bem como
cumprlr todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.
XXX. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessános.
XXXI. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo dê pessoas nas dependências da
Contratante,
XXX|l. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento
entrega inclusive o
descarregamento dos materiais.
)fiXlll. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração
Municipal.
)«XlV Entregar o objeto na guarda municipal de imperatriz ou outro local designado por
esta.
XXXV Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta final
ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de recusa da assinatura
do contrato.
XXXVI. Manter inalterados os preços e condiÇões da proposta.
XXXV|l. Lançar na nota fiscal as especificaçóes dos produtos, de modo idêntico aqueles
constantes do anexo ll - do Termo de Referência.
XXXV|ll. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução do
contrato.
XXXIX. Atender as demais condições descritas neste Termo de Referência.
XL. São expressamente vedadas à contratada:
a) a veiculação de publicidade acerca do avençado, salvo se houver prévia autorização do
Ívlunicípio;
b) a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato,
c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Município, durante o
comerciais, não transfere

e

e

-

e

t

i

Rua Urbano Santos, 1657 _ Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatriz./MA

I

ir"'

ESTADO DO MARANHÃO

,*.,

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRTZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

.itl

Ne

1b1

período de fornecimento

CLÁUSULA TERCEIRA. O BRIGACÔES DA CONTRATANTE
l. Efetuar o pagamento na forma do item 11 do termo de referência deste Contrâto, após o
recebimênto definitivo dos materiais e verificação do cumprimento de todas as obrigações
legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições deste Contrato.
ll. Designar um profissional, para na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar a execução
do Contrato, conforme previsto no item 15 do termo de referência.
lll. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto quantitativo e
qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
lV Rejeitar os materiais cu.jas especificaÇões não atendam os requisitos mínimos constantes
do Anexo I - do Termo de Referência.
V. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes
cla execrrção do objeto desie Cont.âto, pâra que sejan-r adotadas as medidas coiietivas
necessárias.
Vl. lnformar a Contratada eventuais defeitos, identiíicados mesmo após o recebimento dos
materiais e equipamentos e exigir a sua substituiçáo ou reparaÇão, conÍorme o caso.
Vll. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do Contrato,
podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com as especificações
condiÇões estabelecidas neste Contrato, informando as ocorrências ao Orgão
Gerenciador.
Vlll. Verificar se a execuçáo do objeto íoi rcalizada com observação às disposiÇões
pertinentes neste Contrato, implicando em caso negativo no cancelamento do pagamento
dos bens fornecidos.
lX. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar
o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sançóes previstas no art. 81 da Lei 8.666/93 e suas
alterações.
X. Veriíicar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos à
frrmatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma
de extrato, e juntado aos autos, com a instrução processual necessária.
Xl. Expedir as Autonzaçôes de Fornecimento.
Xll. Receber o objeto em dias úteis, no horário de 08h às 14h, no local determinado na
requisição/autorizaÇão de fornecimento;
Xlll. Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.
XIV Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato,
XV Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, desde que estejam
devidamente trajados com uniformes em nome da empresa e/ou crachá de identificaÇão,
para a entrega material.
XVl. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o objeto de
acordo com as determinações deste Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do
Termo de Referência;
XVll. Exigir o cumprimento de todas as obrigaçóes assumidas pela Contratada, de acordo
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
XVlll. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
XlX. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicaÇão de penalidades.
XX. Aplicar à (s) licitante (s) vencedora (s) as sançóes administrativas previstas na
legislação.

e

CLAUSULA QUAR TA - DO PRAZO DA VIGÊNCIN E EXECUC AO DO CONTRATO
l. O futuro contrato que advir, terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de
assinatura do contrato.

- Bairro Juçara
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CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇOES DE PAGAIUENTO
L O valor global estimado do contrato e de R$ 65.í19,90 (sessenta e cinco milm cento e
dezenove reais e noventa centavos) e apresenta-se previsto conforme Planilha de
Composição de Preços - Anexo ll a este Termo de Referência.
ll. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou outros
encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de
qualquer natureza, exceto nas hipóteses, conforme o item Í2 do Termo de Referência;
lll. Caso a Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida
indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei no 8.666/93.
lV. A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos fornecimentos,
para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para Íaturamento.
V. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a CONTRATADA deve
emrtir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deverão ser
eniregLles na Guarda lúLrrriuipai r.ie irrrpeiatr'iz, que atúàiarreÍrte está sitLrada na Rua Ui't,ano
Santos, no 1657 - Juçara, lmperatriz/MA, para fins de liquidaçáo e pagamento.
Vl. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretana da Fazenda e Gestão
Orçamentária, por meio de transíerência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta)
dias após a aceitação definitiva dos materiais, com apresentação das notas fiscais
devidamente certificadas pelo Agente Público competente.
Vll. O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE O
FORNECIMENTO DOS MATERIAIS , à medida que forem entregues os mesmos, não
devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.
Vlll. Para fazer 1us ao pagamênto, a Contratada homologatória deverá apresentar junto às
notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços
contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Circulação de lvlercadorias e Serviços

-

ICMS.

lX. Para Íins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos fornecimentos
devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilizaÇão
e apresentaÇão, ao final de cada entrêga ou período não inferior a um mês, pela Contratada,
dos formulários de controle dos fornecimentos.
X. A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal do contrato
ou outro servidor designado para esse fim.
Xl.Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidaÇão da despesa,
o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras.
Xll. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e
protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com as devidas correÇôes,
fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à CONTRATANTE, nem deverá
haver prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA.
Xlll. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou
atualização monetária.
XlV. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a
atestação de que o serviço foi executado êm conformidade com as especificações do
contrato.
XV. A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade do valor e das
quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o
fornecimento efetivamente efetuado.
XVl. A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampta defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os
Rua Urbano Santos. 1657 - Bairo Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperatri/MA
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multas, ressarcimentos ou indenizaçóes devidas pela
CONTRATADA, nos termos do contrato.
XVll. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
âlguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante encargos moratórios à taxa
nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples.
Xvlll. O valor dos encargos será calculado peía fórmula. EM =
N x VP, onde: EM =
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento
e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensaÇão financeira = 0,00016438; e VP = Valor
da prestaÇão em atraso.
valores correspondentes

lx

CLÁUSULA SEXTA - Do CRITÉRIO DE REAJUSTE
l. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
contratada e a retribuição da Administraçáo para a justa remuneração, será efetuada a
manutenção do equilibrio econômico - financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d"
do art. 65 da Lei nl 8.666/93.
CLÁUSULA SETIMA. Do PRAzo E cONDIÇOES DE EXECUÇÃO
l. A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de Fornecimento"
emitida pela Contratante, de forma parcelada, vigorando pelo período de 12 meses, a partir
da data de assinatura do contrato.

ll. O íornecimento dos bens será eÍetuado de forma parcelada, sob demanda, conforme

a

necessidade e de acordo com a conveniência da Administração, bem como da existência de
disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados pela Contratante, por
ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o
ônus com a execução do objeto.

lll. O fornecimento será executado observado o drsposto no Anexo I e demais disposiçõês
deste Termo de Referência.

lV A Contrâtâda fica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
após a solicitação formal pela Contratante.

V.

Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua
conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

Vl. A Contratante poderá rejeitar,

no todo ou em parte, os materiais em desacordo com as
especificações e condiçóes deste Termo de Referêncra, do Edital e do Contrato.

CLÁUSULA oITAVA - oo CRITÉRIo DE ACEITACÃO DO OBJETO
l. O (s) material (s) deverá (ão) ser aceito (s), da seguinte forma:
ll. PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da
conformidade das especrficações dos materiais com aqueles determinados nos Anexos I e ll
Termo de Referência ê da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão
apenas as informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a
respectiva nota de empenho.
lll. DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento
provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades
dos materiais e
conseqüentemente aceitaÇão, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo
fiscal do
contrato, a ser designado pela Contratante.
lV o descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada

-

Rua Urbano Santos, ló57 - Baino Juçara
CEP: 65.900-505 - Imperarriz/MA

h

,rt-,
.l

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

Ne

tAn

a mão de obra necessária.

V O aceite/aprovaÇão

do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a responsabilidade
por
vícios dê quantidade ou qualidade do(s) produto(s) ou disparidades
civil do fornecedor
com as especificações estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao
município as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.o 8.078/90.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAÇAO DO CONTRATO
l- A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral, serão Íeitos
pelo servador Victor Diniz de Amorim, coordenador de planejamento e administração,
matrícula no 53,512-5, ou outros representantes, especialmente designados, que anotarão
em registro próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de 21.06.93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As decisões e providências que ultrapassarem a competência
do servidor ou comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em
tempo hábil para a adoção das medidas convenientes a Administração.
PARAGRAFO SEGUNOO - A fiscalizaÇão de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a
responsabiüdade da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros,
resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou
prepostos.
PARAGRAFO TERCEIRO - A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe
ao titular do setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado
para esse fim.

.

DAs MULTAS, sANcoES ADMINISTRATIVAS E RESGISÃo
CONTRATUAL
l. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanÇôes, segundo a gravidade da falta
cometida:
ll. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso
dedescumprimento das obrigaçôes e responsabilidades assumidas no contrato ou, ainda, no
caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, desde que
não caiba a aplicaÇão de sanção mais grave.
lll. Multas:
a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos materiais entregues com
atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso a CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razáo da inexecução
total.
b) 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, para
ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido
pelas demais alíneas.
c) 5 o/o (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não
cumprimento de quaisquer condiçôes de garantia estabelecido no contrato.
d) 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não manutenção
das condiçóes de habilitação e qualiÍicação exigidas no instrumento convocatório.
e) 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual por
inexecução parcial do contrato.
f) 20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura
do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando
houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior ao prazo limite
CLÁUSULA DÉCIMA

de trinta dias.
Rua Urbano Santos. I657 Bairro Juçara
CEP: 65.900-505 - ImperatrizrMA
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lV Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do artigo
78 da Lei no 8.666/93.
V Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniêncie para a Administração Pública.
Vl. Rescisão Judicial, nos termos da legislação.
Vll. Suspensáo temporária de participar em licitaÇão e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos.
Vlll. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida
a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administraçáo pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA PRTMEIRA
ORCAMENTARI OS
l) O valor do contrato é de R$

ll) As

-

DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSCS

despesas decorrentes desta licitaÇão correrão

à

conta das seguintes dotações

orçamentárias

02.0í.09.

-

Guarda Municipal

02.01.O9.06.122.00í 9.2055
Natureza 3.3.90.30.

-

-

Manutenção das Atividades e Projetos da Guarda Municipal

Material de Consumo

Ficha: 158
Fonte:O0 - Tesouro Municipal

CLAÚSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
l. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no 8.666/93, de 21106193.
ll. Constituem motivo para rescisão do Contrato:
a) O não-cumprimento de ciáusulas contratuais, especificaçóes e prazos.
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçôes e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.
c) A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação á Administração.
d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei no 8.666, de 2'l de junho de í 993.
0 A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.
g) A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado.
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do contrato.
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade AdminisÍativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.
i) A supressão, por parte da AdministraÇão, dos servrços, acarretando modificações do valor
inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 6s dá lei no g.666,
de 21 de junho de 1993
k) A suspensão dê sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior
a
í20 (cento e vinte) dias, salvo em caso de caramidade púbrica, grave pertuàação da ordem
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interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizaçóes e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigaçóes assumidas até que seja normalizada a situação.
l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
dêcorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigaçôes até que
seja normalizada a situaçáo.
m) A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de
serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especiíicadas
nos projetos.
n) A ocorrêrrcia de caso fortuito ou força rnaior-, regi-rlarmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
o) O descumprimento do disposto no incrso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais
cabíveis.
p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem,
a cessáo ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão
execução do contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA . DO FORO
l. Fica eleito o foro da Comarca de lmperatriz (MA), com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da
execução deste Contrato.
ll. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, aiustado e contratado, é lavrado
o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado
conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abajxo nomeadas.
CLÁUSULA DÉCIMA OUARTA -SUBCONTRATAÇÃO
| - Não é permitida a subcontrataÇão total ou parcial para execução do futuro contrato

lmperatriz (MA),

_

de

de 2019

CONTRATANTE
Secretária Municipal
CONTRATADO
Representante Legal
TESTEMUNHAS
CPF/MF
CPF/ÍMF
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PREGAO PRESENCIAL N" 026/2019-CPL

ANEXO IV
MODELO OE DECLARAçÃO Oe CUmpRtMENTO DO tNC. V DO ART. 27 DA LEt
8.666/93

DECLARAÇÃO

(Nome

da Empresa)_,

por

intermédio

do seu

inscrito

representante

no

CNPJ/IVIF

legal

sob

o(a)

no

S(a)
edo

_, portador da Carteira de ldentidade no
CPFno-,DEcLARA,parafinsdodiSpoStonoinc.Vdoar1.27daLei

no 8.666, de 21 de junho de í993, acrescido pêla Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

(

)

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo , assinalar a ressalva acima)
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PREGÃO PRESENCIAL N' 026/201 9-CPL

ANEXO V

MoDELo DE DEcLARAçÃo oe crÊructe E cUMeRIMENTo Dos REeutstros DE
HABTLTTAÇÃo

Declaramos, para efeito de pafticipaÇão no processo licitatório Pregão PÍesenciai ú
02612019-CPL, realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz, e conforme exigências
legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaçâo.
A presente declaraÇão é feita sob as penas da Lei.

lmpêratriz(tvlA),

_

de

de 20í 9

Representante Legal da Empresa
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