
CPLESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LIC|TAçÃO - CpL

PREGÃO PRESENCIAT N9 138/2019 - CPt
EDITAT

A. CONDICOES GERAIS:

1. PREÂMBUtO:

A PREFEITURA MUNICIPAI DE IMPERATRIZ - MA, através da PREGOEIRA OFICIAL Ê EQUIPE

DE APOIO designados pela Portaria Ne 7534, de 19 de julho de 2018, publicada no dia 25 de
julho de 2018, torna público para conhecimento dos interessados que às 09:00 horas do dia 06
de janeiro de 2O2O, na sede da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua

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

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

epígrafe, ma modalidade PREGÃO, na forma PRESENGIAL, do tipo MENOR PREçO POR ITEM,

de interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO, tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo ne 02.08.00.226612019, conforme descrito neste Edital e seus

anexos.

2. SUPORTE LEGAL:

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

de 2OrO2, Decreto Municipal ne 2212OO7, Lei Complementar ne L23, de 14 de

dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar no t47, de 07 de agosto de

201,4, Decreto Federal ne 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n.q 8.666/93 e demais

normas regulamentares aplícáveis à espécie.

3. DO OBJETO E VALOR:

3.1 Constitui objeto deste Edital a coNTRATAçÃo DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA O FORNECTMENTO DE MATERTATS DE CONSTRUçÃO CÍUr, ELÉTRTCO E

HTDROSSANTTÁRIO, DESTINADOS A MANUTENçÃO PREDIAI DAS

tNsTtrurçÕEs QUE coMPÕEM O SISTEMA MUNICIPAI DE ENSINO NA

MANUTENçÃO E DESENVOTVIMENTO DA EDUCAçÃO BÁSICA, DE FORMA

PARCEIADA, CONFORME ESPECIFICAçÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NOS

ANEXOS CONSTANTES NESTE EDITAL.

3.2 Valor Global Estimado para a Contratação: O valor global estimado do contrato

é de RS 4.592.260,65 (quatro milhões, quinhentos e noventa e dois mil,

duzentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos).
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4. PRAZOS:

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

Fornecimento" emitida pela Contratante.

5. FONTE DE RECURSOS:

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

orçamentária:

02.08. 12.361.0043.2132 - MANUTENÇÃO E OTSTTVOLV|MENTO DA ESCOLA

Natureza: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Natureza: 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente

Fonte: 0.1.01- Recursos do Tesouro Municipal- MDE / Ficha: 606

Fonte: 0.1.01- Recursos do Tesouro Municipal- MDE / Ficha: 615

B. CONDTCÕES PARA PARTICTPACÃO NA IICITACÃO:

6. DA PARTTCIPAÇAO:

6.1 Poderão participar deste pregão os interessados que tenham ramo de

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

Edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de

classificação das propostas, e se apresentarem ao Pregoeiro(a) no dia, hora e

local definido no preâmbulo deste Edital.

Itens Exclusivos - os itens com valor total estimado de ate RS 80.000,00

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

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

ou equiparadas (sociedades cooperativas que tenham auferido no ano

calendário anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no

inciso ll do caput do artigo 3e da Lei Complementar ng 72312006, nela incluídos

os atos cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao objeto licitado,

conforme Lei Complementar ns t23/2006 e sua alteração dada pela Lei

Complementar 1.471201,4, e que atenderem a todas as exigências, inclusive

quanto à documentação constante deste Edital e seus Anexos.

Para os itens com valor acima de RS 80.000,00 (oitenta mil reaís), a

participação será da seguinte forma

6.3.1 Cota Reservada de 25% (inciso lll, art.48 da Lei t47l20L4f para as

licitantes que se enquadrarem como Microempresas - ME, Empresas

de Pequeno Porte - EPP, ou equiparadas (sociedades cooperativas

6.2

6.3

CPL
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e)
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que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta

correspondente aos limites definidos no inciso ll do caput do artigo

3e da Lei Complementar ne 723/2006, nela incluídos os atos

cooperados e não cooperados) do ramo pertinente ao objeto licitado,

conforme Lei Complementar ne 123/2006 e sua alteração dada pela

Lei Complementar L47/2014, e que atenderem a todas as exigências,

inclusive quanto à documentação constante deste Edital e seus

Anexos.

6.3.2 Cota Principal de75% (inciso lll, art.48 da Lei t47l2}t4) para todas as

empresas que atenderem as exigências, inclusive quanto à

documentação, constante deste Edital e seus Anexos

Não poderão participar desta licitação empresas:

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

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

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

Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração

Pública Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administração

Pública Federal, Estadual ou Municipal, ainda que tal fato se dê após o início

do certame.

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

dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou que

possuam qualquer vínculo com servidor do município.

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

lmperatriz.

Que se apresentem em forma de consórcios.

Pessoas Físicas.

7. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESA

13.1 Por força da LeiComplementar ne 723/06 e do art. 34 da Lei ns Lt.488/07, as

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

Cooperativas a estas equiparadas - COOPs que tenham interesse em participar

deste pregão deverão observar os procedimentos a seguir dispostos:

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

eventualmente possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa

à regularidade fiscal, deverão consignar tal informação expressamente na

declaração Prevista no item 8.1'3

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

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

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

CPL
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documentos pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma restrição,

bem como alguma espécie de documento que venha comprovar sua condição

de microempresa ou empresa de pequeno porte;

como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para

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

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

por cento) superiores a melhor proposta classificada.

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

do seguinte modo:

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

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

dos lances, sob pena de preclusão;

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

àquela cons'iderada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado

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

COOP), desde gue 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.L., alínea c, será realizado sorteio entre

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

oferta;

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

objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora

do certame;

o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial

não tiver sido apresentada por ME, EPP ou COOP.

8. DO CREDENCIAMENTO:

13.1 As licitantes deverão se apresentar junto ao(a) Pregoeiro(a) por meio de um

representante, portando seu documento de identidade original e devidamente

munido de Carta Credencial, podendo ser utilizado o modelo do Anexo ll do

Edital, ou procuração que o nomeie a participar deste procedimento licitatório

em nome da licitante, respondendo por sua representada, comprovando os

necessários poderes para formular verbalmente lances de preços, firmar

CPL
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declarações, desistir ou apresentar razões de recurso, assinar a ata e praticar

todos os demais atos pertinentes ao presente certame.

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

de identidade juntamente com Contrato Social ou Registro que

comprove sua capacidade de representar a mesma.

8.t.2 As participantes deverão apresentar também, ato conStitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos de eleições de seus

administradores, quando o licitante for representado por pessoa que

estatutariamente tenha poder para tal, comprovando esta capacidade
jurídica;

a) Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de

todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.1.3 As participantes deverão ainda apresentar, por intermédio de seus

representantes, Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos

de Habilitação, podendo ser utilizado o modelo do Anexo V do Edital.

8.1.4 Fica facultado às participantes, Apresentar Certidão Simplificada da

Junta Comercial do Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou

EPP.

8.1.5 Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser

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

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

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente

ou por servidor da administração ou publicação em órgão da ímprensa

oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;

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

ou seja descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito

no item 8.1.

8.3 A cada lícitante que participar do certame será permitido somente um

representante para se manifeitar em nome do representado, vedada a

participação de qualquer interessado representando mais de um licitante.

8.4 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'

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

comprovadamente forem recebidos antes do inicio da sessão'

pRepRRRCÃO e rORUR àe npReSeruraCÃO ols pnOpOSreS oe pnecOs e oa

oocLl rú eNrncÃo oe Hast LffiacÃo, q
c.

RUA URBANO SANTOS, M 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZIMA

6áirâ'
§r#h

ffi



"W6r
r#tuffi

9. DA PROPOSTA DE PREçOS

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

em sua parte externa as seguintes informações:

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

Pregão Presencial n' 138/2019-CPL

Rua Urbano Santos, !657, Juçara. lmperatriz/MA, CEP 65.900-505

Envelope 1- PROPOSTA DE PREçOS

(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LtctTAÇÃO - CpL

Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:

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

com clareza em língua portuguesa, sem.emendas, rasuras ou entrelinhas,

devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais por

pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

Conter a descrição detalhada e especificações necessárias à identificação do

objeto, inclusive marca e/ou modelo do produto cotado, quando for o caso,

conforme Anexo l, e respectivo preço por item, em moeda corrente nacional,

expresso em algarismos e o valor total da proposta em algarismo e por

extenso. Só serão aceitas ate 02 (duas) casas decimais após a vírgula na

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

totais, serão considerados os primeíros, e entre o valor expresso em algarismo

e por extenso, será consideradô este último. Se o licitante não aceitar a

correção de tais erros, sua proposta será rejeitada;

8.1) PARA A FORMULAçÃO DAS PROPOSTAS DE PREçOS IMPRESSAS DEVERÁ

sER UTTLTZADA A DESCRTçÃO DOS IrENS CONSTANTES NO TERMO DE

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

DESCIASSIFTCAçÃO DA PROPOSTA.

Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e

Termo de Referência (Anexo l), correspondente ao fornecimento do

produto/prestação do serviço, e estar datada e assinada por pessoa

juridicamente habilitada pela empresa;

Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas,

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

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

lucro, transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto

deste Edital e seus Anexos;

13.2

a)

b)

c)

d)

q

,18Q

No
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E) A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DEVERÁ SER PREENCHIDA E ENTREGUE

NA SESSÃO EM PEN DRIVE OU CD. ESTE ANEXO NÃO SUBSTTTUI A PROPOSTA

DE PREçO IMPRESSA.

f) Os preços ofertados deverão ser líquidos, devendo estar nele incluídas todas
as despesas com ímpostos, taxas, materiais, seguros e demais encargos, de
qualquer natureza, que se façam indispensáveis à perfeita execução do objeto
deste termo de referência, já deduzidos os abatimentos eventualmente
concedidos, contemplando item a item.

10. DA ACETTAçÃO TÁCtrA

13.1 Os preços apresentados devem:

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

serviço/entrega do produto;

b) compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos
incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas,

seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários ao cumi-rimento

integral do objeto deste Edital e seus Anexos;

c) serem irreajustáveis durante a vigência do contrato;

13.2 A entrega dos produtos será feita de forma parcelada, nas quantidades e local

estabelecido na "Ordem de Fornecimento".

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

da data de entrega da mesma.

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

retificações de preços, alterações ou alternativas nas condições/especificações

estipuladas. Não serão consideradas as propostas que contenham

entrelinhas, emendas, rasuras ou borfôes;

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

proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos

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

13.5 Caso os prazos de validade da Proposta e de entrega e/ou execução, sejam

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

previstos no item 10.2 e 10.3, respectivamente.

13.7 O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital, implicará

na desclassificação do licitante;

11. DA HABTLTTAçÃO

CPL
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11.1 A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope
lacrado, trazendo em sua parte externa os dizeres abaixo e a seguinte

documentação:

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

Pregão Presencial n'138/2019-CPL

Rua Urbano Santos, L657, Juçara, lmperatriz/MA, CEP 65.900-505

Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABIIITAçÃO
(razão social ou nome comercialdo licitante e endereço)

Ll.2 Os documentos neces§ários à habilitação, abaixo relacionados,

poderão ser apresentados em original, os quais farão parte do processo

licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório

competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da

imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade:

11.2.t Habilitacão Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação

da seguinte documentação:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual.

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

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

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de

seus administradores.

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

acompanhada de prova de diretoria em exercício.

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

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou

autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,

quando a atividade assim o exigir.

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

alterações g da consolidação respectiva.

1t.2.2 Rqeularidade Fiscal e Trabalhista. que será comprovada mediante a

apresentação dos seguintes documentos:

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

Ministério da Fazenda (CNPJ).

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou

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

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto

contratual.

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

Contribuições Federais e Dívida Ativa e Previdenciária).

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

sede do licitante (Tributos e Contribuições Estaduais e Dívida Atíva).

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

sede do licitante.

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

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação

regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

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

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos

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

Decreto-Lei,no 5.452. de Lo de maio de L943.

11.2.3 Qualificacão Econômicô-Financeira. que será comprovada mediante a

apresentação dos seguintes documentos:
1L.2.?,1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último

exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei,
que comprovern a boa situação financeira da empresa, vedada

a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando ericerrado
há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta.

1L.2.1.2 O Balanço patrimonial e demonstrações contábeís deverão
conter registro nâ Junta Comercial.

a) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o

balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim

apresentados:

a.1) sociedades regidas pela Lei pe 6.404/76

(Sociedade Anônima):

- publicados em Diário Oficial; ou

- pu'blicâdos em jornal de grande circulação; ou

- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta

Comercial da sede ou domicílio do licitante.

a.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada

(LrDA):

- pela cópia do Balanço extraído do Livro Diário, onde

o mesmo se encontra transcrito, devidamente

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio

do licitante, na forma da lN ne 65 do Departamento

Nacional do Registro do Comércio-DNRC, de 1e de

q,
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agosto de 7997, art. 6e, acompanhada

obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de

Encerramento;

a.3) sociedade criada no exercícío em curso:

- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente

registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede

ou domicílio do licitante.

a.4) o balanço patrimonial e as demonstrações

contábeis deverão estar assinados por contador ou

por outro profissional equivalente, devidamente

registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

11.2.3.3 Certidão Negativa de Falência expedida pelo distribuidor da

sede da pessoa jurídica emitida a menos de 60 dias da data

fixada para abertura da Licitação.

11.2.4 A Qualificacão Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através

de:

a) Comprovante de aptidão para desempenho de atividade pertinente e

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto

desta licitação, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s)

por pessoa jurídica de direito público ou privado.

11.2,5 Declaração, firmada por representante legal da empresa, de que não

emprega menores de 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 L4 anos, podendo ser utilizado o

modelo do Anexo lV do Edital.

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

do CNPJ da matriz, ou;

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

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

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

para matriz e filiais, bem assím 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;

11.3.2Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do

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

emitidos somente em nome da matriz;

11.3
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L7..4 O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item implicará na

inabilitação do licitante;

D. ABERTURA E CRITÉRIOS DE JUTGAMENTO:

12. DO PROCEDIMENTO

13.1

t2.2

12.3

12.4

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);

tz.t.L O(A) pregoeiro(a) poderá estabelecer prazo de tolerância de até L5

(quinze) minutos para a abertura dos trabalhos;

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

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

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

do referido horário;

Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos

licitantes e uma vez apresentado pelos últimos a declaração constante do

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

procedida a verificação da conformidade das propostas com os requísitos

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

incompatíveis;

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

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

preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão ofertar lances

verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, até a proclamação

do vencedor;

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

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

t2.4.2 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) Su.spender e recomeçar o Pregão

f) convidar a retirar-se do local qualquer pessoa que atrapalhe ou

perturbe a sessão, assim como, qualquer um que desobedeça ou

q,
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desacate o pregoeiro, sem prejuízo das penas legais aplicáveis em cada

caso

L2.4.3 Dos lances ofertados não caberá retratação;

12.4.4 Depois de definido o lance de menor preço, e na hipótese de restarem

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

ordem de classificação dos licitantes remanescentes;

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

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

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

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

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

lances verbais);

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

pregoeiro(a), implicará na manutenção do último preço apresentado pelo

licitante, para efeito de ordenação das propostas;

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

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

a contratação;

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

pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos

la nces;

t2.8.L Encerrada a etapa competitiva relativa ao primeiro item, quando for o
caso, dar-se-á o início da competição relativa aos demais itens objeto

desta licitação.

Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas de acordo

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

abertura do envelope contendo os documentos de habilitação da proponente

cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar;

Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em

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

documentação da proponente classificada em segundo lugar, e assim

sucessivamente, até que um licitante atenda às condições fixadas neste edital;

Nas situações previstas nos subitens L2.7,12.8 e L2.10, o(a) pregoeiro(a)

poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço

melhor;

Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a

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

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

RUA URBANO SANTOS, N'1657 _ BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZ/}4Ii
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12.L3 O (a) pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes

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

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

sob pena de inutilização dos mesmos;

12.L4 Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada pelo

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

13. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

13.1 Esta licitação é do tipo MENOR PREçO POR !TEM, em consonância com o que

estabelece a legislação pertinente;

L3.2 Serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições

deste edital, notadamente às especificações mínímas contidas na Proposta de

Preços;

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

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

exigências e condições deste edital, apresente o MENOR PREçO POR ITEM.

t3.4 Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas

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

ao desempate, na mesma sessão e na presença de todas as demais licitantes

presentes, através de sorteio, na forma do disposto no § 2e do artigo 45 da Lei

ns 8.666/93;

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

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

caso, prevalecerá o valor unitário.

14. DA TMPUGNAçÃO T OO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

L4.l Os interessados poderão solicitar até o 2s (segundo) dia anterior à data de

entrega dos envelopes, quaisquer esclarecimentos e informações, através de

comunicação a CoMISSÃO pEnURTENTE DE LICITAÇÃo - CPL, através do setor de

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

Permanente de Licitação - CPL.

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

poderá, por qualquer motivo, por sua iniciativa ou em consequência de respostas

fornecidas a solicitações de esclarecimentos, modificarem os referidos

documentos mediante a emissão de uma errata, que será publicada no Diário

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

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

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

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

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas

(Documentação e Preço).

L4.4 A impugnação dos termos do edital se efetivará em conformidade com o Art.

4L da Lei 8.666/93. Deverá ser protocolizada, no horário comercial, de segunda a

sexta-feira das 08:00 as 18:00 horas no Protocolo Geral da Comissão Permanente

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

lmperatriz-MA, ou via postal com Aviso de Recebimento (AR) no mesmo endereço

indicado acima, ou no endereço eletrônico: atendimentocpl@hotmail.com, nos

seguintes prazos:

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

abertura dos envelopes de habilitação;

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

envelopes de habilitação.

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

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

respeito.

14.6 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de

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

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

Edital estarão disponíveis no site da prefeitura, qual seja,

www.imperatriz.ma.gov. brllicitacoes. bem como no Portal da tra nsparência.

15. DO DIREITO DE RECURSO

15.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e

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

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

apresentação das razões do recurso, podendo juntar memoriais, ficando os

demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente,

sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos;

t5.2 O recurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será

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

enviados por fax ou vencidos os respectivos prazos legais.

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

autoridade superior, por íntermédio do pregoeiro, o qual poderá reconsiderar

sua decisão ou encaminhá-lo(s) à autoridade superior, devidamente

informado, para apreciação e decisão, obedecidos os prazos legais;

CPL
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O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos

insuscetíveis de aproveitamento;

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

autoridade competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida

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

preço;

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

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

licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.

16. DA CONTRATAçÃO

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

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

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

prorrogável uma única vez, a critério da Secretaria Municipal de lmperatriz

para atender a convocação prevista no item anterior.

16.3 Se o(s) licitante(s) vencedor(es) não apresentar(em) situação regular ou

recusar-se a executar o objeto licitado, injustificadamente, será convocado

outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente,

sem prejuízo da aplícação das sanções cabíveis, observado o disposto no

subitem acima.

L6.4 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.

17. VIGÊNCIA DO CONTRATO

17.L O contrato terá vigência de 12(doze) meses contados a partir de sua

assinatura.Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

contrato, conforme previsto no artígo 65, §l-e, da Lei Federal ne 8.666/93.

18. DAS OBRTGAçÔES DA CONTRATADA

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

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

L8.2. Respeitar o prazo estipulado para o fornecimento parcelado do objeto

conforme estabelecido neste Termo de Referência e na proposta da

CONTRATADA;

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

objeto, após cada solicitação formal, conforme Edital.

18.4. Comunicar à fiscalização da Contratante, por escrito, quando verificar
quaisquer condições inadequadas a execução do contrato ou a iminência de

fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto.

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

18.6. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a

CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dôlosa ou

culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

L8.7. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação, apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados

pela Contratante, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de

fato impeditivo da manutenção dessas condições.

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

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

pena das sanções previstas no art.'81 na Lei 8.666/93.

18.9. A recusa injustificada do homologatório em assinar o contrato, aceitar ou

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela

Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,

sujeitando-o às pena lidades legal mente estabelecidas.

18.10.Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do

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

do art. 65 da Lei 8.666/93.

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

normas da Lei 8.666/93, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução

total ou parcial.

18.L2. lndicar em até 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato,Ot(um) preposto

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

Administração, que deverá se reportar diretamente ao Gestor do €ontrato,

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

responsabilizar pela execução do objeto.

18.13. Reparar, corrigir, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto

do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes

da execução ou de materiais empregados;

18.14. Reparar, corrigir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, às suas

custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
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solicitação da Contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros e

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

Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização- ou o

acompanhamento pelo órgão interessado.

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

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

terceiros, inclusive os decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos,

constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo.

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais resultantes da execução do contrato.

A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas,

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

responsabilidade por seu pagamento.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis

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

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

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

cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes,-seguros,

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

Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor

competente, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao

cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do

fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem

solicitados.

Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na

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

decorrentes do fornecimento do objeto tais como: salários, seguro de

acidentes, taxas, impostos e contribuíções, indenizaçôes, vales-transportes,

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

Lei.

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

acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais, transportes, fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuições

de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas

necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.
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Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que lhe

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

Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção lndividual -
EPl, exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do

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

trabalho.

Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.

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

dependências da Contratante.

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

descarregamento dos materiais.

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

Municipal.

Entregar o objeto na Secretaria Municipal de lmperatriz ou outro local

designado por esta.

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

final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de

recusa da assinatura do contrato.

Manter inalterados os preços e condições da proposta.

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

constantes do anexo I - do Edital e Termo de Referência.

Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução

do contrato.

Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das

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

compromisso do fornecímento dos materiais licitados, atendendo às

solicitações da Secretaria Municipal de lmperatriz.

Atender as demais condições descritas no Edital e Termo de Referência.

São expressamente vedadas à contratada:

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

autorização do M unicípio;

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

19. OBRTGAçÕES DA CONTRATANTE

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

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

previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições do Edital e Termo de

Referência.

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

execução do Contrato, conforme previsto no Edital e Termo de Referência.

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

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

Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos

constantes do Termo de Referência.

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

constantes da execução do objeto do Termo de Referência, para que sejam

adotadas as medidas corretivas necessárias.

lnformar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o

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

o caso.

Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do

objeto, podendo recusar o recebimento do materíal, caso não esteja de acordo

com as especificações e condiçôes estabelecidas no Edital e Termo de

Referência, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

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

pertinentes no Edital e Termo de Referência, implicando em caso negativo no

cancelamento do pagamento dos materiais fornecidos.

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

ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições

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

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

Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos

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

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

processual necessária.

Expedir as Autorizações de Fornecimento.

Receber o objeto em dias úteis, no horário de 8h às 14h, no local determinado

na requisição/autorização de fornecimento;

Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA

para a fiel execução do contrato;

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

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

identificação, para a entrega material.

Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o

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

especialmente do Termo de Referência;

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

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

Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.

Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidad-es.

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

legislação.

20. DO PRAZO E COND!çõES DE ENTREGA

z0.t A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de

Fornecimento" emitida pela Contratante, de forma parcelada;

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

conforme a necessidade e de acordo com a conveniência da Admint'stração,

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.

20.3 O fornecimento será executado observado o disposto no Anexo t e demois

disposições do Edital e Termo de Referência.

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

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

20.5 Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma compatível

com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

20.5 A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os materiais em

desacordo com as especificações e condições do Termo de Referência, do

Edital e do Contrato.

21. DO RECEBIMENTO

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

zL.t.L PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior

verificação da conformidade das especificações dos materiais com

aqueles determinados nos Anexos I - Termo de Referência e da

proposta vencedora, oportunidade em que se observarão apenas as

informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto

com a respectiva nota de empenho..

21.t.2 DEFINTTIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contpdos do

recebimento provisório, após a verificação das especificações,

qualidade e quantidades dos materiais e consequentemente aceitação,

RUA URBANO SANTOS, N' 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRTZTMA
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mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo fiscal do

contrato, a ser designado pela Contratante

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

providenciada a mão de obra necessária.

O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a

responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade

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

verificadas, posteriormente, garantindo-se ao município as faculdades

previstas no art, 18 da Lei n.e 8.078/90.

22. OA FISCALIZAçÃO, CONTROTE E ATESTO

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

serão feitos pelo servidores devidamente nomeados através de portaria, 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

ne 8.666, de 21.06.93

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

comissão de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo

hábil para a adoção das medidas convenientes a Administração.

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

responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a

terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de

seus empregados ou prepostos.

22.4 A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do

setor responsável pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado

para esse fim.

23. DO PREçO E DAS COND|çóES DE PAGAMENTO

z3.t valor global para a prestação dos serviços apresenta-se previsto conforme

planilha de composição de preço anexo I e Termo de Referência.

23.2 Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, -taxas ou

outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer

reajuste de qualquer natureza, exceto nas hipóteses;

a. Caso a contratante não demande, o total da quantidade estimada, não será

devida indenização à contratada, observadas as prescrições da Lei 8.666193;
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b. A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos

fornecimentos, para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior

aprovação para faturamento.

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

CONTRATADA deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duosl

vias, que deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua

Urbano Santos, ns 1657 -Juçara, lmperatriz/MA, para fins de liquidação e pagàmento;

23.4 O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de

lmperatriz, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta)

dias após a aceitação definitiva dos materiais, com apresentação das notas fiscais

devida mente certificadas pe lo Agente Público com petente.

23.5 O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE

O FORNECTMENT9 DOS MATERIAIS. à medida que forem entregues os mesmos, não

devendo estar vinculado a liquidação total do empenho

23.6 Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar
junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional,

Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia

por Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos

Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura

incidam sobre os serviços contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços - ICMS.

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

fornecimentos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato,
mediante contabilização e apresentação, ao final de cada entrega ou período não

inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle dos fornecimentos.
23.8 A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal

do contrato ou outro servidor designado para esse fim.
21.9 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da

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

medidas saneadoras.

a. A contagem do prazo para pagamento será reiiiciada a

partir da reapresentação e protocolização junto ao

Fiscal do contrato, com as devidas correções, fato esse

que não poderá acarretar qualquer ônus adicional à

CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da

prestação de serviços pela CONTRATADA.

23.10 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. q
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23.11 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento

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

especificações do contrato.

23.12 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.

23.13 A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,

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

valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela

CONTRATADA, nos termos do contrato.

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

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

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

em regime de juros simples.

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

Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o

pagamento e a do efetivo pagamento; I = índice de compensação financeira =

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

24. CRITÉRIOS DE REAJUSTE

24.L Durante a vigência do Contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto

nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações

previstas na alínea "d" do inciso ll do art. 65 da Lei ne 8.666/1993.

24.2 Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os

encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa

remuneração será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro

inicial do contrato, na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.e 8.666/93.

25. DA RESCISÃO DO CONTRATO

25.t Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos la Xll e XVll

do artigo 78 da Lei ns 8.666/93;

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

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

25.3 Rescisão Judicial, nos termos da legislação;

25.4 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar

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

25.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou

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

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

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da

sanção aplicada com base no inciso anterior;
lnclusão pelo município no Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP. "O
Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar, no
Portal da Transparência, os dados do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas
e Suspensas (CEIS) e do Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEP),

atendendo as determinações da lei 72.846/2013 (Lei Anticorrupção). O acesso

ao Sistema é permitido aos entes públicos, de todas as esferas federativas
(municipais, estaduais e federais), de todos os poderes".

26. DAS SANçÕES ADMTNTSTRATTVAS

26.L Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá,

garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções,

segundo a gravidade da falta cometida:

l. advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da

fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e

responsabilidades assumidas neste contrato ou, ainda, no 
_caso 

de

outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE,

desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

ll. multas:

a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor do contrato

para o atraso na prestação do serviço, decorridos 30 (trinta) dias de

atraso o CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da multa ou

pela rescisão, em razão da inexecução total.

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

ocorrido, para ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo

previsto neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.

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

não manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas

no instrumento convocatório.

d) 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 r-eiterado

descumprimento de obrigações contratuais -, entrega inferior a 50%

(cinquenta por cento) do contratado, atraso superior ao prazo limite

de trinta dias, estabelecido na alínea "a" , ot) os serviços forem

prestados fora das especificações constantes do Termo de Referência e

da proposta da CONTRATADA.
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ll!. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de

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

anos;

lV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que

determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção

aplicada com base no inciso anterior.

27. DAANTTCORRUPçÃO

27.1 Na execução do futuro Contrato é vedado à Secretaria Municipal de Imperatriz

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

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem inàevida a

agente público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele

relacionada;

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

presente Contrato;

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

ou prorrogações do presente Contrato, sem autorização em lei, no ato

convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;'

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

ou

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

quaisquer ações ou omissões que constituam prática ilegal ou de corrupção,

nos termos da Lei ne 12.84612013 (conforme alterada), do Decreto ne

8.420/2015 (conforme alterado), do U.S. Foreign Corrupt Practices Act de 1977

(conforme alterado) ou de quaisquer outras leis ou regulamentos aplicáveis

("Leis Anticorrupção"), ainda que não relacionadas com o presente Contrato.

28. DASUBCONTRATAçÃO

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

29. DAS DTSPOSTçÕES GERAIS

29.L Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos

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

q
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adjudicará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à

homologação da autoridade superior.

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

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

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

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

do art.65, § 1e, da Lei n" 8.666/93.

A Prefeitura Municipal de lmperatriz (MA), através de seu ordenador de

despesas, poderá revogar a licitação por razões de interesse público

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e

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

ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente

fundamentado, do que dará ciência aos licitantes mediante publieação na

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

A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das

respectivas exigências e condições.

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

poderá promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou

informação que deveria constar no ato da sessão pública.

Não serão considerados motivos para desclassificação simples omiisões ou

erros formais da proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes

e não prejudiquem o processamento da licitação e o entendimento da

proposta, e que não firam os direitos dos demais licitantes.

As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre interpretadas em favor

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

o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da

contratação/fornecime nto.

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

deste instrumento convocatório.

Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração

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

certame.

Os autos do respectivo processo administrativo gue originou este edital estão

com vista franqueada aos interessados na licitação.

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

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

diretamente aos seus representantes.

CPL

RUA URBANO SANTOS, N" 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRTZIMA
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LICTTAÇÃO - CpL

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

validade das propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de

dias em que o feito estiver suspenso.

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

e incluir-se-á o dia do vencimento.

A autoridade competente para homologar, anular ou revogar a presente

Licitação é ordenador de despesas.

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

assinatura do contrato.

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

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

respeito.

A impugnação feita tempestivamente pela lícitante não a impedirá de

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

O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site

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

de RS 20,00 (vínte reais), a ser recolhido através de Documento de

Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento,

Fazenda e Gestão Orçamentária, podendo, ainda, ser consultado

gratuitamente na sede da CPL, na Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara,

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

18h.

São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

lmperatriz (MA), 11 de dezembro de 2019

l)r

Daiane Pereira Gomes
Pregoeira- CPL

CPL

Proposta de Preços e Termo de Referência;

Modelo de Carta Credencial;

Minuta do Contrato;
Declaração a que alude o art. 27e, V da Lei n.s

8.6661e3;

Modelo de Declaração Dando Ciência de que

cumprem plenamente os Requisitos de

Habilíta

RUA URBANO SANTOS, N" 1657 _ BAI RRO JUÇARA - IMPERATRIZ/MA

a) Anexo I

b) Anexo ll

c) Anexô lll

d)Anexo lV

e) Anexo V



CPLESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LICTTAÇÃO - CpL

PREGÃO PRESENCTAL N.9 138/2019 - CPL

ANEXO I

(Proposta de Preços e Termo de Referência)

lmperatriz (MA), de de 2019

constitui objeto deste Edital a coNTRATAçÃo DE EMPRESA ESPECIALIZADA -PARA O

FORNECTMENTO DE MATERTATS DE CONSTRUçÃO CíUL eÉrRrCO E HTDROSSANTTÁRrO,

DESTTNADOS A MANUTENçÃO PREDIAL DAS INSTITUTçÕES QUE COMPÔCU O SISTEMA

MUNICTPAL DE ENSTNO NA MANUTENçÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçÃO sÁSrCR, Oe

FORMA PARCETADA, conforme Termo de Referência e Anexos

Prezados Senhores,
(em presa), com sede na cidade de Rua-

p.e , inscrita no CNPJ/MF sob o numero neste ato representada
por , portador do CPF R.e _e R.G. n.e

abaixo assinado propõe à Secretaria Municipal de Educação, os preços infra discriminados para

a CoNTRATAçÃO Or EMPRESA ESPECTALTZADA PARA O FORNECTMENTO DE MATERTATS DE

coNsrRuçÃo cívrL ErÉTRrco E HrDRossAN[ÁRro, DESTTNADoS A MANUTENçÃO PREDTAL

DAS lNSTtrUrçÕES QUE COMpÕrrU O STSTEMA MUNTC|PAL DE ENSINO NA MANUTENçÃO E

DESENVOTVTMENTO DA EDUCAçÃO gÁSlCa, DE FORMA PARCETADA, conforme Termo de

Referência e Anexos, objeto do PREGÃO PRESENcIAL ns 138/2019-CPL:

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

dias, contados a partir da data de sua abertura;
b) A execução do objeto terá início logo após o recebimento da "Ordem de

Fornecimento" emitida pela Contratante, de forma parcelada.

c) A Contratada fica obrigada a entregar os materiais no prazo máximo de 05

(cinco)dias, após a solicitação formal pela Contratante
d) Preço Total por extenso RS ............ ( )

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

q

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



ESTAI)ü D0 MÂR4ÀPff+ Âqi
PR.EFETTURA }ÍU}üIC§P 4 T-. }} E iIMP& ãTJTTR{U
SECIIETARIA MUNEtji F*:r-, r,,r uJ}[j,L]Á{ÃCr

DO OBJETO E tr'OR]VÍ,{ I}E Ff}RiJ"EC{S{E}{T.E:YEXECtr]Ç,àO
1. Descrição
l.l.Constitui objeto Ceste Te"rmo di: li.:'i',:;ârq,.i:r ^": *,r-",i:ii.ir,râ.;l ie Contretaçâo de cmpresâ
especielizada pârâ o f,ornecimeã:?ár t'[1,,::-i:::í: ,:ii* Coiistrlrçâo Cívil, Elétrico e

flidnossenitário, destinedos a. ãnsrl,itr.*çÊr p;",cci*l **r .{nstxtraições que com@m o
Sistcme Municipal de Ensins na h,famutençãr e Eaoenr.'o$vimento da Educação Básice, de
fOrma parcelad4 conforme as ,espe*âfiu;a.ql;srr-, .íJa-siâiiÍ,í:: rreffe Ie.rrno de Referência, Planilha
de Preços - Anexo I.

2. DA JUSTTTTCATTVÂ
2.1 A presente ar:uisiçãc r.rsa, +e:h*r::"ií' :r. i;r-*âr:str-;:trrrê das Escolas e Creches da Rede
Pública Municipal de Easico. ob,gç.r,1,211'Jo ;r 'n*l\oria ,{as condições de ensinq laser e
sqlurança das EscolaVCreches da Re:lt f r-llrlira tvf:rryc,ü.-*.1 de Easino, visando proporcionar a
manutenção prwentiva e corretlva rrllr. sráriii's *ri'i:liaos oniie funciowun unidades de cnsino
municipal.
2.2 As aquisições supramencionadas agrega.das a mão de obra própria realizada através de

servidores da Sceretarie §ã**icipsl ile Edrug:*;;ãti está em consoúncia com as metas
preüstas no Plano Mumicipaã de E*-çurt-s "' PB'r'ii;

2.3 Para tanto, o presente Termc d* Re"fe''ô;rr,i* *r:nli<;ita os elementos básicos e essenciais
determinados pela legisla$o, ,1es;ilte:,s ;Í.r, j,;;;,:à e s.u:hr.iriiaí a+s interessados em participarem
do certame licitatôrio na prepiraçãc,i', *';:,s-rm**ii;;.:â.1 e z:a eialrcração da proposta.
2.4 Optou-se peia organlzaçãr: Ce,llr: ;e'{ri!113 Í\cÍ' i:er"': sernÉre eÍn respeito a mais ampla
competição e conforme preTisto nc, :àÍ'[ 23 §§ 1' * ii''' d,a: i.€r. n. 8.666193 e Súmula 247 do
Pleruírio do TCU.

3 DO FTINIIAMENTO LEGÁg- E NATüp,EEh Bü SERYIÇOIPRODIITO
3.1 A eventual e futura contmSâ.ÇF,l d": . *s:''lg iu:éi.:i:, paÍa a aquisi$o dos materiais,
objeto deste Tgmo de R.efe.rência :;,; ':i-i'.i:iii,.i ,r; ii:ssificaçãc de bens comuns, e encontra
amparo legal na Lei no 10::;10. df, i':',.,: : il,. ,'r..1','1.':- -e,gi:ia.ineritada no Município pelo

Decreto Municipal no 22/2{}A7 i nâ Fi-'i:: ;r.:i5; ri') r}i$. li* i i. ,1e sfÍeríibro de 2A02, do Ministério
daFaznnda - Secretaria do Tesourc ]§aeia*el e rla* €emais legislações correlatas, aplicando-
se, srbsidiariamente, no que couber* a l.ei n" 8.66ú. .der 2i de juúo de 1993, com suas

aherações srbsequentes.

4 DA LEr ANT{COILRUP'ÇÃ{}
4.1 Ficam responsabiEzaclos. ie íriyi:ii' ,::-i,::ii,*, :i;iitiristrativa e civilmente as pessoas

fisicas e jurídicas pela prática de atu's fijrrir';i ,- iit'.rrinis.iaçã"o púhlica no ânnbito municipal,
em atenção à LEX N" 12.846. IIE SI ' i,lil ,{úA}5T* i}E 2üI3; repJulamentada pela IN CRG
W2nOÉ e pela Portaria CftG 1.33?.ry"{i'êír que i;i.depenriente rle transcrição integra o pÍesente

instrumento.

flr§
" Ú!à fr'
-*,-*\
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ESTÂIIG DO MÂ§TÁ,FüIT.*-CI

PREFEITLIRA §flUNI.CIF,dL Str I}{FiI§àÂTRIZ
SECRE T Á.R IÂ TIíLIFíY T]I P.'1. Í, BE EE}U C,L Ç Ã O

s DA MoDALTDATIE E Trpch DE Lrcrn"aÇÀc
5.1 Modalidade de Licitaçâo
5.1.1 O certame licitatório será reaiizado na rnodahdede de FREGÃO PREStrNCIAL em
conformidade com a Lei Federal n" 1lt.52Lt, de i? d+ iulho de 2A02, regulamentada no
Município pelo Decreto Mtrnicipal no 22i20fl7 c l-ei n" 8.656, de 2l de junho 1993 e,zuas
alterações.

5.2 Tipo de Licitação
5.2.1 Será adotado na licitação o criténo de irrlgarnentc coÍn base no TIPO MENOR
PREÇO FOR rTEM.

6 DA HABTLTTAÇÃO
6.1. Para se habilitar ao processo ficitatorio, os inte.ressâdos deverão apresentaÍ os documentos
relacionados nos incisos e parágrafos dos Arts. 2E, ?9, 30 e 31 da L,ei n" 8.666193.
6.2. Para fins de habilitação, a- títr":la C;: ''ll;:aiificaç§c tecnic4 a empresa licitante deverá
apresentar:
6.2.1. Atestado ou declaracão de +rpscirlaie ze;:n,c*.-. expedido por órgão ou entidade da
administração pública ou por eÍnpres?i nd'u"adas qrle í-:+irprclvem que a empresa executoq a
contento, objeto cornpatível co.m ô ob.ie;o Ca iicitaçã.c.
6.2.2. Será admilid4 para atingirnento dos quantitatir,'os fixados, a soma de atestados.
6.2.3. Não serâo aceitos atestados de capacidarJe teçnica que se refiram a contratos ainda em
execução.

7 I}O VAI,OR ESTIIVI,TDCI
7.1 O valor global estirnado ,Je ;.rccr.'io ,;oryi cls Frâ?ss praticados no mercado, paÍa a
aquisição dos produtos foi de R§ ,{"5!}2"26{.à,65 {quaÊro snàlhôos, quinhcntos e novente e

dois mil, duzentos e sessenta n*eis r sess*ute ,r eifie.& remtavos), conforme Anexo I deste
termo, os preços incluem todas as despesas. i',repostos" leslrros, fi:etes. ta:ras de administração
e outros encargos evenfualmente.

8 DA rXITAÇÂO ORÇAMENTÀiUÂ
8.1. As despesas ora solicitadas ocorrerá por conta das {--bidades Orçamentárias abaixo:
02.08. 12361.0043.2132 - MAMJT'E].,i-ÇAü H []ESEi.iuGi-\TIvfE,\tTO DA ESCOLA
Natureza: 3.3.90.30.00 - Material de Clssurno
Natureza: 4.4.W.52.N -Equipamento e Mateial Fermanente

Fonte: 0. l.0l - Recursos do Tesouro Municipal - hdDE / Fioha: 606
Fonte: 0.1.01 - Recursos do Tesouro l,4unicipal - II{DE / Ficha: 6! 5

9 DA PARTICIPAÇÃO DE &{[CRCàh&ãPR.ESA E E§{PRESA DE PEQUENO
PORTE
9.1 O licitante que cumprir os requisitcs legais para qualificação como Microempresa
(tvffi) ou Empresa de Pequeno Pc,rte (EpP}, (:onsc,ante art. 3o da Lei Complementar no.

12312006, e que não estiver suieit,: a quaisquer dos imnedimentos do § 4o deste

trfua úüano SarItG, n" 165? - Juçara" Inr;reratriz - fuí,q, -- {E 65.Sü-505
httE//nrrr. imperartriz-rna. gov.br - EgA4lçínÊSq1f4iat4g1(r,§l!É1.!!tr
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PREFEITTIRA MTTN!.f::XFÂL q}í' TM T'ERÁT'RtrZ
SECRETARTA BfiEir§rctpÂi. pE E*trC"A.ÇÃO

tenhâ interesse em usufruir d<i trataÍx.eüto rra'4st.a il.ls arts. 42 a 49 da lei citada deverá
comprovartalatributomerlia*trr_:"',-' !'',i1-.iãncornprobatória. 

l

9.2 A comprovação de regrrlarirl'rde tisrai cia.s r$:c..í]emflres?§ e empresa de pequeno porte
somente será exiglda para efeitc de cnrÊra$.r-.;4r:. ç nã* eorn* condição paÍa participação na

licitação. Na hipotese de ha-ver alpirn* resiriçã,o reiativa à regutaridade fiscal, será assegurado
prazo de 05 (cineo) dias {rteiq p;orrogá,reí gxlr igi*a-l Beiodo, para a regulaÍização da
documentação. , i

9.3 Na licitação, será asseguracla.. c.oÍno critério "ie desemBate, preferência de contratação
para as microempresas e eÍnp;:esas dc reqtienc r.:.rle
9.4 Para o processo em qvestãô 'Jt:';.': '^: r:sÍ'rit?4o o art. 47. inciso I, da Lei no

123120A6, que estabelece exclusi-'za" r:iar*r:io*cã+ das microempresas e empresas de pequeno

poÍte nos itens de contratação cujc vainr s;:ia at* RS Ei.) SSCI,OO {oitenta mil reais'1. , ,,: .

9.5 Será concedida prioridade Ce :*ntrl.i,.sc?r de micr,rempresas e empresas de pqueno
porte sediadas no ÂÀ,ÍBIT0 LOCêJ... Íros termos do ac. f do Decreto n'8.538/2015 pua
proflpverodese,lrvolümentoec*nô.y:ri*or"':od...ljorrâ'nLrli:çlr:cal..:i,',:.

10 DA PROPOSTA DE PREÇOS :",'r:, :

1O.1 A proposta de preços de.ie,.rá se' '!idtz'.':: : :.r':rr"es.sa erâ urna via ou mais, redigida
com clareza em líagua porhryBesa. sem em*n<las. rasrrras *u entreliúas, deüdamente datada

e assinada na última folha e nlhnearl.a .:re,s cena.ir F$í pessca ;uridicamente habilitada pela

empresa.
10.2 Os preços ofertados de-.rerão ser !i.1i:!ir.rs. d*,,.end* estar nele incluídas todas as

despesas com impostos, taxa.s. Aeter, seguros e dernais encargos, de qualquer natureza;'que se

façam indispenúveis a pe,rfê*a ex-ecução d* r:b_ieto dessa licitação, já deduzidos os

abatimentos eventualmente Ç+Íre-odnd*s.,':c,*t er:ria::dri,tern a itern.

10.3 Apresentar indicaçãc detalira.da das esner:if;cações dos materiais cotados, citando
marc4 tipo, fabricante, país rtre pro-r.e.:iÍá:nciâ e., oiitras caraçterístiüs que permitam identificá-
log com juntada, inclusivg Ce pra5111ne ''' ?í--ri :1^*lguesa, §em referência às expressões

"similar" ou "compatível", íie accrda crm os r*q*.isit,-u indicadcs neste Termo de Referência.

10.4 Prazo de validade da PROF{.\STê,- *êr: ?nfl:dtla lC {sessenúa) dias a contaÍ da data

da sra eresemação, ou sej4 da d:ata rJa S*ssãc Pútli*a a ser designada pela Comissão
Permanente de Licitação.
10.5 Verificando-se discordância eillre os pÍeÇrls unitário e total da PROPOSTA,
prevalecerá o primeiro, sendo corrigi<ío o preç<r totei, ocorrendo divergência entre valores
numéricos e os por extenso, prevale.cerão os úhirnos. Se o licitante não aceitar a correção de

tais erroq sra PROPOSTA sera rejertada.

10.6 Todos os cusÊos decorreotes da e.labo;-ação ê âpresertâção da PROFOSTA serão de

responsabilidade exclusiva da licitante
f0.7 A planilha contendo o orçamerrto estimaíjCI Êara a contraÍaçãq a qual deverá ser

adotada püa, a fornrulação da proposta <ie pr ços, aoresenta-se no Anexo I - deste Termo de

Referência.

Rm UÍbaoo Sdos, n" 1657 - Jüçara, Imperatriz - ÀÁÀ - ffiF 65.90Ct505
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I l.l. No fornecirnento do objetc ttr presente {,ort(Bt*, rÍ:riga*se a Contratada a enüdar todo o
enpenho e a dedicação ilecr;Íiitíitr: - . -. "-.;* dcs encargos que lhe são
confiados, obrigando-se ainrJa. aleir :.as ^h:iir.'-ir*õ,'-.§ d*scri.tas nas especificações,tfuiiçaS no
Anero I deste Termo de Referêacia: ; :,i ,. : ,l

11.2. Iniciar a exeorção r1a ,: l i;,, ' " ._ ' ' ^:'.f 3m de Foraecim@Ío',
emitida pela Contratante, de ft,rma gi';:bir., au na-rcelada ,.;

11.3. Respeiar o pÍazs esipr.ila<Íe âara o forneciinento parcelado do objeto conforme
estabeleçido neste Termo de R.eferênt:i.t e na ff'nnosÍa cÍa CONTRATADA.
11.4. Observar o prazo máximo no qual a Contr:atada ficará obrigada a executar o'g§jeto,
apos cada solicitação formal- ccnforrne itern 1s dsste Termo de Referência. , : ., .),

condições inadequadas a execu.ção iç ;r3rf1;:Í:: ^:; :r i...cirêns:ia rJe latos que possam prejudicar
a perfeita execução do ob.ieto.
11.6. Facilitar à FISCALIZA.ÇÃO * ic,sÍi') "tcr ?:.cce<iree*!cs * técnicas adotados.
11.7. Responder integralmente pcr percias e danos que vier a causar a CONTRATANTE ou
a terceiros, ent razÃo de aÇão ou c.rússãc. dolesa ou culposa, $ur ou dos seus pr@stos,
independentemente de outras ccimineçier ,l:rrYr.t':i:; ,:..: leí-lais a que estiver sujeita.
11.8. lúanter durante a exei:uçãc: ilo contrato, efl:i r:rmpatibilidade com as obrigaçõespor
ela aszumidas, todas as con<Íições <ie habilita.ç*c e qualificação exigidas na liciação,
apresentaüdo os @mprovantss rlr.B Itrr,r: ---{*'ie.r, q*li,:i't",dns nele Contratantg devendo comunicar
à CONTRATANTE a supêneÍuê*cii; r*e Ía-te i:ti,lrci.i:ivrl qj6 ,manutenção dessa.s condi@es.
11.9. A assinatura do contrato por $essoâ oompeiente deverá ser efetuada em um pÍazo
máxirno de 05 (cinco) dias uteis asô:: ;r ry:t!.fir,"lç.ãc aa Contretad4 sob pena das sanções
previstas no art.o 8l na I-ei 8.6661911.

ll.9.l.A recusa injustificada- do !:rri'**lr-rgatc*o en: assinar o contrato, âceitaÍ ou retirar o
insrumento equivalente, dentro clc praze estabeleeido pela Àdministração, cuaúqiza o
descumprimento total da obrigação ass-rrnida-- suieitancio-c às penaliàades legdlmente
estabelecidas.
ll.l0. Aceitar, nas rnesmas cr:ndiÇões r$'rii:?iil.r:i:. rs ecráscirnos e supressões do valor
inicialmente estimado para a sxssur;ãc dc, co',,rtrato. :1os terÍnos do § lo; do art. 65 da Lei
8.6r,6193.
11.11. Exeqrtar fielmente o contrato. de acord+ coím .?s ctá-usulas avençadas e as nôimas da

Lei8.666193, respondendo pelas conreqr.rências de sua inexecução tcrtal ou parcial.

ll.l2. Indicar em até 05 (cincc) dias após a assinatwâ do tr)ntrato,0l (um) preposto como

seu rqresentautq conforme elenca (arr. ó8^ dâ Lei 8666193), aceito pda Adminisrraçãq que

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

eletrônica/telefone, para acompanhar Ê se resporxsatrilir.ar pela execução do objeto.

11.13. Reparar, co.rig", remover, reeonstiu,,r ou substitr:ir, às suas expen§as, no total oú em

partq o objeto do contrato eÍn qlre §e ,,'eriiic;fc-:n vrciôs, rlefeitos ou incorreções resultantes da

execução ou de materiais empregados,

I1.13-1. Reparar, corrigr, renno?-er" reconsrruir, substifuir, desfazer etefaze\
e exclusivamente, às suas gtlsta-§ e !-Í§cos, num praro de no máximo de 05 (cinco) dias

contados da solicitação da CcntratariÍe, quraisquer vicics' rieíeitos' incorreções' eÍros'

RüaUrtanoSúo§,n"1657-Jrryara,Imprarriz-MA-CTP65-9m-5O5
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imperfeições, d@orrente de crúpa de Contratada no âto da execução do objeto. .. ,::: ,

11.14. Responsabilizar-se pelos daros carrsados' diretarnerrte à ddministração ou a terceiÍos,
decorrentes de sua ctrlpa ou clolo na execr:ção dc eonÍrarr:. não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade a fiscalização ou o aeompanhamento peio orgão interessado.
ll.l4.l. Responsabilizar-se pc;. toCr:r e qualcuer dano ou prejuízo causados poÍ seus
empregados, ou representantes. dvÉ:a e rndir"etam'-inÍe. ao adquirente ou a terceiros,,inclusive
os decorrentes de aquisiçõer conL ',rcios ou deÍbitcs, ccnstetá\reis nos prazos da garanti4
mesmo expirado o prazo. ,t i

11.I5. Responsabilizar-se pelos encârgos trabalh,istas, previdenciários, fiscais e comerciais
rezultantes da execução do contrato
11.15.1. A inadimplêneia da Cpr.tratada, rom refbrência aos encargos trabalhista§,
fiscais e comerciais, não transfer* à, Contratante ou a terceirCIs a responsabilidade poÍ seu
pagamento.
ll.16. Responsabilizar-se peio cunriprimentr: cias orescrições referentes às leis trúalhistas,
previdenciiârias e de sêgurança d<.n trahaiho de sen-,.s firncio::-ários.
t 1.17. Não transferir a tercei!'os" totai or-r rarr:ial a execur:ão do obieto+
11.18. Arcar com todas as despesa.s di.*as a.-,: ir-"rÍi'retas, dec.orrentes do cumprimento das

obrigações pactuadas entre as oartes

11.19. Pagartodas as despesas, tais ÇoÍrlc taxas, ir.nrostos, trib,,r-ltos, fretes, seguros, mão-de.
obra, garantia e todas as despesas deccrrentes da cüntrüteÇãc,.
I1.20. Garantir que a ação oi: omissão, totlal ou parcial, da fiscalização do setor competentg
não eximirá a Contratada de tctai respcnsaL,ilidade quarrto ao cumprimento das obrigações
pachradas entre as paÍtes.
11.21. Relatar a Contratante todr,: * tiuaicr.ler irregularidade observada em virtude do
fornecimento e prestar prontâmern"te rt:d.os cs esçia:eciÍír.eotos que furem solicitados. : ',

11.22. Responsabilizar-se por todas as prooiCências e obrigações estabelecidas na legislação

específica de acidente de trabalho, h*rn conlô por todas a.s despesas decorrentes do
fornecimento do objeto tais conno: sa!ádos se.guro de acidentes, ta(as, impostos e

contribuições, indenizações. 'r'atr€.s.rianspürte§. l'aies-refeiçeres, e outras que porventura
venham a ser criadas e exigidas por l-ei.
11.23. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas cofit ntaterial, mão-de-obr4 acidentes

de trabalho, encargos trabalhistas. í'revidenciáÉcs, f,:scais e comerciais, transportes, fretes,

equipamentos, seguros, tributos, cc;nribuições <ie qualquer natureza ou espécie, salários e

quaisquer outras despesas necessádas à p.erfeita exc*ução dos serviços contrahdos.

i.Zq. Responsabilizar-se por quaisqr:er ações judiciais movidas por terceiros, que lhe

venham a ser exigidas por força de {-r.'i. figarlas ac eirrnp(intento do contrato.

11.25. Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção Indiüdual - EPI,

exigidos pela §ecretaria de Segurança e lVíedicina cto Trabalho - SSMT do lvÍTE, bem como

cumprir todas as nonnas sobre rnedicina e segurança <io t.rabaltro.

11.26. Arcar com tdos os ônus de tracsporÉs e fretes necessários

11.27. Respeitar as nonnas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências

Contratante;
I1.28. Responsabitizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega inclusive o

Rua útano sdoq no 1657 - Jr4ar4 Imperauiz - MÀ - ffi 65.900-505

htlp://gr"rv.imDerêtriz.ma. gov.br - E -rnaü;e;:aqür:ircieqaê;güli'la&

?-

CPL

k
t

I

I



ESTAIIO DO il{ê.R,{.§Éiã,u
PREFEITURA MIiNTCÉPÁ L DE X fuEPERÂ.?RIZ
SECRETARXÂ MxJ i§ í t.t i F *r !.. ;i !l fl {iL,.i,\ .{' Ã &

descarregamento dos naateriais.
f1.29. Sujeitar-se a mais a.,npla i :r;es,Ír*lr;*. frsc;aÍização por parte da Administração
Municipal.
1f30. Entregar o objeto na Secretarra M'rnicipai rie Eriuca,ção ou ouffo local designado por
esta.
ll.3l. §resentar no ato da assinE*.i:a dc conÍr,1to a pianilha de preços da proposta final
ajustada ao último lance ofertado pei* filim-cie ".:rjcei.j: mh Lrena de recusa da assinatura do
contrato.
11.32. Manter inalterados CIs pr16çst r: ec,"::iições í1â pfí-fp('sta..

11.33. Lançar na nota fiscal as e:::;'erJir:a+.,i:ri.do: piod,rtos, de modo idêntico aqueles
constantes do anexo -{ - de$e Terrnr: ,'i.i: Rl:fnr$.";:;;a
11.34. Proporcionar todas as f,a.ci1iti+"d{:r ,irr:'::eis,ii:ao, r.e born andamento da execução do
contrato.
11.35. Tomar todas as providências aecessiinas Êara o fiei cumprimento das disposições
contidas no Termo de Refbrê;'icia r: r.c g.C:Í+1, inci,.rsive quanto ao compromisso do
fornecimento dos quantitati'+os regisir3i-'liri âterriip.x,'lr âs galicita-ções de compras do governo
municipal.
11.36. Atender as demais condições iescr{tas ire,"l* Termc .Se Referência.
I1.37. São expressamente iiedadp"s i :ilrtru:âá.?
a) a veiculação de pu.blicida,iie ;*,1:e,q. ilc 1."'rs;i.dc, s.al'",o se ,houver prévia autorização do
Município:
b) a subcontrata@o para a" pxe-.;1,:,ãí: ,:.* cb_jl,r'l dís, e rcr.tt'ato;

12.1. Efetuar o pagartrento na for;nr, ds: item ?.4 den'.e Tsmro, após o recebimento definitivo
dos materiais e veri{icaSc dr run,trir:erf* ,-ie toias es otrrigações legais, Íiscais,
previdenciárias, trabalhistas e as demais disposiçeres deste Termo de Referência.
12.2. Designar um profissicnal ;raru :'ra i;:-rnliiace ;i* *scal. acompanhar e fiscalizar a

execução do Contrato, confonne prer':st,: i-ro rtem l9 rieste Ternro de Referência.
12.3- Promover o acompanham*n::, ;; .; {i131:;;;;,;ã,:, rlr; Ci,'litrâto, sob o aspecto quantitativo
e qualitativo, anotando em registto ç;fiipn,: a.q Íjli;r.*.s deler-ladas

12.4. Rejeitar os materiais culas especif;cações nãc atendam os reguisitos mínimos

constantes desse Termo de Referência - Ânexo i.
12.5. Notificar a empres4 por escrito, sobr'e imperfeições, falhas ou irregularidades
constantes da execução do objetc deste Tenrrc Ce Referênci4 para que sejam adotadas as

medidas corretivas necessárias.
12.6. Informar a Contratada eventr:ais defeitos, ideotificados Ínesmo após o recebimento dos

materiais e exigir a sua zubstituiçã<r. ou reparação. conforme o caso.

12.7. Comunicar prontâmente à Ci;*rraÍada^ çldquer anorn'lalidade na execuSo do oljeto,
podendo recusar o recebimesrto do *tateriâi, üasrr não esteja de acordo com as especificaÇpes e

õondições estabelecidas neste Termo de Referência infrrmando as ocorr&rcias ao Orgão

Gerenciador.
12.8. Verificar se a execução do objeto foi reaiizada corn observação às disposições

pertinentes neste Termo de úferêacia- implicando ene caso negativo no cancelamento do '

,,
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pagamento dos materiais fornecidos.
12.9- Convocar te * ini.e;essâd,-' Í'i;ríi íniisilrâr o lerÍno de contrato, aceitar ou
retirar o instrtrmento eqúvalente. dem&c d+ pru* e ccndições estabelecidoq sob pena de
decair o direito à contratação" sem pre;uizo oiis sa;iç5*s pre'.,istas no art. 8l da Lei 8.666/93 e

sras aherações.
12.10. Verificar a regular"id*rie fi;c";i ; ll.;i,".-,i.,,;;a lb- Iontratade antes dos atos relativos à

firmatura e gestão contratuat <ie,yeudo ü Í*sii,r.à,jri ii,,ssa er:.,rsuiia ser impresso, sob a forma de
extrato, e juntado aos âutos, com a instnrç:ão gnr:cessual necessárria.

12.11- Expedir as Autorizaçôes ei.e i:t»i-itr;ir:;**i+
12.12. Rrceber o objeto em dias úr.eis, no h*rai'ir-', de ü8h às 14lf no local determinado na
requisição/autorização de foaneciraerrt^'
12.13. Dispoaibiiizar local adequadü úa;,ô ii r;")iirie:,,t{,iâ.ir sa entrriga.
12.14. Prestar as inforrnações e os esciareciarentor *nilcitados pela CONTRATADA para a
fiel execução do cor,Íato;
12.15- Permitir o livre ac*ssô íJ;1,Í; ,.",";i,;6..;-.* ii,i ;ailiTtlATADA desde que estejam

devidamente trajados com uniÍ'orÊleíi ÉjÍi:r r,+ne dR í,r*lÊíi::rp. r'.,t,u crachá de identificação, para

a efitrega mat€rial.
12.16. Proporcionar todas as condições paíâ qr"re a Contratada possa execrrtar o objeto de
acordo com Írs determrnações dc Contrato" dc E'iital e sei:s Anexos, especialmente do Termo
de Referência;
12-17. Exigir o anmprimenee de Ísdâs as crr:g;ç&cs :ssurnidas pela Contratad4 de acordo
com as cláusulas contratuais e os teÍiilol; iJe sua tlr*pc:nã,
12.18. Prestar esclarecimentos qu* se fizerern r:eresyários à Contrataria.
12.19. Notificar preüamente à Conrraada- suândo da aplicação de penalidades.
12.20. Aplicar a(s) licitante(si verrcetc,ra {:-i {is sanções administrativas previstas na
legislação.

13. DO PRAZO DA \rrGÊNCrA § [XECriÇÃG BC] CCINTRATO
13.1. O contrato toá ügârcia poi i2 {dcr*) iriese§. ,.:cntados a partir da sr.ra assinatura
llavedo necessidade o confrdo poderê soÊer acrescislos e *rpressões de até 25% (vtnte e
cinco por cento) do valor imciai an;liiraCo ia r'-:fnatu, .:lnf3rme previsto no artigo 65, §lo,
da IÉi Federal no 8.666i93.

14. Irc PREÇO E DA§ COHE!ãÇ,$E§ }l-C rt â {.,!P.,EEI{T'íF
14.I. O valor global estimado do contrato apl"esefrtâ-se previsto na Planilha de Preços anexo
I ao termo de referêrrcia.
14.2. Os preços incluem torJas as despesas com ir...rpostos, seguros, fretes, ta:<as ou outros
encargos eventualmente incidentes sobre os serviçcs" nãc podendo sofrer reqiuste de qualquer
ídatwez4 exc€to nas hipóteses;
14.3. Caso a Contratante não denileeie + tatú di,,i:-ianti,lade estirnad4 não será devida
indenização a Cor*ratada. observadas as rrr,xçnÇí:cs fla Lei nn 5.666/93.
14.4. A CONTRATADA «ler=erá âpres+Íirâr_ .::-,=-fa.h:rarilento com detalhes dos
fornecimentos, para conferência pe'r narre da ccr:qlx"utAlrrE e posterior aprovação
faturamento
145 Depois de rahzada çonftrêr:cia e apr*-,'aÇã* rlo prá-faturamentq a CONTRA' A
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deve emitir a nota frscili'/tà"-. i,. -,..,.,*., -.,;i-,;.;ri$s,) vias, que deverão ser
entregues na Secraaria Mun;,cipal '*e Edr**i.uãr:" situaíi.*. na Rua LTrbano Santos, n" 1657 -
Juçarq tmperatrizn@ para. fins de iiauloaçâc e Êagar.^.entc.
14.6. O pagamento à Contratada será efeerada rcle §ecretaria da Faz"enda e Gestão

Orçamentária por reio de rransferência eletiêi:rcâlrç crrdem banc.âri4 em até 30 (tÍintâ) dias

apos a aceitação definitiva dos materiais. corr a.piesantaÇãa das notas fiscais devidamente

cerüificadas pelo Agenre Púbiico ccr"np€tenie

14.7. O pagamento deverá sff ^r^+--^r^ â# ,.PIFr,ê§. 
, PROBORCIONAIS

MEDIANTE O fCIRNqeryUiljlgilLffi$.8&*33&IA§, à medida que forem entregues os

14.8. Parafazerjus ao pagamento. a Cnntratada hornoiog-atória deverá apresentar junto à
notas fiscais, comprovação de sua adimpiência c$m as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à Segurid*de §ocid e acr Fundo de Garartia por Tempo de

Senriço - FGTS, com â JusLrça do i'rahalho lí,rrricião Negativa. de Debitos Trabalhistas -
CNDT), bem como a çritaçâo de impnsrofi e ts-rj?§ :grse §*r"/entura incidam sobre os serviços

contrdadoq incfusive quanto o Impostc srrirri: Circula,po rie Mer.çadorias e Serviços - ICMS.
14.9. Para fins de pagamento, ê Co;r*=aante responsabilizar-se-á apenas pelos

fornecimentos deüdamente autçriz.ados e certificadcs peios gestores do contrato, mediante

cortabilização e apresentação- ac finai de; çada elrtres.a ou período não inferior a um mês, pela

14-10" A ateSação dâ fatus corr*sw:ndente à o'-estírcão do serviço cab€ra ao fiscal do
contrato ou outro servidor designaCe ;,.a::. esse titn
14.1I. Ilaverdo eÍro na nota Íiscal/&r:ra Gr.r eÍrsrí-r3t#.ncia que impeça a liquidafao da

despes4 o pagamento íicar'á pendente. até i;ne a CS}.{TRATAIA proüdencie as medidas

saneadoras.

14,11.1. A c.ontagem Co pÍâr-c" paia pâgametlto será reiniciada e contada da

reapresentação e prdocoliza$a.iufio ao Fiscal dc contrato do documento fiscal com as

deüdas correçõeq fato esse que não podeú aí:aÍretâr qualquer ônus adicional à

CONTRATANTE, nem deverá haver.oreiuízo da. sre.,staçãa de serviços pela CONTRATADA.
14.12. Nenhum pagamento será efetuado à CúNTi{AT.ADA enquanto pendente qualquer

obrigação doqmrental ou finaaceir4 seni que lsso gere direito a. reajustamento de preços ou
atualização monetária.

14.13- A CONTRATANTE reserva-ss, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento apos
a atestação de que o serviço f,rri, ev,ecuta.çÍo em rr-rrr&,rinidade com as especificações do
contmto.

14.14. A CONTRATAIITE não fica obrigada a aclquirir os materiais na totalidade do valor e

das quantidades estimadas para a csnÊrêÊeÇão. reaiiza*.do o pagamefito de acordo
fornecimento efetiva.mente efetuado.
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14.15. A CONTRATANTE, obsen'ado-q es pnnciÊi.:s .4o çontraditório e da ampla defesg
poderá deduzir, cautelar (^s deê*'" - .: - '1'.r'r+arrô Ír pagaÍ à CONTRATADA os

valores coÍTespoüdeotes & muLtlrs" rr;;b{Àí;;.#}.rníú} oll indenizações deviilaí ", pain

CONTRATADA, nos teflnos do corrt,--ato : ;, .i , .i :

14.16. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não teúa concorrido de

alguma forma para taÍto, serãcr rie"ririi:rÍ '-,ela {-laetrat*nte. extr{rgos moratórios à taxa nominal
de 60/o a,a (seis por cento ao ano), ca.rritaiizadcs ,iiariamente eflÍr regime de juros simples.

14.17. O vafor dos encargos será calcutrado peia formula: EM : f x N x VP, onde: EM :
Encargos moratórios devidos; J{ '= },.irirneros de {i;.*5 i}ci.íT* a data' preüsta para o pagamento e a

do e,fetivo pagameÍto; i: Íniüce oc cor*oersacãa frnanceira: ü,00016438; e VP: \rabr da

prestação em atraso.

15. DO CRTTERIO DE REA.N[]§?][ .: ;

15.1. Os preços registra<Íos serão tixos e írreajustáveia. exceto nas hipóteses decorÍentes e
devidamente oomprovadas das siturações previstâs na alínea 'd" do inciso tr do art. ó§" da Lei
n'8.666/1993.
15.2. Para restabelecer a relação fir-le âÍ pr,rtes y-râctriÊrâm inicialmente entre os errcar$os dâ

Contraada e a retribuiçao ,la ,{.dmr:ristraeãc ,:ara e. justa remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbÍio eccnômicn-fi,r:rnc.*rrr, i*i*ai 4c corúnto, na forma da alínea,id" do
Art. 65 da Lei n.o 8 666/93.

16. DA SIIBCoNTRATÁ.ÇÃü
16.1. Não é permitida a subcontrataçãc rotai ou parciai para a execução do contrato.

17. DO PRAZO E CONmI.ÇÕUS Us HKEC$CÀCI
17.1. A execução do objeto terá iníeio logc epol,i o recebimento da "Ordem de
Fornccimento" emitida pela Contratiuite" de ji*r:rna glcrbal ou parcelada.
17.2. 0 fornecimer*o dos trens se-é *.flir::ec-* <ie il:r:r;a parcelad4 sob demand4 conforme a

necessidade e de acordo ccrn a ccr-.';enii:rcia sje ^4dn:iristração, bem como da existência de

disponibilidade orçamentária nas qr:ai*idades e iocais rleterrninados pela Contratantg por
ocasião da emissão da solicitação fbnnal" s**d* d* intera responsabilidade da Cortratada o
ônus com a execução do obieto.
l7-3. 0 fornecimento será executado obse;-lado c disposto nos Ansas e demois
eposiçfus deste Ternro de Referência.
17.4. A Contratada fica obrigacia í? entre.gaÍ os maier-iais no prazo máximo de 05, (cincQ
dias, após a solicitação forrnal pela. Conrratante.
17.5. Os materiais eütregues dev*i'ãc e$ar aq;**.di;i*narlos de forma compatível com sua

conservação, em embalagens lacrailiis pei.o {âbric*n;e
17.6- A Contratante podeú rejeitar, no totio *ii eín pâÍte, os rnateriais em desacordo com as

especificações e condições deste Tenxo de Refêrêacia. do Edital e do Coffirmo.
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18. DO RECEBIMENTO. CON-DIÇÔES pm EXEC{TÇÃ0 E ACErrÂÇÃO' '

18.1. O (s) material (s) deverá íãr:) ser aceito (s). da seguinte forma:
I8.I.I.PROXIISORIAII{ENTEI Ee flto da eÍ:tseg&r po,ra fins de posteÍior veriÍicação da
conformidade clas especificacões dos rnateriais corn aqueles determinados nos Anoros do
Termo de Referêneia e da prôposte vencedora- i;r,c'rtr:*i,Jade em Çue se observarãoêpenas as
informações consÊaúes da fattrrâ e cias embatrageüs, ern çonfronto com a respecti\xa nota de
empeúo. ', ', 

'r,,
I8.I.2"DEFINITw'AMEITiTE: íir) píaLll u* àri! ,i: 1uuúa't,jías, contados do recebimeffio
provisorio, após a verificação das espeei{ica@es, qu*}idade e quailtidâdes dos úateriais e

consequentementê aceitação, media*te tennc circnnstanciado a ser elaborado pelo fiscal do
contrato, a ser designado peia Contret*nte ;

18.2. O descarregaoaedo dr:: p:'*ô'*e *rq-1 1 caÍsô r{o fornecedor, devendo ser
..1

providenciada a mão de obra :reÇ$:isâ{â.

18.3. O aceite/aprovação dt4si -1,.,xir:t,{s} 1,.ci: ".rrgât-r 
iiçi;.ante não exclui a responsabilidade

ciül do fornecdor por vícios Ce quanttdad€ ou qr-raüdade dds) produtds) otr,dispnridades

com as eryecificâções estabeiecrCas- verifica.rtir.s" .pog*iorrnerte" garantindo-se ao município

as faculdades preüstas no art. tr8 da.l"ei r." S 078$C.

19. DA FISCALIZAÇÃü, C{}ix-1'ROtf E fà.TE§}'üS
19.1. A fiscalizagio e acompanilamrrnÉc &ir *xecuçào díi Çofltrato, na forma integral, serão
feitos por servidores deiridame*e Ír,D{r}eados aÍnr-gés tle portaria e outros represefitanteq
especialmente designados, os tisÇa;s a,iioreiãr* +ili r"gislr'os próprios todas as ocorrências,
deterÍnimndo o que for necessário à rcg':ia.r'rzaçaic das rairas cu defeitos observados na forma
do Artigo 67, dal-ei no 8-66ó, de 21.0o.93 . : , r i ,:

19.2. As decisões e providências qr.le ultrapassâÍem a competência do servidor ou comissão
de recebimento deverão ser adotaoias pci sc.'üs superioies em tempo háb,il para a adoção das
medidas conrrcnierrtes a Administrar$<r
19.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos ca:rsados a íJOhl"nRATé.1ITE ou a terceiros, resultantes de ação
on omissão anlposa ou dolosa de quaisqu''er de se.:s ernçregadas ou prepostos.
19.4. A atestação de conformidace <io ibrnecimenro do obieto cabe ao titular do setor
responsável pela fiscaliza&$ do ;crraiat';-r {xi: â i}l!-:iü rigr ,lú,}r desigaado para esse fim.

20. DAS PENALIDAI}ES
20.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRÂTANTE podoá garantida a

prária defesa aplicar à CONTR.ATADA a-s seguir$es sanções. segundo a graudade da falta

cometida:

20. I . I . Advert&rcia escrita: ry-ranrio -t'*: 
'1rãÍâl Ce iE&a.çãr:r ler,g a 1uízo da fiscalizaçãq no caso

desctrmprimento das obrigaçoes e i'"*s?rcnsabiildades ass{rmidas nesúe contrato ou, ainda, no

caso de outras ocorrêrrias que pí:)ssaÍ!! ac?,írÊtaÍ prejtrízos à CO]\ruRATÁNTE, desde que

caiba a aplicação de sanção rnais grave

20.1.2.Multas:

b
FITEFEITURARua UÍüâno Sffios, n" 1657 - Juçara, Iryerarlriz - MA --{Fl' 65.900-5$5

http:/rvwrv.imperatriz.ou.gor,.br -E-I|!Il.Xm{.{i:tpqrir:telig!Êti.ltqiil
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20.1.2-1. 0,03% (três eentásirrr{,* Bw rexÍa) lc,r dia sobre o valor dos s

entregues com atnaso. Decoiridos .iu lr;'rnr;,; iira:, r;e.:it!trsí-. a COLTIIRATANTE podeÍlâ aeciair

pela continuidade da apiicação ca n:i:ita or.l pr*Ia resci..,ão conârâtual. em raáo da inexeçução

total.

20.1.2.2. 0,CI6?o {seis a.e-atásirr«r§ vc}r" *erft§?; ncr rlia sobre o valor global do fato

ocorrido, para ocorrências <ie atrÍ$-§cs or.l qtal,;uer crí*Í] pÍauo previsto neste instrumento, não

abrangido pela.s denoais alíne*s. , ,,,

20-l-2.3. 5a,4 qcinco prtr te"-§;et p-u dla rr:L,rn i: rr.lts;: giobai r1.o fato ocorrido. peJo,p19

cumprimento de quaúsquer c.n*.Cições t.i.f ra-r.Êr:rtiâ esj:rísei*oiao ro contralo.

20.1.2-4. SoÁ {cinco.por ee*ta} sobre o vai*r glohal at:*alizada do conEtúo, pela não

manutenção das cnndições rl,: hahrirtaç.no t: ,:liraliÍicação exigidas no instrumento

convocatório-

20.1.2.5. l0% {d« por ,:e*,tqr $ab'* ,1 r,'x},;,1 rJr co*irato, na hiÉtes€ de rescisão

20.1.3. 20% (vi*e por cento! soh.;e r:, v:ic'r Cr, n'.,'rirat(,. nas hipóteses de recusa na asllnatura

do mntratq re*cisãrt rontra.t'&ü fÊr !firre{dr,f,ãr: Cr: *cÍ}rrãto - carasterizand+-se quando horver

reiterado descumprimento de obrisaÇíies **nt:iiixais . atraso supeior ao prâzo limite de 30

(trinta)dias. ', '

20.2. Suspensão temponíria de pa:rticipâi em lí+itaú,c e irnpedimeato de contrâtÍr com .a

Admidstração, pelo praz.o Rão st;r6rrçr * 2 ír-1..;:s; xuo:. , ..',;; i

20.3. Decleraçâo de inidoneidade para licita; ou cc$Íralar com a Administração Públiça

enquailo perdurarern os moti'vos que <ieremun&râm ma punição ou até que seja promovida a

sua reabilitação perante a flrÇ-*râ ar:;."',:r:tJaer +;e' apllcç.u a penalidadg que será concedida

sempre que o contratado rr:s:mri:i: : .^,i.:;l;:;Í:i4ã-; Ielos preiuíros resuhantes e,aÉs
decorrido o prazo da sanção aptricarí* ,lsril t'ESs;i* i:rci:io antencr.

21. DAS RECTSA(3 D(} íi(Fl\"Â8"Â'il{ii
21.1. Rescisão contratual uniLai,.:ral üü-r (ja§(3s enunera.Jss nos incisos I a Xtr e X\III do
artigo 78 dalei no 8.b66193. ' 

i:l

21.2. Rescisão arnigável, por aooÍdo efiE-e iis pôsâàq, rettrizida a tenno no processo da licitaçãq
desde qr"le haja conveniência çam il l,niarrir:;sí:',."Çfu i-u.b,iicr.
2l.3.Rescisão Judiciai, nos iermcs "da ic+:irie,ií"o
21.4. Suryensão temporária de partieip.*r err, li,cria$o e impedimenlo de contraUr com a
Administração, pelo pÍal:onão superor a ü? idr*s) anos.
21.5. Declaração de inido.neidade para licirar oià c+ntratar coÍn a Administração Publica
e,úquarto perdurarem os mõtivos çre detenr*nffiarn stra purição ou até que seja promoüda"a
zua reabilitação perante a propria autoridade que apiicou a sanção, que será concedida sempr€
que a Contratada ressarcir a Administração ceios prejuízos resr.rltantes e depois de decorrido o
pÍarc da sanção aplicada com base llc inciso anterior.
21.6.Inclusão pelo municipio nc Sistema ;rítryrado de R.egistro do CEIS/CNEP
"O Sistema Integrado de Registro .:itl CEISI(INEP foi ii.esenvolvido para publicar, no Portal

RuauÍüaro Serltm, n" 1657-Jnçar4 Ínqx*atnz -MÂ- -CEP65.90,&5.05

'fELl lu1r'1tlperAllzgA.gçy_U - E it44: r, si n jd;pjfe/Lq.í 3 r i : 1,_ f _,,1:1,
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PREFEITURÁ MITNECíPÂ8, CI*;: TMFEÊÁ TRTZ
SECRETARL4 MUNI{-IEPÂ,}.. }-}E Er}ãtCAÇÂ G

Transparênci4 os dados do {jatÍasilr': t§acional de, :Jrer'*sas Inidôneas e Suspensias e

do Cadastro Nacional das Empresas Flrnicias rr.l'ii'). atenrlendo as determinações da Lei
12.84612013 (Iri Anticomrpcãa) íJ acessc ar: §f$srns e pernütido aos eÍtes púlicoq de
todas as esferas federativas (nrui:!ciraii. eçi;ÍjíluÊ.ii e, leilerais\. de icdos os poderes".

22. DAS IIISFOSIÇÕES CqlnxPX,js iwi i!. tr I ;r. k .l,ir

22.1. As condições de reainste, lÊ"ra.cfl}aÇries. ecr:iiihno econômico-financeiro, rescisão,
sanções e as demais norÍnas deste Termo de R.ef'erência. deverão constar em cláusulas da
minuta do contrato.
22.2. O contrato poderá ser alíeraric' nos casos preriísras ilo art" 65 da Lei n.o 8.666193, desde
que haja interesse da CON-{1Lâ.LÀi\TEi, cosi í} r.i:rçsermação d.as deüdas justificativas.

23 - DAS DTSPOSTÇÔES GsiqA..{ii
23.1. O Seúor Secretário ly'tui:,ici;lai .,u ;:,.:,;:rí"iic ii;i ;iF:,VIED{IvíPER.A1"RIZ-MA poderá
revogar a licitação por razões {ie iÍrr.rrr:srr, r-,..il.riicc ôeçorrente de fato zuperveniente
devidamente comprovado ou anuÍá-ia. por ilegaiidaCe, do que dará ciência aos licitantes
mdiante publicação na Imrprensa Oficiai (a*s. +S * 59 da i.ei n" 8.ó66193).
23-2. A autoridade cory€feffe para homologar, auular ou revogar a preseÍrte LicitaÉo é o
Seúor Secretario Municipal de Educação da SEI\{ED,{NíPERATR\Z-MA.
23.3. Apos a homologação da licitação, o triçitante r,'encedor será convocado para assinatura
do contrdo.
23.4. Quaisquer esclarecimentos iiue se !;,çt:t'. iier;es:iario acerca do presente termo de
referência poderão ser presta<Íos peia .§ec.retaria fui-unicipai <!e Educação, no endereço: Urbano
Santoq no 1657 - Juçara, CEF.: 65.900-505 - l*rrreratriz - MA.

j

í<rryerxtnz - M4 01 de ortrúro de20l9

Seeretario

Rm tkbam Sdoq n" 1657 - Jr4ala irnpe,ratrie -}ít4. - (B 65.9íjCL505
Itltp://uurv.irnoeratriz.ina.gor'.br -;.inzii[,1r1:-.:cll'A:.],iiil::,_..13i1iry,..,.:o!r_

k
PSEFETI'RA OE

MERATRIZ

Ne

ItFt

da Lei

E{ucação

i ---'.ii '4;2-
it#k4{',

Francisca{ffi(í§ilva de 0liveira
»ffiewentb F'ina*ceiro

-"2::í--- - - t

Em:

i

I

I

/--'



Éi'EÂÀq tü

§p.ffiq
=G:ffi ESTADO DO MAIIANHÃO
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(

PLANILT{A DE PREÇOS - ÂNEXO r AOTERMO DE REF'ERÊNCIA

§ecretaria: Municipal dc Educoção

Josenildo .f osó F-rrrcira

'1

.t

t')

N'ENCAD()

MF]ITCAtX)

or{§u

SIN,,\PI

Ir'ÍllRCz\DC)

iMÊRCÀDO

1)

1t)

Íl

t3

t1

trt

t9

20

2l

QItÁN',t'{DÁDE titLoR To7'Á1.I I'tiNt FOrr-'l'E C-ODIGO DISI,'RIMTNAÇÃO UND.

.15ü0 16.275,00li.$! SINAPÍ ),6 kg .1,65

í/.LINITÁRIO

4,96R$23

kg,

SINAPI

SIl.iAl,l

SINAPI

unt{1

1,, ..

ÀE

u"tlr(i

üriJ

k2

üri(1

100

R1;

.1(l(l(l

ir l. i0c 5.767,00

25.315,:r0

i9 975,1ií)!59.90 2 5(,

R5 t; .\1

'10.1i rú0

|,.1\

)i:.,

tl$

Ii i,

57,67

1'2,13

70..1J

40t)íi

.ht0r)

t9 íJ40,00

| ,r ') )í],')l )

20 040 00l( |

t?,s

Í?(

11:i

Ii:,

I '/71.00

R1;

R_il

D(

't.0_13,00

t l20.00

5.ú I

a )i

5.60

26.33

'ri l)

0R.Stl

MtsRCAD()

lmid 6,50R$

I(li

R$

2.633,0A

1.{t2-s,00MERCADO

I 0583i( 
'l{Stt

R:§ 9,67 250 2.411,50R$t4 MITIRCADO

(l(il..i:l.l.ir I,Ii.ONTr\ CONFtr(l(liOi.L\Í)À (-OM ÁÇO C .50 I ){i 1i.'.! (il\iM t)Fl 6^\,.1/L.

Cl(ll i;l{,,{ PRON'IA CONt.Tl(lci()Nr\i)A (.ltiM.,\(:O ( 50 D}r 5/16 8i"itul l)L;6IvÍ/t

AC.lllAi\,Í1iN'l-O PAlt.{ V^i"VtJi .A llE D}i.SCr'.i((;^,", ftV^i'.lt)/ii-í:ilvi() ili')() i)(.tt-(i{, t J SlMlt.Âl

l3{r()(iADL: WtDtsACOMMta.l'Ai,')tít }}.,\RAco}r 'RUÇÀ(,CrvU.UtlL!7,ÂÇÂ.OE;' loNLlpjiIC',IÂtlÁNIIo
8MMXl60MM PAI{A MAIL| l:-l.il'} ti t-}[; IMPACTO.

lllt0(.t^ D[ wIr]EA coM MHTAL IIiJíl/r PAI(A (ii)r,\ RU(IÃL) {-rÍvti- r"r Í{LI7]AÇ.\( ) t í' l0Ncl{:rii)'i Í\MANI1{)
8lvÍ tuí.X2 I OMM P,d(A MAR-I t1t,l-:.' ru l) J i I MPAC'IO.

tsI{L}CA DI] A.Ç() CARRONO PAIV\ CONCRE'II) DIAI' IiJ'IR() 5MM-

3(t

llE AÇO CARBONO PAI(A CONCRETO DIAr,ítITRO 6MM.

?.2

l^liAN,il, fil-lu'.)7_ilxf l6 llui(i" l./íi i"ll\,í í0.01í KC/M

Cr\-25. 10,0 MM, VFRGALHAO.

(l^-25 8.0 VtM, VIrRGAt.t{À()

AÇO CA-.25. ó,i NIM, VEriíi^l.Fr^o

^CO 
CA-óU. 4.2 M!,{, VI:ítGAL[{A()

tsROXÀ RÊ'IANC}IJLAR 'ó X I6T (]M

I]AJ-í )t] CI IA]'A DE ÀÇO I I] I-, ZINCADO

unid

1 i,l7R$ 25{) ).792,50l($t5 MERCADO DE AÇO CARBONO PARA CONCRE]O DIAIv{FI'IRO 8MM. unid

1s0 2.599,50R$I6 MERCADO DE AÇO CARBONO PARi\ CONCRE'IO DIAMETRO l0MM unid 17,33R$

M}.]RCADO und I 1,84R$ 100 1.184,00R$DE AÇO CAIÜONO PARÀ CONCRE'TO DIAMETRO 9/64"

und 15,67R$ 1.s67,00R$MI]RCADO DE AÇO CARBONO PÂRA CONCRETO DIAMI]TRO 21164''

und 7,00R$ r00 R$ 700,00MERCADO BROCA DE AÇO CARBONO PARA MADEIRÂ DIAMETRO 5MM.

R$ 9,00 100 R$ 900.00MERCADO BROCA DE AÇOCARBONO PARA MADEIRA DIAMI]rRO 6MM.

R$ ' 
{,i 1.331.00MERL-ADO R$ 13,33 100

iúÊtRC^I)O BROCA Dtr AÇ() CAIIIIONO I)AIl.A l\'ÍAi)llll{A I)lAN4tlT-RO lOMM rrrtd 16.17R$ l0() I () l7.tr0R$

r\{ATnR[,l r, CO N STRUç--Ã O CIVII,

-'---.--_-T-_*

I
I-t
I
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I
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I

I
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I
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I
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100
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r\undlYl ""', / n
ofi,r,i
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2-1 ORSIi 0821 5/ORSI BROCA I)l: A('U CARBONO PARA MAf R.A DIA "]TRO 9i64" und

und
\

BROC^ DE AÇO CARBONO PARA MADEIRA DIAwTT:'I'RO21/64"
I

R$ 7,49 l(x) RS 't 49,00

24 MERCAIX] R$ t4,00 100 R$ t.400,00

25 ORSL, 00202/oRSE ARI]IA LAVADACRANULAÇAO MEDIA PARA ARGAMASSA E CONCRI]IO. m3 R$ 64,29 I 000 R$ 64 290.00

26 ORSI] I1457/ORSFI BOI'INA DII SI'IGUIIÁNÇA BICO DE PVC HTDROTUGAI)A IMPERMEAVITI." CAN() CI-iR1'O COM CADAÇO. unld R$ 93.05 ó0 R$ 5.5 83,00

27 MERCADO BOT'INA DE SEGURANÇA BICO DE PVC H]DROFUCADA IMPERMEAVEI-, CANO LONGO COM CADAÇo. unid R$ t27,33 r0 R$ I.273,30

28 MERCAD0 BO'TNA DE SEGURANÇA EM NOI]IJCK, C.A. COM BICO DE PVC CANO LONGO E CADAÇO (ADV}]NTUR!). unid R$ t27,33 l0 R$ r.273,30

29 MF,RCAD0
CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM StrSPEr.rSÃO DE POLIETILENO COM JTJGLI,AR (CLASSE

B).
ut!id l{$ 36,33 50 n$ 1.8 r6,50

30 SINAPI 608 I OU tiARItO PÁItr\ ATDRRO/RIiATERRO (C:OM'I'RA]'JSPORI'II 
^'tll 

l0 KN,r.) ((l{}T1\ 25%) 1nJ ti; 25.E7

AR(iII-A OT-i RARRO PARA A'TF]RI{O/RTJA'I-ERIIO (COM'|RANSPOR'IE ATE IO KN,{). (COTA 75%). n$ 25,87

ITIPA I)t": MÂI)[JII(A NAO ,\PARTI,TIAI)^ *5 X I.5* CM, MASSARAI.IDIJBA. i\Ní}I'I ,'ful í.)I I Eí]I ÍI1.'AI I,}ITI] DA
rn i.. 2't8

RTGIA()

o DE MÂl)EIRA NAí) z\PÂRIil-tl,n.DA *5 X 6* (:1v1. N{ASSAR.Airil)t]Bi\. AI.J{ itrÍ,1N4 (.)(,I í:r.)iJIVAI.UN'fll l)^
t.l il

TTEGIA0
,t:

'illl{{lr\llli}..4,\Dt..lRrrst:l?l'1At)AI.lÁ()APÁlilil.ti,il)A'36x I?*cM-|r'i,,\:;:;/\li,r,§11)till/\,,{l.r'r;rrll\,,1 (){l
L:Q[JI\rer.trN l'r: |i^ ítli(.iÍ,',(l rll R!j

TF-RÇA DE MADEIRi\ SERRÂI)A NA() i\PAREl.ll,àlJ^ *6 X l6"CM - MASSl\RANDÍ lUA. /rN(ill IM ()t.l

EQUIVz\l .UI.li E i),t fi-Íj(;ÍÀO.
'íl Ir$ t8 45

TERÇA DE MÀL]I..IRA SERRADA NAí) APARITI ] IÀD.r' *(r .X .'.5rciví - MÂSli,\RAI\ii)llBii, ANlill-lM OI.Í

EQt,lVAl.l:N I Ê. !)^ RECilA().
lril i 9.0c

C^RitIl.lHo I)[. lrriA(i t)[i .^,i.]() cÂt,Â,'ll)Âllli {i(.) l. (,f,llltj (lí.)N,í CÂÀ,{.,\riA irniri I ?.5.00

BO [r[i À,14t)I-R]A PAIIÁ ANCÍNI l()ir{Ail'r0t-{.} r.20N,i. ulrid 5,2:í

Ill-AS'ílC() ÀNA'IOMICO CONI ;IJPOKIU IJNI r\Ç:{) (jALV^NIZ/\IIO f.t.}.{r\}iltC li ChÍi'.,\Ry\ Fr)I.{)
llni(l R$ 1"00

F;M PIN'|TJR,,\.

A DE AR PARA CARRINHO DE MÃO ].2-§'X8' PRESSÃO MAXI}VíA 25t,T]Ii/I'O[-'. uuiC ri$ 23.83

A EM ACO/FERRO, 4" X 3", E:2.2,,\ :r.() MIvl, C( )t4 ANEL, CROMAÍX) OI 
' 
7,IN(IAD0,-TAMPA I]OI

ulld ri$ 36,23
PAItAI.'tJSOS.

750 Íi$ l9 402.50

2 ),5(l t{$ 58 2-07,50

5 0{)0 R$ i.i Ítr)0.00

3C0C ? I (l{!0.{){}

()ÍJ(, l.) 5 50.(jíJ

7 180 00

2rl0 li.$ -j lr(r0.0i)

r.5 .;01)0.()r)

ii) I 57 5í)

s0 R$ i 5{i.00

7[l RS l írtí8"10

3l slt'lAPÍ ír0Íl l

32

1J

.l,t

()RSlr

SINiAI'i

SiNAI)I

0 r 1)75lORSE

.143(l

441 ).

:7t l

l5

_, ()

i"

38

SINÀPI

MERC,AJJO

liíN^l,l

ívri,it(lÂiX)

l9 PTLI{CAL\)

.10 MERCADO

4l SINAPI 2421 4(X) R$ 14 492,AA

4?- MERCADO .{R',lICIJLADA (-IOM cr Atlc) DE MADEIRA 1 5OCM. und nxi '10,67 l0 R$ 7ob,'t0

4-l MERC,AI)O ADEIRA RI|,TA (CAVADOR) CoM CABO DE IVIADEIRA DE 12OCM. und R$ 36,33 l0 R$ :ró3,3C)

44 SINAPI lIl6l H IDRA'IADA PARA I'IN'I'Ut{A- KG l{$ 1,15 600 R$ (r90,00

45 SINAPI 38403 ESTREITA 25X23CM COM CABO DE MADTJIRA DE I5OCM. unid R$ 30,96 r0 R$ 309,60

46 MERCADO TAMBOR CILINDRO PARA FECHADURATB,TRA I 8OO/ 1 1. /t'V /' Á \ RS 41,00 200 R$ 8.200.00

47 SINAI,I 1297 PISO EM CF.RAMICA ESMALTADA, COMERCIAI- (PADRAO POPULAR) 3l x 3lCM $3r/ r;' { * 9) .qi\ r{$ 20,65 t000 B$. " ., 2o.6so,oo

48 SlNrll)l 11134 DtI MADEIRA (X)MI'}.]NSAI)A NAVAL {I]OM (-oI,A FIINOI-ICA), F,-. IO M * 1.60 x dr\
^l

unií/ R$ r08.3 l 130 ,
lf!.\!

'nsL= -'." ' 14 o8o.3o

CHAVU DE Vlll-A I3XlgMM PARA R(lÇAI)F.lRA l'tl'( ) Sl'tÍ11.. \ v/^ R.$ 21 .00 r0 R$ 210.00.1(l N,ÍEIT('ADO
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100 r.900,(x.)R$5ú M[;RC]AIX) unid I9,00Rjj

5l 40 2.939.60R$SIT".API 860 CHAPA DE MADL,IRA COMPENSADA NAVAI- ICOM COLA FENOLICA), lj : 6 MM, DE * 1,60 X2,20*M

TAMBOR CILINDRO l'^I{A Fir(lf{ 803/l I (
unld R$ 7!.49

2500 65.000.00R$52 SINAPI t05il CIMENTO PORTLÁ,ND COMPOSTO CI' II-32 (SACO DE 50 KG) unid R$ 26,00

53 SINAPI 34353 ARGAMASSA COI-ANTE AC-II 2OKG, Unid 19,20R$ s00 9.600,00R$

54 SINAPI 38140
DISCO DE COR:II] DIAMAN] ADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMIJ'TRO DIJ t 10 MM, FTJRO DTJ 20

MM.
unid 16,90R$ 150 2.535,00R$

55 MERCADO R$ 26,00 i00 R$ 2.600,00DISCO DE SERRA CIRCI-II,AR 7II4W)L COM 40 DEN'I'TJS I'AILA MÁDTiIfuí\ unid

10056 slNAlrl 26020 DISCO DE I-I.KA PARA MEl'At,, DIAME]'Ro: I80 MM, GI{AO I20 uriid 4,38R$ 438,00R$

57
-S 

INAI'I R$ 28"54 200 5.708.t)0R$2432

58 2421 -16,23
p(SINAI'I

lv,Í],-RCÁD() R$ .19 ít'l

10.369,00

5.960,40

R$

ti$

:itNAl,t 30til

.;9

:i

h0

lvlliÍt(:4,)()

§lN^Pt

,i' ,':,

a$,54

'17,33

)o o1

ir!

r{$

R$ 86,33IvíERCAIX)

i\4F-RCADO

3097

v toTíi t

5)

o/

(;11

6.r

6(r MíJI{CÀTX)

6tJ

69 SI]'JAPI

MIIRCADO

36225

n$ 602,67

R$ 1.s05,00

7 ?'l

l't,oo

24,09

R$

1r$

r){

t?0

i20

150

iti

li

It00

100{J

100

,.i

2000 48. I 80,00R$

DOBRAI)I(I^ Ilt\,{ ACO/FIIRRO.3 l/?." X 3". E.. 1.9 
^ 

2 l\íM. COM ANEI-. CROMAIIO Ol-i ZINCAIX).

DOBRADICA IIM AC0/IrERRO,4" X 3",D:2.2 A 3,0 lvítvl, CION,Í ANIIL, (IROMAIX) ( )(r ZIN(,'ADO

Dts IjMBLTIR PARÂ PORTAS COM MA(lANEl'A TIt'() llOI A. Ii At'AIlAiúh:NICl Ctt-OlvlAlX)

AL)TIRA DE, EI\4BUTlR PARA POI{,T,{S COM M,^.(]AN[I.I.A TIPO AI,AVANC:Á I] ACÂÍIATV{I,IN.I-O (:ITOIt{ÁI)O

,IN/r ,Ioi 55MIVI CFIÀVI1 NÀO 1 E TIT/\,

IiEI-IADIIRA TETRA DE EMBU'flR PÀttA PCIRI A§ tl'i-lflRNAs A(lÀlrÂlliIjN'1(J C:I(OMÂD(, lvLl(,lr\NIII r\. 1'1P0

ALAV/!.NCA AQIJÍNA 40/55 MM.

FBL'I-{A!)URA IJI: EMIIU'I]R PARÂ l'(.)R'lÂ DE BÂNI{I1IRO, 1lP0 IltA^vQUEl'r\, }'{AQ(JNÂ 40 lvÍtv{, lv1ÁÇ^NI'I'A
TIPO AI,AVANCA

l'-t,IND(.) ÁN i-íCORIiOSI Vo I']All.A Ll[:-i-i'^".1S lÍ.:Ri(()S(]S (Z.,\RC^.(]) ( i./\l..,\i ) J.ó1

FLINDO Á,NI'iCORI{OS IVO PAJLA -\'í l it'.'', lS t'Eltit()Í:l OS (ZAI{CAO) I-A I r! l 8i-.

IftiIiAl)iiIRÂ DFI ttr.íl'A(l'fo 550\V :.,1Ál.lDiUr. li2 FOt.il(}ÀDÀ ?20V

MA t<'1 ELEl'Fl PtiR-Ft JRADOf{ U R() Mt'l : liUR 800W850 W 220 V

FORRO DL. I']VC LISO, IJtu\NCO. RIIGUA t)U l0 CM, llSPIlliSIJlt l)i:l 8 lr.íNt A l0 MM. (COTÂ 25%).

rnid

llnid

urri«l

unid

il nr(l

rrllid

ln'

unicl

rnid1Á CI(ÉPE ADESIVA ROI,O Itiil,iM X 5Üi\,1.

'1\ CREPR ADESM ROI-O 48N{tu1 X 50lvt.

AVE NÃO'TE,TRA.

rinid

r:úid

::'r:-
unid

70 (r000 r44 s40,00R$SINAPI 3622s FORRO DE PVC LISO, BR^NCO, REGIJA DL-l l0 (:M, USPUSSURA l)ti li MM Â l0 Mlv{. ((:O'rA75oio). R:I )4,49

100 4.883,00R.$7l MER(--ADO GRADE DE l.'ErUrO LISO 8MM IâRA PROTEÇÃO Ot pORrA I] JANEI ,AS. lN.

I ll:

lll2 I{$ 48,83

26.190,00I\J72 SINAPI 6085 SELADOR ACRILICO PAREDBS INTERNAS/E)fl'EItNAS, \ ./n lata 87,30R$ 300

SINAPI 3167 \unid R$ íl'lq 2500 R$ 975,00I-IXA EM I.-OLTIA PARA PAREDE OU MADtsIRA, NIJMI,]Ro I20.

SINAPI p\ 10,06R$ 100 1.006,00RS12892 LUVA RASPA DE COURA PTINHO 7CM.

E\ R$ 20,0'l 30 R$ .'. 602,10'75 MERCADO LUVA RASPA DECOURA PUNHO TsCM. 'y/ /a8,
200 :\ l 466,00R$MER---ADO

LUVA DE MALr{A PTGMENTADA CONFECÇTONADA EM FrO DE ALGODAÕ E pOLrEyfER e rn u{frf1?
REVF.SI íDA COM PTGMENTOS DIt PVC. \r f

o,
paÍ/ ?'11DC

RS
'i 7(i4,1'A

i3 099.50

R$

R$

2 l.lri,20

4.i 16,:i0

().{nt',7t)

It$ 7 330,00

R$ r2.000,00

.. '1

76

I

I

II

1
I

I

I*Í

I

R$ 7],9,t II

I-I
I

1
I



7"r unldMt]RC--ADO R$ 36,33 l() 1.089.90R$

78 MERCADC)

I-A.MINA DE 2 PONTA Pz\RA ROÇADIr( ?E l POLECAD.A - (LAMTNA AMARELA). (

MÁSSEIRA PT,ASTICA PARA CONCRE'IO CAPAT'IDADE 20 LITROS

}:[JI-

runid I t,33r{$ 100 1.333.00R$

79 SINAPI 37459 MANGUEIRA CRISTAL, t-lSA, PVC TRANSPAIIITN'|E,,314" X 2 MM. m R$ 3,65 500 1.825.00R$

80 [âta R$ 69,92 100SINAPI 4052 MASSA ACRILICA PARÂ PAREDES INTERIOR/EXTERIOR. RÍ; 6.992,00

8t SINAPI 405 I MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS. lata 45,00R$ 500 R$ 22.500.00

runid n$ 20,ó0 t0082 STJINFRA I8932
OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMP^CTOS COM I-EN'TE INCOT,OR, AIi,MACAO NYLON, COM PROI ECAO

UVA E UVB.
R$ 2.060.00

8_l N,ÍtsRCADO unid R$ 0,8? 3000 2.6 10,00l{$

84 M]II{CADO unid r{$ 0q1

85 unid t.l IH$MERCADO

8í; I\.,iERCADO ulricl" 1,15R$

I-{F)It(IADO uniil

8i)

ivÍt:.licADO

N{ITRCADO

l"lliR('AD(1

IvIERCADO

lvl l: t{(.:Àt-)(.,

li,.',.i:

t292

95 SINAPI

SINAPI

200tti

l8,i

9'7 SIJINFRA I1708 PORTA DII MADutl{A COMPENSAD() LISA íl('}M .\(iAllAN4llN'rO PAI{A PINTIIRA TAM NHO 0,80 x 2.10M. "yu r91.IIR§ 19. l 18,00R$

9E S[.]INITRA l,'o t42.78R$ 100 R$ 14.218,00t t 70(, PORI'A DE MADI)R^ COMPENSAIX) LISA CCrM ACABAMI1i"-TO PAITA PINTUIIA TAMANItO 0.60 x 2"10M. t
D

unidSiNAPI I 0556
PORTA DE MADEIRA, FOI.HA PESADA (NBR 15930) DE.0,90 x 210 CM, E = 35 MM, NUCIJiO
LISA I]M IIDF, ACABAMENIO EM LAMINADO NA'I'URAT, PARÂ VI]RNIZ,

s(rLr\PA 
f R$ 142,38 100 14.238,00

100 MERCADO unid RS 302,42
PORTADEABRIREMCHAPADEAÇOONDULADO!8MM TAMÁNHOO,9OX21OCM,REQ{)ADRO12CM\\(
INCLUSo PoRTAL METALICO E FECHADURA N4U

.tínid R$ 296.67MEIICADO PORTA DE ABI{IR EM CHAPA DE AÇO ONEUI-ADO ISMM TAMAN}IO O,8OX2IOCM, REQUÂDRO I
INCI,t JSO PORTAI.- M E'f A I-ICO TJ FECI{ADT IRA.

100 ,007Àuu,
"j:*=p6

8MM ROSCA SOI]ERBA ZINCADO CABECÂ CI-I,A'I'A FTNDA SIMPI.BS

lOMM ROSCÂ SOIJERBÀ ZTÀJCÁDO CAEECIT CIIÀTÁ T'ENDA SIMPLES.

PARA MADF]TRA CARE(,:Â" CIIN|A FENDA SIMPT.BS TAMANHO 3,5 X 50 MM (2 ').

PARAFLJSOP,{P.AMADEIRA CÂI}L:{.'A.T]HATAFT]NIDASIMPÍ,T-;S Tr\M,\}IiIO.I.BX7.5MM(3').

PAI{A}I(JSO Pr1}t.4. lv{ADEIfLA C.{H}:itl;\ ü{À1'A l:tiNl),A. §ilúPI.F§T,qM^NII0 §,5 X 65 l'íM (). tt?."\

0,57

l(!00

J000

3000

R$

R§

RrX

t{$

2.790.00

3 330,00

3.4-50,00

3000 !."r i0.iijl

uniri i,i$ {}.17 R$

Í1,àPA"RAI:{JSO PARÀ M,,\DÍ',t&q Cr;Ril(,.^ CIl 'I.ô, FtiNDA.{ili'.,iPlt:S't'.,\À'lANI{O 6,l X ó5 Mlví 12 l/'l "). 300í)

Ir-
t-
I

PNllti PAltÂ CAíil{lMICr DD MÃr. > li 'r.C)Nz\S 3.25 X lí

,Á r1r trt t>ntu^ rjoM c,ÀBo Dl-i lvÍÂi,i:tF.a 95cN,Í

EM CEI{Ai\4,(lA HSMAí,'tAt)r\ tlX fitA, i'L! lviAl()R t)i } }t-,'i lnl- r\ 4. i;(,)R}'í,/:1'O }.411N()R ()t Í l(lI IAI- ,\ :i025

?..

BA lEl'j.tFl/ poR'IAt./ ADUI].[/MAR(..O IyíACICÍ), F= *J* {].Í. I ,,: + I 5+ ( tM, r(:() (tÀl ,1r l20r (_'ll x *210* cM, EM

PAnAI(Í§O PI{S S3x1i2 í4.2xlltO\ lCrl'lTA BR((./i ZiNC/rl)ti

AItANDtrtlA Otj irílt jI VAI-EN'I f:l I )A RE(;l AL).

t.A/ MARCO MACI(IO, E- *3 L-M, L.- tl3 CI!Í. +6() CM 
^ 

120* CI"4 X t210, (llvt, Lii!Í CUDIIINI{O/ ANCEI.llvt
IAI-/ ELJCAI-II''I c)/ CIIRL,PIXA/ PEROIIA/ i LlM.Atil l ()l I Sltrlll AR LiA IiticlÀO

I un i'J

r l:; -'

_'y_.-.
R$

lt!!: t. t:

193"4t:t

40.t392

t)1

94

z'J
_-t

rrnid i9,67 ?.0

l-rt' 50.'t6 .q(,(l

Jogr):r ri$ 178,09 50 IIIIi

lr{ I1 000,í)0jogos R:i; 220.00 (n

100

I

IPARAI-UÍjO óMM ROSCA SOBERBA ZINCADO C/\BECÂ CHATA FENDA SIMPLES.

le,+nru-usr

t-
I
I --l;

'--.+-_*---
I unrd

I

I

I

1

I.,i

I

i
I
l
I
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I

I
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I

I

I

l
I
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I
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102 MERCAD0 unid R.$ 285,00 100 R$ 28.500,00

l0 SINAPI 175ó I ln2 R$ 633,88 187.5 R$ I t8.852,50

r04 ORSIl 8798 PENI]IRÁ I'AITA AREIA DIAMETRO 5OCM OTJ 6OCM unid R$ 22,00 50 R$ 1 t00,00

105 MERCÂDO PICARETA ALVIÃO 5BL COM CABO DE MADEIRA DE 9OCM- unid n$ 76,67 5 R$ 383,35

l0ó SINAPI 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA l0 X l0 ('t/8 X l7). kg R$ r6,08 60 R$ 964,80

107 ORSt.] 04936/OItSE EXTENSOIT I'}ARA ROLO DE PINI'URA TAMANHO 2 lvl unid t{$ 3s,28 30 R$ 1 058,40

lott SINAPI 50(r6 PRIIGO DE r\CO POLIDO COM CABI]CA t2 X 12

PRI}CO DE r\Co POLIDO COM CAlltiC-A 16 X ?.4 (2 l/4 X 12.)

PRlrl(X) DE A(lO POLIDO COM Cê.BllCA 17 X24 (2 li.t X I i)

kg r{$ 16,08 55

t0

iü0

R$ 81J4.40

t\o 780.60109 SINAPI 5067 kg Ii$ 13,0 t

110 SIN,,\PI 5073 kg I{$ t?-,44 R$ t.244,00

il1 5JtNA1'I 5(i6 I DE ACO I'Ol.tDO COM CAIIUCA t8 X',2'7 (2 l/2_ X r0) kg

PRICO DE AC{) P()I,II)O (]OM CÂÍ]I.:(I/\ 19 X JÓ (] II,4 X O) kg,

lLtr(ilJ/r Dti Al.,tllvfiNl() ['ARA PEIJIU:Ilt( ) I X I " rrrriil

I(OÍ.o DII LÂ ril-'lÂ zl(iM 
^,N]'lG() 

l^

R( )t.() t)[t I-Â t]r"ÍxA Z..:icM r\]l uc() l'A. unirl

I{LIDAF()ltl{0 l.l}vÍ PVL'- PARA [rORRíi Dti. t'V('. ('{ rMPRtilil.rl.l'l'O 6 lv'1 ln

ItIIJt IN' l E ( l()i.Olt ll)0, CIM E N'tT(líO i'^ltA PI S(.' ('iilt,'\t {íC(-). kg

RIPA DE MADÍllRA AI'AIUILIIAI)A +1,5 X 5" ('f.1. iü.4í r\t{ANl)(JB.{. Ài.i!ii,.r-^i!Í C)l.i L(r(JIVnl.t:,N t t:.

RIF-AI) I)Fl iúADIrlltA ÁPÀREIll,ll)A *7 X 1,5* ('i\i, MÀl)l.rRÍA NÍrS'tÂ. ln

urdtlL,'\MT}.JA SEIIIUNIIA MANUAI, PÂRA ACI.,OP1-,ÁR i,TIÍ ,\RCO.

SI.)XO RÍ-)I-ADO N" ZERO PARA API,I{:A(--AO iJM COI.J(]IIÍ1]'I'0 rI rl

XO ROLAIX) N" I-lM P1Ui.A AP[-.ICACA0 Il,l\'Í C()NCRll'l'C'. n13

V}]N'|I] DII-IJEN'TE A BASFJ DE AGI,'\RRAS GÀLÀO 5LI'

R$ 12,u0

.tts 12,t9I t?. SINAPI

SlNz\PI

390?7

38379lrl
t i,1

ll5

silN,APl

{ )itsE

,SiNAPI

38390

t t4 ts/ot(srl

l625tJ

ll7

I lll

3.135?

:.1 ,.j.SlNu\Pi

119

i7.!)

t!{liliCÁlX)

t!ÍF.liC,{X)

I t337()t(Si:

11337/OIiStl

53 l8

t)t oiisE

| )') oRsit-.

§INAI'I

95,0t' t{$ i9 000.00

123 llt 64,45 300 R$ I 9.33 5.00

124 SiEINFITA 1208 l 'flJOLOllrÍ.CXlO CIIRAMICO (AI-VENARTA DD VI]DACAO), DE I X l9 X l9 í-tM. urrirl RX; 0,42 50000 l?t 2 t .000,00

MI]ITCADO PINCEL CIIATO (TRINC]TIA) CERDAS GRIS 2. 1/2 " unid R$ 5,t7 60 R$ 3t0,2t)

OITSE I1462/ORSF. PINC'EL CIIATO (I'RINCHA) CERDAS GRIS 1 ' unid R$ 2,09 60 R$ 125,40

SEINFRA 12 158 PINCEL CHA'IO CIRINCIIA) CERDAS GRIS 2 " unid R$ 3,82 100 r{$ 3{t2,00

SINAPI 7 t73 TELHA CT]RAN,{ICA TIPO PIÁN, COMPRIMENTO DE *47* CM, RENDIMENTO DE *2ó* TEI-T{AS/ 
"' í

0,ó5 40000 R$ 26.000,00

SINAPI 7 t13 ,'*{q\HTELIIA CIIRAMICA'I-IPO COLONIAI-. COMPRIMENTO DE *44* CM, RENDIMENTO DE +26+ R$ 0,65 i0000 R$ r9.500,00

§INAPI 7207 TELIIA DE FIBR()C'llvíLlNl-O ONDTJI-ADA E:6 MM. DE 2.44 X l.lO M (SEM AMÍANTO) \rta un/ R$ 59.89 I 500 RS 89 lJ:l5.00

SiINAPI 1tgt I'T]I-TIA L)IJ FII]R(]T]IN,ÍI:N I () oNI)LII-ADA IJ = 4 MM, D8,2.44 X O.5O M (StlM AMIAN'I O) Á',,,1 R$ I 5.7t| I00 "'

},ORI'A DIi ABRII{ I.]M CTIAPA DE OND[]' ADO I8MM 'TAMANH() O.6OX2IOCM, REQU
.DUT !

M
INCLUSO PORI'AL ME]ALICO E

'fAo DE CORRER EM CHA|)A',ilPO PAINEL LAMBtlil. QTJADIiADO. COM PORTA SOCIAI. COMPLETA
INCLIJTDA, COM RtjQtiAI)RO, ACABAMENTO NATIjRAI-, COM ]'RrLHOS E ROLDANAS.

i60 li$

t( :l;

ri .;

It$

1 0rÍ\ ôn

i ô57,00

i3.62

.r00

5U

)lq§

1 §81.00

. t.'. t(.

1,.$ l(,1(l R$

R:l

I(S t ao 70lt Itx I

t0(,

R$

.1.00 i00ú

iJ._20 100

95.00 25ü R$ ,l1.75 i).(x)

l5"s-(x)

1.80

t25

126

t a1

t28

129

t30

l_l I R$

+
-+

I
IL -r*-
I 

rr$

-+---
los

l'or**
J§*

+

\ R$

4\



4.469.50R$uÍtid 89.39l{$ 50lr2 SINAPI 72ltt

i50 1 t23.50r{$r33 unid 'l !19R$()RSlr 00726/()RSIi

CtJMf.lltR^ NORIUAL PAI{^'lt1l-HA
(sEM AMIAN-IO).

IRL]'fl raAL DE ITIBROCIME.NT() 2 AIIAS, L : 6 MM, DE, I

I

CIIMEF.IRA NORIvÍ^l- PARA ]'EI-t{A CERAMIC',\ TIPO PI-AN.

')35 M',lr(
(

(is(

l. 121,50R$7,49t{$ 150134 ORSII unid0072óloRSE CIJMEF]IRA NORMAI-, I'ARÁ TELT{A CERAMICA lIPO COLONIAI,,

200 1 2.890.00R$galao 64.45R$135 SJINAPI 53 IÍt SOI-VENTE TIIINER GALÂO 5L'f

r50 38.880.00R$l]ó lata R$ '259,20ORSI] 0304s/oRSll TIN'rA I-ATEX PVA PRIIMIUM AZUL FRANÇA ( lata de lSlt).(CO'tA 2-5%).

I ló.640,()0R$R$ 2s9,20 4s013"1 ORSI] iata

22\ 60.704,50R$138 lata R$ 269,8?.ORSF, 0223 l/ORSll

I Í,i2. t 28,50R$latâ ?.69.8',2Rlil]9 ()RSIr 0223 l/ORS[,

t($ 74.3 5n,00t 4(\ ialaSINAPI 1348

l4l [xr r(lIvíFR64P6

:JINAPI 6193 lii

!;)- I )

?il I

nri

MI]RCADO

It)0

mi

mlMIJRCADO

l0{)I _t5 Írú 4'l ,8t)R$MEITCAIX)

200 R$ 5.200,00chapir R$ 26,00I 5(; MEITCADO I-AMBItll. ONDULADO Ct IAJIA 20TAM-.II{HO I XZ M.

150 7.467,tJüR$-+aqs 49,'.78R$t57 MIIRCADO VERGA[.[{AO t.lSO (-l-A 50 lll'lOI-A -i/3 I'AMANI-IO ómfl

3.799,50n$tg\ 25,33R$ 150I5'l SINAPI I 1002 ELETRODO REVI]STIDO AWS - 1160 I.I, DIAME'|RO IGUAL A 2,50 IVíM /J'

LJ 9.50 1,00R$3r,67tr$
)

300159 MERCADO banqZFERRO METALON AÇO GALVANIZADO 30x20mm '|AMANHO 6M CHAPA 20. "tí& R$)-, I I 240.00,h.$ 28,10 400 \al6(! t)-\ barras 
(

MERCAI-)O FERRO ME'IâLON AÇO (iAl.VANIZADO 20x20mm TAMANFIO 6M CHAPA 20. \'§)á ,"\#
3 383.50

§?
R$50 '\"

lôl t ang/ 67,67R$N,íI]R(]AIX) II-HO CF,NllTAI,

I.A'IFIX PVÂ PREMIUM AZUL FRANÇA ( lata de l8lt).(CO'rA 75%).

'A LATEX PVA PR-EMIIJM IIRANC() Gtjl.O ( lata de lSlt) (C0fA 25olo).

A l.A IEX PV,A, PI{ÍjMIUlví llt{hNU() CFIL0 ( lata dc lilit) ((-0'lÀ 759á).

l'l}.l1-A \CRII-lCA PRIIN4ÍU\'l P^Ii.l. PIS{) ( Iata de l8l). l{$

t()

?-l7.li(:

.i.i,Ut,

bi5

:100

1..' R$'l-itFll{,,\ (lLrM TRAVr\ GLOBAi- PLriS 8r';rii.

'IARI JA ir4/iDEII{Á MIÍj lA 2,5 X 2.0,()(l}yl ( i X 8") NAO AP.,\}{]:[.11.^.DÁ..

525,0t1

R:§

I
I,L

t
il
í
I

i

11 4(;i).lr{)I,i i

lni

;;;

L---.--*--

l:i(i

t52

,SINAI'I

ljoljii..lÂDIjFi()f.lYí-()N l-';\il,\r:ri(11\i)l.lll'l'i[)l:] cçltIjii,)iiiii..,ri:.i: -)t,'1 \,i..1 i".]/iivÍf\l:lirí .l rí;)
llt{ll\,1

vlGA 1)8, l\4,EDEII{A AP^t(i:t,tlrt í),1\ +íi X 2C* (.M, }'íACAR;\l.lDUil,,\. ,\I{CIr.Llivi { rtj I i(.rt il Vlri r..ir' l i1 i)A ít}".(,ilA(,i

.i\ DEZINCO GÂLvANl7.r\tl.1 50( \4 lrg i-AI«itlRA

::_
R$SII.IT\PI

i r,ta,.,.:rruo

I

:;:i.{APÍ

i i 'l .r. Í'i

t8123
i

unid 2(l:)

I :'í)

fi

250

I
I-Í

un irl l*t
t.--..
Inr422' ii rt iR$1--IF-*

20211

.i';.1'.

ti:,

SINAI,I

ivÍl:111.(,lADO

Í)

26"116 150

i50 1 975,00

r{$ 3.700,00

li.$ 4.?89,ú0

I :i.l

li4

DE Z,I}ICO GAI-V\NIZAI)A 60(':À4 DI] LARGTJRA

rr$

R$ 2.ô.50

R$ ,"1 ,0ü'A DE ZINCO CAI,VÀNIZAD^ 8OCIvl DF. í,r\RGtJRÂ

CITAPÂ DEZ.INCO CAL!ANlzÁl)A i00CM DE t;\RGtlRÂ
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l6?. MIrRC^t)O FERRO ME lAl,ON AÇ() GAI" í)x3í)- |AMANIIO óM CI-IAI'A 20 'g-
I t a.rasFERRO Mll'l'AI-ON AÇO CAI.VANIZADO 40x30rrrm 'TAMANHO 6M CHAPA l{1.

R$ 4t,bl 200 R$ 8.3 34,00

I (rl MEIiCADO R$ 42,83 150 R$ 6.424,s4

164 MERCADO barras R$ 22.50 700 R$ 15.750,00

t65 MERC-ADO TRELIÇA DE FtjRRO C-A 50 6.3MM'IB B[,6m/1. unid t{$ 27,03 I 000 R$ 27"030,00

l6ó SINAJ'I 567 CANTONEIITA FI]RRO GALVANIZADO DTJ AT}AS IGUAJS. I" X I/8" (I, X E), I,2OKG/\4 I'AMANTIO 6M unid R$ 6,47 i 000 R$ 6 470,00

t67 oRsFl 4722ORSFl COt-lJFIR Dll PF.I)RllÍR() I:()l{.,4DA 8" (lANl'() I{L:D(-)NI)O unid R$ 16,4 5 75 R$ 4tt.?.5

168 SINAPI 3837 6 PRUMO Dt-. PAREDE EM,,\ÇO Dt-t 700A 750(iR.

ALAVANCA DE ITF]RRO RI]IX)NDA 6KC I'X I,5M

MANGI ]I-iIR A BOITRACHA P/ PIN'|I IR,A 5I 16 X 5M COM CONECÇ ÃCI T 12

SERRA POLICORTE PORTAfit, 14" 2200W. 220V. PiTNHO FM ul)u (lotvl PR()'II:]'[OR L)l;. l)lÍiPLrRSÃO t)rl
F.AGULIIAS.

unid R:$ 28.65 l5

3

4

'2

r{$ t)q 1\

R$ 26s,05l(r9 ORSIl 00l4tJ/oRSE unitl

ulir{

R$ 88,35

170 MEI{{:ÀI)O 26,50 R§ l0ír,00

R$i i.6 i0,00t7i MEI{C]AIX) iinitl l($ 805,u0

i'ti N4ERCADO RRÁ CiRCI-li-r\i{ I'ORTATIL FÂRz\ t"aADl-.llR;\ 7.lJ POL, l4{i0'vv/ I Iflí)tff ?20V
':11

úilid

i;0 1.00

l'l -1, MEtlC^r)O lv{AItlv{ORII PORTAlll. COtl I'A l)lq{) 1'lt)í) },i,{Krt'A Pí.)1ll}.Í('ll, l400w/l5(}0W ?)oV (rOM DÍílí:(-1 A'Í r

l r.'r.1i i

( )R.iI 0023.r,()i1.:iB

rr r'lSli.lÂPt .]ír i4 I
tulASCAItA DE Stiüt.JliANÇA PARÀ Íicll.DA C()lü l,SC(IDO Dtj (:lrl-llR()l.l Ij CÁR){i:ltilÀ !)[ Pl.,.'l] 1Í('() COM
RI:GLIt,AGEM

rrniJ Ír$

i\,ít]Rí-rADC) {tl,§Í'l'1 ,,\()}tíÂ (,:ül\,,Í {rii ;!1.í)r r:Àll ,\ !r:l.r1t-llt.1 l; i;/',:il-Si rr,l

o.s.': 1.550,00

,.,, .i j.(l

l7\) riit't.,\trl i 84ó1] ulllo Ir-s - :. i

MtiltcAlx) MF)DID()]{ Dti DISI'ANCIA LASí]R GI-I\4 2i0 VF PIf OFIÍ]SIOI.IAL (rrra fazer lcçantarncrÍo <!a situção escoi:ir 2019). rilirj 992.:ll

r8l Mlllttlr\DO R,,\ A iJASOLIN-A 50,6 CC .],IO }IP ruüd | 861,67

õ-t82 MEII(]AI)O OURA MANLÍAL PARÁ CORTA VT]RGÀI-IIÃo I4 P(.)i, rurid 122,67

t83 MER(,]ADO MOTOPODA À (;ASOLINA 2 rlrid R$ 1.725,00

t&4 MIIRCA.DO LUVA ISOLANTE DE BORRACHA AI-1A 'IF,NSÃo 2OKV CI,/1.SSí.i 2. \ ,1,

MOLA HIDRAULICA PARA POR'IA I)E Mr\l)lilttA N-7
unrd rr$ 1.02.5,00

R$ //-t21.u\

.1. NJ 4.100,00

I85 oRSt.l 0 r 62 I/OnSiE unid 100 R$ t2.162,00

186 MERCATX) ESCADA REDOBRAVEIS ( 13 posiçíles em l, 4x4 i6 dcgraus, Peso suporta«Io l50kg.) ,N ,í{ unid ,f^ 41r,67 5 n$ 2.058,3 5

Z STJBTO'T R$ 2.213.728,55

t87 ORSIJ 09975/ORSE
^BR^ÇADETRA 

METÁLrCATrpO "D" DE l/2" 7" runid l- tjry íooo R$ 1 s80,00

188 SINAPI 39r28 AIIRACADE,IRA EM ACO PARA AM^RItÂCz\() DI: lrl.Íi'fti()l)l I'l.oS, TIPO D, CIOM 3/4" U CtJNf{A Dl; IrtX^(lAO. unid Its t.23 l 000 \ R\) r 230,00

2 1(!4,0ü

7. | .)i\7 (tO

;,.,1 fi$

l){ I
-j

I

I.l

I

Ê.$ '-\.96\'.T^

lr$

R.$

7.446,('l\

s,3,124

2 R$ 3 450"00

(

f 
ranno METAL()N AÇO GAI.VAN TZAI)() I 5x l5mrn ',IAMANHO 6M .
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l li()

t96

2t2

2t)

SINAPI 39129 ABRACADIIIRA EM ACO PARA 
^M^( 

.j,Â 
Ir I.LETRODUTOS. TIPO r), COM l" E CL|NHA r]E ( .]AC unid l($ 1,32 1000 R$ l.320,00

190 SINT\P,I .1805 5 CRAMPO METAI.ICO'l'lPO OLHAI.. PARA IiASTE DE ATERRAMEN'I O Dtl l/2". CONDUI'OR DE * l0* A 50 MM2. unid R$ 3,10 800 R$ 2.480,00

l9t MERCADO BOIA DE NiVEL DE SENSOR CONTROLAIX)R. unid R$ 78,50 2oa R$ r s.700,00

t9?. MERCADO BOMBA SAPO DIrl 600220v. unid R$ 605,00 40 R$ 24.200,00

193 MERCADO BOMBA SAPO D8,900220v. unid R$ 766,27 40 R$ 30.650,80

t94 MEITCADO BOMBA DE SUCÇÃO 3 CV unid R$ 62s,00 l0 R$ 6.250,00

195 MEI{CADO BROCA DE WIDEA COM ME'rAr- DURA PARA CONS'rRUÇÃO CryrL U',t'l]-rzAÇÂO ÊM CONCRETO TAMANIIO
6mm.

tuni<l R$ Ír,97 I50

rs0

2000

R$ 1.345.s0

IvtERC?,DO
BROCA DE WIDEA COM METAL DURA PARA CONSTRTI;ÃO CM LITI-rZAÇÃO EM CONCRE TO 1'^M1ÀHL)
8mnr.

rrnitl R$ 10.83 R$ 1.624,50

R$ 2.O(r(t,00l(r') tvtlrRCADO BUCI.IA DE NYLON COM ABAS Srrrn unid I{$ r,03

lq8 MER.CAIfO

I !)9 SINAI)i l0tl

tiiri l() r4

t;: Sii] AI'I 911 I

9P,?.

')\).t vô(l

11i 97t)

20i MERi_)Àt-}()

CHA DFI NYI "Ofl COM,ABAS 6nrrn

Ilo DF. COBRti, FLEXIVT-) ,, CI-ASSrI 4 ()l Í 5, IS( )I,ACA('r FtN,l pVClA"- A^N'flCI-IAMA lt\ryF.1r. I C:()i.lDtj'.f{)l)-
450i750 V. SliCAo i'i0tuliNAi- 1.5 MI\l.?-.

CAIIO Dil CORllll. FLLXIVBi., L'[..\Sliii 4 OtJ 5. tÍi{)1.ÀCÁ() illv{ PV(,'/;\. AN I lCÍLAM;\ flWF-ti, l CuNL)u i OR,
451)ns0 V, SBCAO NOMIN^L 2.5 i\.1N42

ç{l}i) r)l:. coRltF, FÍ,EXIVEI,, CÍ-^SSÍ1 4 0t i 5, iS(.rÍ.AUAU t.l§,tr Í}VL:/,\. .r.N I ICllAlvtA Il\t t .ts, 1 CONÍ)l.j'lOR,
ttil5$ V. ÍiHC:A() NOtúlNAL.4.() Ii4fu,l.

UO Dtj C()UIiE, Fi.tlxlvllJ-, CI.ASSF. 4 Otl 5, l§( jl ,^t A(-r iliN4 l'V(l/À r\Nl l(.ltlr\l'-4Á IlWl'-u. I C()Nl)til(rI.
45Q/750 V, SllcÂi_r NOMÍNAL 6.0 }.{M:r

ALJ() t)11 COBRt1. ,'LHXtVÍlL, íl!.ASSt': .i Ot I t. l!()r 
^r-'A() 

l'lM IIV(YA. Altl'l l(']lA!'r'ÍÂ BtÀ/Ir-ll. I C()t"-DI,I]-í)F,
450/750 V, SliCÀ() NOMIinAL 10,0 l\4üt2

CAHO I)E rlOBRi.:. FI-EXIVEI-, ('i.-.AS;51-, c Ol i .5 l:iOl.AC.A() Êi\4 PVC/4, 4.1\1'l'l(.:ÍiAMA BWF-lJ, I C()n\l)[i'l'Oli..
450/750 V, llIlCAO NOMINAL I(r,0 N4Vl2.

CALIO llE RI]DE LAN 8 IIOIITAS {'til' 5t Cabo <íc llerle

CALIO Dti COBRE IrP CORDPI.ASI 2 >: I,5 Mtvl2. 450/750V

CABO DE COI]III PP CORDPLAS'T 2 X 2,5Mi\,T2. ;I1U/750V

Dlj PRO I'BCAO Í'ARA r MI]DTDOR',TRIT-'ÁlitírO, EM CIIAPA DE ÂCO 20 r.rSG (PADRAO DA LOCAL).

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DD 4^ X2", PAI{A l:)t,UI'ROD[JTO Ft.lrXIVtsL CORRLICADO.

r:nid I50() DC r íi2ü,00

!rJ (.,. ,,à 800(l

I .2.! 200{}(.)

')")1 s000

irl 4O0rI i.l ' .lll,ili)

5 tír I 0ü0

iIl Ii 3, 5fi) t{$

2.4.)- 3000
-_l

I

I
R$ 7.260,i)0

).06

()RSt-.

03801/oRsrl ,!r

IN

R:I 2..1 I
R.$ ),20

tü00

i 50()

N' 2 140.00

R$ 4.800.t)tl2A7 03E04/( )RSII

208 SINAPI 39682 uiiid R$ 159.99 7t) R$ ll 199,.]0

20q SINA.PI 1872 rurid R$ t,7 5 500 R$ 875,00

2tQ :JINAPI t87f CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4' X 4", PARA I]L[]TROI)U'ft) F'I-EXIVI]I, CORRT]GADO unid R$ 1,49 loo ,(- \ 349,00

2tt SINAPI 38784
LI]MINARIA DE SOI]ITEPOII EM C]IIAI'A DE ACO CoM AI,E'I'AS PI-ASTICAS, T'ARA 2 I,AMPADAS BASE E27,
POTENCIA MAXTMA 40/60 W (NAO tNCt.Lrr [.AMPADA). \ _/

unid 100 l 3 837,00

ORSE 06907/ORSFI CANALEITA PLÁSTICA 30 X 30 VENTILADA, \ ,4.\ /A'r
unid R$ 22,83 200 ,§lYl R$

.{-- i
! 4.566,00

ORSE 0r)492lORSt1 ('ANALlll'l A tsRANCA ADESIVADA 20 x l0 20mm §ty;t unid R$ (t.45 I 000 Rfi-)/ 6 4s0,00

MERCADO (IAPACI-f(lR DE 4rv PARA VLNTILADORIIS uniti R$ 12.50 500 4.^__ -e§;'- 6.2so,oo214

i

iI
_l

t

I

í rx.sr+-----

3 8,37



2t5 MI]RL]AD() CAPACITOR DE 6rv I'AIIA VEN'I]LAf 'tls

CAPACITOR DE 8w P^R^ VENiIiÀT}-,NTS

unid R$ t4.00 500 Ir$ 7.000,00

2t6 MERCADO unid R$ 19,00 500 n$ 9.500.00

217 SINAPI 79602 CONEC]OR R' 45 unid R$ t.2t r000 R$ 1.2 t 0.00

218 SINAPI 237{t DISJUNTOR TIPO NI1MA. MONOPOI-AR l0 A'ttr 304, TENSAO MAXIMÂ DF,-240 V unid R$ r0,00 500 Ir$ 5.000,00

2t9 :JINAI'I 2386 DISJTINTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATt] 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V unid R$ 16.77 300 R$ 5.03 1,00

220 ORSI: 03739/OItSE DISJTINTOR TII'O NEMA, ]'RIPOLAR 5OA, TTT,NSÃO MAXIMA DE,4I5 V unid R$ 78,34 150 R$ I 1.751,00

22t ORS}] 0361 s/oRSI.l I)ISJIJNTORTIPO NEMA,'I'RIPOIÁR 60A,'TI]NSÃO MAXIMA DE 4I5 V unid R$ 73,90 50 tl$ 3.695,C|0

222 otrsti 0:1740/oRsE DISJUNTORTIPO NEMA, TRIPOI-AR 7OA, I},hISÃ() MAXTMA D}i 4I5 V unirl R$ 1r3,00 50 It:li 4 1 50,0()

223 ORSI.] 0374 r/ORSE DISJT]N'I.OR .TIPO NEMA, T.RII)OI,AR 8OA" TENSÃO MAXII\iIA I)E 4I.5 V unid R$ 100,21 50 Ir$ 5.0 t0,50

RIi '/. t66.01)224 OITSE 00829/ORSE TII>O DIM, I'RIPOLÀR 100A''l'Ei.rsÀO jvtÀXIMA I)t:415 V

IOR 'l'lPo DIM, "IRIPOLr\R 200.,\,'rENSÃO tuÍ"r]ll]vÍ.4. Df, 415 v.
.RODU'I'O Dti PVC RIGIDO I],0S('AVTI- L)tJ Ii2 "

EL.!')]-R()Di.Ilíf Dtl PVC [(l(;lDO t?.OS(',\VEi- l)r:.3i4 '

Ir.Lrll-li(rDl.l l() l)t.: PVC Hl(ilt)(] ilí)t;('/\vlrt Í)u l',

.L'ilir')L)tJ't'0 l)I; t'VC RItitDo IIOS{.1.'\.Vtit" t)1.;. 1 !,r1 '

It,rt'nIsoLRttr-E,,\DtrstVAÂNrrtirAMÀ^usoAIu750v.tt{)r.(i,B r9ivjilrX20M lipo3fvr ()lisirüu.AR.

(*rA. \íÂDÂ I )I-' (,'OnRL, COi,{ (l()t\i Il(. TO :t

I L{S'i'l: DE ;\ I EIIRA MIiN'rI) COI'l;ír W[,i,D 5i8" x ?-,,1()i!l

ihllERR(lP'f()Rts]POLAll.slMPt.litÍll)íi1]'ri('t-.A?P|'i r(,A,;:5rlv,('()t'lJt,N'l'OM(iNtAIx)l,APálilvllltJf'1R4"
x2"
IN'I.ERRI.JP.TOR T]IPOI,AR PARAI-.EI.,O DE I TEfl-A 2Pr'1' IOA. :250V, CONJIJN'TO MON IADO PA}Lq Ê,MI][J.i.III 4-
x2".
INTERRUPTOR. BIPOLAR SIMPLEI'E DT] 2'I']CT,A 2P+1' IOA, 250V, CON.TIJNIO MONTADO PÂ.P.A EMBI.J IIR 4''

x2"

unrd n$ Ii8..10 20

?.25 oRsE

SIiINF'R A

st)lul,ItA

03706/()RSll ulrd i., JiJ0.00 2\i R$ 7.ú00,00

7,26 l0'/i

1075

hzu rl

berrili

ber ra

barra

rirriri

rutrd

trl I íú

unrd

urtirl

) )tr l{}ttNF'P.A I 070

l0í;9

,,1'i

\6t27

38064

fi 252

§íi\^PI

| ,,,,
I

t"_" :" 
-'

I :.,.

:ti

2.]4

siiliAPt

1""'l I l

!JIi]iNF'RA

ÍriIN.r'PI

2lJ stiiNt:RA urrid

2i6 MERCADO urrrd ló,00

R$ 13,14237 §JINAPI 3807u INllltrRr.lP'r()R PAR^I,ULO-r- TOM,/lt)A 2P+1' l0A.250V. CONJUNI'O MO}JTADO PAR^ EMBU'nr{.{" X 2" un.i<i ru$ 9 198,()0

'238 METTCADO IN'TERRIJPTOR BIPOLAR PARALELO DE 2 TECLA 2P+T IOÀ 250V, CONJUNlO MONTADO PARA EMBU'TIR 4-
x2" unid R$ 16,67 R$ I I.669,00

239 SEINF-RA fi262
INTERRTII' IOR I'ARALELO 2 -í'ECLAS + TOMADA 2P+1 194,250V, CONJL'NTO MONTADO PARA EMBUTIR 4'
x2". unid R$ 22.29 l 200 (" R$i, ).*,,*

240 ÍiINAPI 12128
INTERRUP.TOR SIMPLES IOA, 250V, CONJLTNTO MONTADO PAR,/\ SOBREPOR 4.. X 2" PÂRA
ESCOLAR. 

. 
\ .\

SIRENI]
rrnid 1\) 30

t,

)) -,v/ 225,60

SINAPI f8773 turid R$ 3.76 3000 R$ I l 2Í.r0.00

R$ 8,94

ti.!

1\.!

6,69

4 i70.0(l

li.$ 6.175,0t)

RS

I r!ii

, t1:. l1 l

l l.rJí)

r{ 1i

h:.$ 4{){) P.$

iis

I4.:::8Ii,00

r'..i, I J,Õô

R$ t0,34 7(_r0

7{}0

700

7.218.00

R§ 1 1.200,00

t($

R$

ll.rlô,00

)41

)t)

i

---1*- I
I

It
I
I

I
I

i

.t
I

I
I
I

l

I ------ -Í

I

I

lnnrr.,,r.r I)( )p lrv( )t I ('(xrtJEl'E E-27.



)4?. SINAPI 381I I Itl:( il li.AI.)( lR l)t-- VtrL(X,'ll)Al)l: NT I' \tX)R (Potenclometro).

LAMPÂDA FI,{]ORESC]IJNT'E ESPIITAL .. 20 w. tlASIt E27 (127/220 v)

R$ 26,24 r00 n$ 2.624,00

243 SINAPI 38780 R$ 12.87 2000 R$ 25 740,00

244 SINAPI 3878 I LAMPADA FI.UORESCIINTE ESPIRAT- BRANCA 45 W. []ASF] F,27 (1271220 V). C'OTA 25%
1,",,

R$ 43,44 1250 R$ 54.300,00

?.4s SiNAPI 3878 r LAMPADA FI-UORESCENTE ESPIRAI. BRANCA 45 W, I3ASE ta.27 (127!220 V) CO'I'A 75%
1",,0

R$ 43,44 3750 R.$ 162.900,00

24(t ORSE 01298/ORSE LAMPADA FI-I]ORECENTE DE 2OW
lunia

R$ 5,14 500 R$ 2.570,00

241 ORSF] 0130O/oRSI LAMPADA F'LUORECT]N1'E DE 4OW l;.i; R$ 6,60 2000 R$ 13.200,00

248 MERCADO LAMPA DA FLUORESCENI]E PL BRANC A 25 W, B A.Sl-r Ft27 ( t', 2' 7 D.20'n ) lunio
RS t7,07 1000 R$ 17.070,00

249 MERC-ADO DFI SORF.F.POR lltví CI{APA DE ACO L-OM 
^i.F;'i.AS 

PÍ.ASf iL AS. CCM 2 I.AM}'^DA§ DL 20W RS Áo 11

N,,\lllA DE SOBI{I]POR IIM ui IAPA Dti ACO COtvl ALll't i\S ['l-A§ t'IC]Ali, COM 2 t,ÀiviP^DA§ DE 40W, 1L$
(o '7(

JIJTIMETRO DÍGI'IAL COM SENS0I{ DE TtrMPÍ]RATI..ÍRA Ví§OR. DE CRISTAL LIQUIDO 3-II2 DICMOS 1nq oô
Dc: 2(X) Nv, 2r,, 2üv, 200r'lj 600v- Voltagcm Âc: 200v Ii {100..,-)

i ti?,J 8 .'l'oR iii.[irRí.,NIC() Rivol..'Í t,/\lt l-[í]A t{Al,il).ê, t'^.RA t I Àt\í!',^.1)A [.i.i r(\Rt,]-|lrN il:r l)] tSrl{) r}1 nirl t(.) 1ú 45

I ()8? RE.À'l {)R l1l .l1'l ltí-',NIC() IJÍ\IOL r 1'A lt'llL'A IiÀPÚ)1i PA I(A i Í.At"Jí',Á t).\ tli"t J(iit f .lii-i ;}i'!']l íiii iú/4c \r/ 2().5'j

tt) /9 llllA'l'oR lji.iif{t!.)NÍcü lrlv()l,l'P.4li.'l}DA I<APil)A PARA 2 i.^MPAI)À !;i.Ii(iRt-]\ilrit{ i'i- l)11 ',rórl0 v1- ll lJi :),1]

Rüi.,llállir Pi Alj ltCA COlvÍ PREüO, TAMANH0 )-4 X 24 Mlvi, i)rrlirr ii.iS lt\i"zr(jz\() f:i i-. r'R t( L\ 
^Pr\ili.N'i'i:',.

.2,1t)

ENÉ,8Í,ti-IR()fitcAR()TAtIVÀP0'.fENCíAt-)()r,lOl'C)R Ii{t{-iP2?()VÂi,(jAÇU i500À4irRilssÂu:i(,rNORa,iDB
B.$ ,+45,00

l229ii SOOUII'II j í )lr ll.^'QUlll.l'l'l: IIASi: [i27, PAR.À I,Al.,Íl'AI)AS uni,l 2,30

CALHA MF.'fz\Í-rCA DÊl SOBREPOR PÁJ{A I LA]ViPADA uniil ru§; 40,00

I l tll9 SOQl.lE'l'li I)E i)\/(l / 1lrRtví()Pl.AS IICO IlASfj 827. ( lC)M IL{tl{CtlO. i)ARA I-A}VIPAL),ó^-:; unid 3,00

CAI-I-LA, ME'TALICA DE SOtsREPOIT PÁRA 2I-AMPADAS. rrnid R$ 60,00

38093
ESPELHO / PLACA DE 2 P()Íil OS 4" X2", PARA INSTAI.ACA0 DE TOMADAS E INTERRUPTORF.S (Tarnpa Sega

unid R$ 1,89
).

38096
ESPEI.HO / PLACA DE 2 POSI-OS 4" X 4', PARA INS'IAI-ACAO DE 'l OMI\DAS E lN IERRI-rP'|ORES ( l'ampa Sega

R$ 4,40

100 R$ 4.013,Ut)

100 Io s.975,00

i0 3,050,00

50() tr$ ,r )?.i llr)

í\.1

loi.rÍ'i 1.1 ]')í"{i{)

?.7.q00..iü

i {}1)

R-$ l. l:,0,00

300 R$ r2.000,00

l0rlü R$ 3.00r).00

30Ll R$ 18.000,00

(Íx) RS l.13-1,00

25() ME}tLÀDO

?-5'l

)<)

2:;.\

I\,ÍURCADí,)

SINAPI

SINA}II

.§I],IAI'i

sltriÀPI

7.\4

, .i.,

?.57

258

:159 MERCATX)

264 SINAPI

261 MERCADO

26)_ SINA,PI

2-63 SINAPI 200 .í \r 880,00

?.64 SINAPI 7528 TOMADA 2P+T IOA, 25OV lunia R$ ?11 r 100 j R$ 8 063,00

265 SINAPI 38076 TOMADA DUPLA 2P+'f IOA, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4' X 2" COMPI-ETA.
fu''o

14,23 s00
()
ru E R$ Z

o I z.r rs.oo

266 SINAPI 12147 ., 'r 

l,,a
TOMÁDA SIMPLES 2P+T IOA, 250V, CONJUNTO MONTADO PARÂ SOBREITR 4" X 2" COMPLETA.'\ R$ ll,17 1000 ) R$ 1t . 170,00

llt I i\,{ERC'AT)() :' 
l,rni,r

.I'OMADA.'f RII'OÍ-AI{ I)I] EN4I]T ]'f IR R$ 9,00 1000 \ -K§--, t u ooo.oo
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293 SINAPI I 1868 25 200.{)oR$3 t5.U0R$ 8()

294 SINAPI -\7 t04 D'AGUA FIBRÁ Dti VIDRO PARA 2000 r-r |ROS. COM TAMPA

( rtn trl

unid

CAIXA D'AGIjA IIIT]RA DE VIDRO P 000 ' "rRos" c()Il'|AMPA

75 5,98R$ 50 37 799,00R$

,o{ SINAPI 37 tO5 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5OOO LIlROS, COM TAMPA lunid R$ 1.683,69 2o 33.{r73 80R$

296 SINAPI 3515 JOELTIO PVC, SOLDAVEL, COM BT]C]HA DE LATAO. 90 GR.AÍJS, 20 MM X I/2", PARA AGIJA FRIA PREDIAI, unid R$ 4,'13 200 86ó.00R$

29't MI]RCADO I 193 750,00R$CAPS PVC SOLDAVEL 4OMM PARA I]XTRMIDADES DE COT-UNA DE A(iLJA I-I(IÀ unid R$ 5,00 150

298 SINAPI 20089 u!,rd 44,78R$ 80 3 5t\2,40R$

'21,t9 IiINAPI i l9r 2-05,00R$

CAPS T'VC I'AItA I)REN.,\CEM E I]X'TREMIDADES DI.] fI.,II]UT-AÇÀ<T »E US(;IIS'IO IsOMM

CAPS PVC SOl.t)r\\r\:l.20MM PARA IIXTI{MIDADES Dtr C01.(JNA DIj AOIJA ltrlilÁ unid R$ 0,82. 2s0

stN^Pr unid I 6:rR$ 163,00r\,!IO0I t89

l19,i t00 DQ 5(-16.00

.rirt,

:i02

301

7008ii

SiNAPI

SiNAPI

I r-t

MTiI{CADO

i r Ài,\ l)l

'; i í.r

TJINAPI

iVíIrll(lADfi

3 r.i

314

slNAt,l

SINAPI

986rt

987s

,l-) íJINAPI 98i5 Lí1rrs

316 SINU\PI 9838 In R$ 5,45 300 1 635,00R$

317 SINAPI 9837 nl

PVC SOI-DAVIII.l2i\,{N,Í I']^AItA E.XTR}VíIDADIIS DIi C-OLLD'Iê. DF ACt jA I:RIA

CAPS P\rC SOLD;\VEI- 50MM PÂíi/r ITXTRMIDADIIS I)E ('()l.tINA Drl AGIJA i'irlA.

cz\PS PVCI PARr\ DRFNÂ(iBM U IIX'IIIF.iUIDADITS i)t rUrliJt-,{çlÃ(: t)t] I.]:i(;():i r-íi t00Mh4

3()3 2.0087

li.r4 iAPS ir VCi l'AI{r\ DltENACtlv'l i i i i {'l'írE,Mli}AD1rS Ii}l t I

_ j:9:
!185-iiió

i SII'IAI'I 3464(',| ,ArxA I )',A,(lIJ^ }]N,i Pí.it-lf]'ru.ul'í() :r000 t.t ,'RoÍi. ('í )].1 'Â1"11' '.

i ; "r,'. L)l/ l:.',1'lrl.ttt) i-i.,',,1:'j l(.t

I

I
I

I

í
t

L
I

-l 
I 'l sl]..i.{)l i l6Q,

(1.'\íX,{. I)}i l)l.ls'',Aíi(i,\ I'i".^,li li('^ l ,l1 Ilirí}ll ii ril ('t }i';i
L. .{(-l.li;5()t(l( )S ti'l('1.i i§i.)'j

(,t,\ 94

íl'i t ,tI90

," I ; :,\.i'r -1i;i)ô IU3íJ P\.'C lilil(lir i.l()P.NL'\i-, Dn- Iilt I''lN,i, PAiU\ l:lir.;()'It\ PI\iilJl-\]. il'llJti l.). i.1

1l I 9,Y6 / 'IUilO PVtl, SOl.Í)AVE.i.." 1.)N 2() MM. it{itjA l-Rl1r (NilR-564}i) ').')í)

DE LIGAÇÃO PI-ASTICO fiAt\i1:(JNÀtxr cotvt Allrll. phRA J:rA(jtÂ ÍiAj{t'rAtuA (v,.r,()) riniíl i 9,01

ItiBO PVC, SOI DAVI-Ií.. IJN 25 Àdi\4, AGL]A FRIA (NiIlr.i-564ij)

ll'
lil

R$

PVC, SO[.D^VEL. DN 50 MM. l')ÁltA u\GU,,\ FRIA (]rJIIR-5(i4íii tt ) t0.lJ0

PVC ,SERIII NOI{MAI., DN 40 MM, PARA tjsc(tlO PFillt)IAL (I.InR 5ír8B)

PVC SERIE NORMÂL, DN 50 MM, PARA ESGO]O PR}]DIAI. (NBR 5688)

PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, T'ARA E,SGO'fO PREDTAI- (Nt]R 5688) 7.88R$ 300 2364,00R$

-1 t8 SINAPI 984 I TUBO PVC, SERIE R. DN IOO MM, PARÁ F,SGOTO OLJ AGTJAS I'I.,T)VIAIS PRI.:I)IAI- \ ,{ 2t.94.\ 600 13. I 64,00R$

319 SINAPI 16\)8 #i 1^n
f.,t/\

17(t),,R$ 150 5ó4.00R$CHUVI]IRO PLAS'|ICO BRANCO SIMPLES 5 " PAI{A ACOPLAR EI\,I IIASI'IJ I/2 ", AGUA }:RIA \
§

120 SINAPI le55 CT]RVA DE PVC 90 GRAIJS, SOI,DAVEI,, 7-O MM. PARA AGI IA F'RIA PRFDIAI \ , ffill. rd'1'-
o/ 

r.xr.RIB -]00 543,00R$

32t SINAI'I I 
i)5 (r ('URVA DE I'VC 90 GRAUS. S()LI)AVE[.. 25 MM. P.z\I{Â r\(il lA I]RIA I'RLI)lAl \+1, 2.14Í{$ loo §, RH. \ zor.oo

DCi{t0 rtl(),,3$

lLlu

yl
l.§()

i)(l]

Í(i,

ii(

li0()

5(r0

s0'. R$

l{)0 n$

300 P.$

1.698,00

3.240,00

9«).00

lc

I
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| ,",n I o*
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322 SlNr\i']l 1959 Lrnrd I 1.52r{§ 150 I 72n,00R$

323 .19 r.50R$SINAPI i933

LIUI{VA DE I)VC 90 GRÂUS, SOLDIIf s0 t lPARA A(;[JA F'RIA PRTIIJIAI

CURVA PVC CURTA 90 GR^LIS. DN 40 MM, PARA ESGOTO PRTJDIAL

(
unid 2,61R$ t50

32,+ SINAPI I 966 13,38R$ 150 2 007,00R$CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, IOO MM, PARA ESGO'TO PREDIAT. unid

3 l3,00R$325 STNAI'I 1967 CUITVA I,VC LONGA 90 GRAUS, 40 MIvÍ, PARA ESGOTO PREDIAL unid 3.13R$ 100

326 SINAPI 1970 2.8r s,00R$CURVA PVC LONGA 90 GR"1\US, IOO MM. PARA I]S«]'IO PREDIAI., rrnid 28,1 sR$ 100

327 MER,CADO ENCATE FLEXIVEL PVC BRANCO tsI'rOLA l/2 P/ LICAÇÕES ENT"RE PONIOS AGUA FRrA.'tAM. 60CM rmid R$ 6,42 250

32tr SINz\PI 6140 BOLSA I)E I-íGAC^O rjM PVC Fr.[XrVEr. PARA VASO SANITARTO I l/2 " (40 Mr,l) runid R$ 2,43 400

1-605,00

972,00

R$

R$

'.129 SINAI'I ll68t I 212,00R$rrnid

849.00k$sti'{/\PÍ 614 I rulid 2,83

R$ 4,04

OQ

331

330

:JINAPI 12.5 I

300

_i00

rrrrirj R$ 4.03

332 SII\IAPI

,,,
:125 5

3?.56

l2 5()l.\4

í,J\

3-r',,

A1'B/IL4BICI{0 FLIjXIVEI- PLAS',t'tCO (PVC Orj ABS) I]RANC() t/2 " X 40 CM

ENGAl't /R \RICI.IO FLEXIVEt. Pt.ASl tCO (PVC O[ Í ABÍi) BRANCO Ii2 " X 30 CM

F[,ÀNGT] PVC. [{OSCAVI]I,, SEX I'AVÀD(), .SEM FT]IIOS, I /2'

IrL^NGI;. l']Vc, ROSCAVírt- SliX'fAVADt-) SL.M F-UIIC)li 3/'.1''

80h,00

n68,505,7e 150

R$

R$

S llrlr\P I

Fl-ANGt1 Í'VC. lt()S(iAVF.l- SUX'l'^V^t)í) Sl:rr.Í f l.,ROS I

I.I-AN(iI: PVC, R()S(JAVI']I,, SI],YTAVAD(). :JI]VI ITI ÍRCS, I 1/2'

SIIAO Pl-A§'l'ÍC() Fl-!lXIVEt. SAII),,1 VLrR'fl{- hl. lr\Rz\ CIOLi INA t-r\! A I'()RI( )" i li i ii:/ "

I-HO, FVC li{lLt)AVtlL, 90 iil(rt US. 20 MI.n, i}hi{A hii{tÂ ljtu^ :,Rí1Í)tAl

,. r :1,:

í. 30

lirt/

,1,

l8í:.1 /

6l4li

I 542 ít.4ú til,ü0

; i7 3i4t)

SINÂI)J

__ t::_1_-
3?94(i R$ ) ': t\ |i,l

l5? 6
i. -:')':y:__

SINAPi

RS

iiôt.i't

143

tilNAt,l

17954

3516

1509

-r520

JOELI{C I'r"'C, SOLD;\VIIL, P8,90 GI{ALiS, I)i\i iiC Ml!'i, P/\it^ ES(iO-i r) l,R.'liJ,1',1

JOL,I.H0 l'}VLl, SOLI)AVBL, tsll.45 (iR- ^tlll. DN 40 Mtv{. PARA rls(i()'t-í) }rliill)lÂ.1
:Tid
untd

3ii

a. (il
t-:9
lüí)

P{

R$.FI() iJVC, SOi,DAVEL, PB, 90 GIiAI-IS, t)i\ .7.5 h,iM, í)ARA IJS(.X )'t'( ) I}ITI-I)I,.\L

Ii\,/{J, SOI-I)AVI.iL, PB, 90 GIiAIJIJ, DI.{ 1OO MM, PAI{Â ES(JOTC PRNDIAI

DII CTIAVE ALIEN COM 9 PEÇAS, I{ASTE LONCO DEATL ISOMM [i'rAIvlANII() 1,5 - lO]!ÍM

I,AVAT'()I{IO LOI]C'A BRANCA SI,ISPENSO +.10 X 3Of CM

I-AVA'I'oIIIO LOUCA BRANCA COM COI-UNA *44 X35,5* CM

?oa

iinld

R$ 117-,71

íi I "00

5,05

iiltid

i00 Ilô Sfis a,0

30 À., 1 810,00

l -t,0 R$ 14.652,30

-i45

) 4(t MI]I{(--ADO

]4',7 SINAI'I -16521 unid

_348 SINAPI 36794 unid I 14,89R$ 150 17 233,50R$

349 SINAJ'I 3862 "y{'
.F,. 

2.98 200 R$ 596,00LUVA PVC SOLDAVEL,40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL ./:
350 SINAPI GD \ s,rr 100 R$ 5 88,003854 I.UVA DE CORRIR PARA TUBO SOLDAVEL. PVC, 20 MM, PARA AGL'A FRIA PREDIAI, \ ,/,

t00 778,O0R$351 SINAPI 3873 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEI,, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL :!w,, ,ld\ çr', 'fr\rn
I86r.00R$)52 SINAI)I 1802 I t.t]VA I)I] C()IIITER PARA'TI.]I}O SOLDAVEI-. PVC, 32 MM, I'ARA A(iI IA FI{IA PITEDI,,\Í, ,.,.Y{\ .F.la /n.ot i00

ll$ r i 2. lll.00353 SINA]'I 384i t Í-lVA l)l: ('í)ltlttlll PAiiA l'tJllo SOI-DAVtrt., PVC, 50 MM, PAI{A A(il í1 F111^ I'l{l l)t^l urr\l xsJ »s 1 {i(}

I-l
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154 SINA}'I 8 t1l IJUCHA DE RLDUCAO l)11 PVC, SOL( 'EL. 
$.T-4. C()l\4 50 X 40 MM. PARA ACLIA FRIA PREDI(

BUCHA DE RI]DUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CIJR'I'A, COM 25 X 20 I,íM, PARA AGLJA FRíA PREDIAL

unid R$ )L< t00 R$ 245.00

35s SINAPI 828 unrd R$ 0.32 t00 R$ 32,00

356 ÍJINAPI 3855 T,TJVA SOLDAVEL COM BI.JCHA DE LAI'AO, PVC, 20 MM X I/2" unid R$ 3,90 100 R$ 390,00

3s7 SINAPI lll ADAPT'ADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM T}(ILSA E ROSCA,50 MM X I I/4", T'AIIA AGUA FRIA unid R$ ó,18 100 r{$ 6 r 8,00

358 SINAI'I 3884 LI..IVA ROSCAVEL, L/R PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL unid R$ 1.7 6 100 R$ 176.00

359 SI}IAPI 3883 LIJVA R()SCAVI]L L/R PYC, I/2", AGUA FRIA PI{EDIAL unid R$ l,17 100 R$ I 17,00

360 SINr\I'jl 186 I LTIVA PV(; SOL,DAVEL.20 MM, PARA AGL'A FRLA I)REDIAI, unid R$ 0,49 100 R$ 49.00

361 SINAPI .:)904 [,I.JVA PVC S0LDAVÍ]I,,25 MM, I'ARA A(;I.JA Í.'RIA PRI]T)IAI, unid

I8Í;i I-UVA PVC S()LDAVEL, 50 MM, PARA r\(it.lA I-'RIA PRtit)t^I ttnrd

1047). MICT()RIO S I TIONATX) I,OI-ICA B RAN(' A S IiN4 C()MPI.E T4 TJNTOS runrd

,12 i0 P\C, ROSUAVI:L. 112", ACUA Í'l{tA I'iUiDl.,\t- t rÍtr/1

175í)
PlÀ DIr AÇO lN.lX LIOM 2 CUBAll (-'l:l'J IlL\lSl l: ESt'()RIl lllX)R ['ll-') R Jl]í )\í I r Vr^, Í.'"'I-lLi\ DII t)lÂMj.i -i{íJ I il2
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GPLESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAÇÃO - CPL

PREGÃO PRESENCIAL N.9 138/2019 - CPL

ANEXO II

(MODETO DE CARTA CREDENCTAL PARA REPRESENTANTE)

(Papel timbrado do Concorrente)

CARTA CREDENCIAL

lmperatriz (MA), _de_ de 2019

Ao(A)

PREGOETRO(A) MUNTC!PAt

REF.: PREGÃO PRESENCTAL N9 138/2019-CPL.

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa

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

é designado para representar nossa emfresa na

Licitação acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e

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

Atenciosamente,

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal

RUA URBANO SANTOS, N" 1657 - BAIRRO JUÇARA _ IMPERATRTZ1MA
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CPLESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LtClrAÇÃO - CPL

PREGÃO PRESENCIAT N.9 138/2019 - CPL

ANEXO IlI

(MTNUTA DO CONTRATO)

CoNTRATO Ne. 2019 - _
pRocEsso N.e 02.08.00.2266120L9 - SEMED

çoNTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIAUZADA PARA O

FORNECTMENTO DE MATERTATS DE CONSTRUçÃO

cívrt, etÉrnrco E HrDRossarurÁnro, DEsnNADos A

rueruureruçÃo pREDTAL DAs ursrmurçÕes euE
corupõeu o srsrEMA MUNtcrpAL DE ENStNo NA

MANUTENçÃo e oeseruvorvtMENTo oa eouceçÃo
gÁSICR, DE FORMA PARCELADA, CONfOTMC EditAI,

Termo de Referência e Anexos.

euE ENTRE sr cELEBRAM o MuNrcípto DE

IMPERATRIZ E A EMPRESA

MEDTANTE nS CúUSULRS E CONDIçÕES OORRVRTTE

ESTABELECIDAS.

Ao(s) 

- 

dias do mês de do ano de 201.9, de um lado, o MUNICíPIO DE

IMPERATRIZ, CNPJ/MF n.s 06.158.455/0001-16, localizada na Rua Rui Barbosa, n,e 201 -
Centro,atravésdo(a)Secretário(a)Municipal-,

brasileiro(a), agente político, portador do RG n.e _
SSP/MA e do CPF/MF p.a doravante denominada simplesmente de

CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa CNPJ/MF p.e

estabelecida na , neste ato, representada pelo, Sr,

portador do RG n.e _ e do CPF/MF n.e doravante

denominada simplesmente de CONTRATADO, têm, entre si, ajustado o presente CONTRATO,

originado através do Processo Administrativo n.e 02.08.00.226612019, decorrente da

licitação na modalidade, Pregão n".138/2O19 - CPL, na forma presencial, TIPO MENOR PREçO

POR ITEM, e.proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento,

independentemente de transcrição na parte em que com este não conflitar, resolvem, de

comum acordo, celebrar o presente Contrato, submetendo as partes ao preceitos legais

q
RTTA URBANO SANTOS, N' 1657 _ BAIRRO JUÇARA _ IMPERATRIZ/I\{A



CPLESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNIC!PAL DE IMPERATRIZ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO . CPL

instituídos pela Lei Federal n" 10.520/2002, aplicando subsidiariamente a Lei n" 8.666, de 21

de junho de 1993 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMETRA - DO OBJETO

o presente contrato tem por objeto a CoNTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O

FORNECTMENTO DE MATERTATS DE CONSTRUçÃO CíVrt, etÉtRtCO E HIDROSSANTTÁRIO,

DESTTNADOS A MANUTENçÃO PREDTAL DAS TNSTTTUIçÕES QUE COMPÕErU O STSTEMA

MUNrCrpAr DE ENSTNO NA MANUTENçÃO E DESENVOLVTMENTO DA EDUCAçÃO eÁSrCA, Oe

FORMA PARCELADA, conforme Termo de Referência, e Anexos., e em conformidade com o

Pregão Presencial ns. L38|2OL9-CPL e seus anexos, que independente de transcrição integram

este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado

no procedimento licitatório realizado na forma da Lei ne 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas

a lterações.

cúusuu SEGUNDA - DAS oBRTGAçÔES

a) Constituem obrigações DA CONTRATADA:

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

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

ll. Respeitar o prazo estipulado para o fornecimento parcelado do objeto

conforme estabelecido neste Termo de Referência e na proposta da

CONTRATADA;

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

objeto, após cada solicitação formal, conforme Edital.

lV. Comunicar à fiscalízação da Contratante, por escrito, quando verificar

quaisquer condições inadequadas a execução do contrato ou a iminêncía de

fatos que possam prejudicar a perfeita execução do objeto.

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

Vl. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar a

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

culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras

cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

Vll. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação, apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados

pela Contratante, devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de

fato impeditivo da manutenção dessas condições.

RUA URBANO SANTOS, N' 1657 - BAIRRO JUÇARA - IMPERATRIZ/NIA
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CPL

VIII.

xll

XV

xvt

xvil

tx.

x.

XI

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAÇÃO - CpL

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

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

pena das sanções previstas no art.'81 na Lei 8.666/93.

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

retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela

Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,

sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.

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

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

do art.65 da Lei 8.666193.

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

normas da Lei 8.666193, respondendo pelas conseqüências de sua inexecução

total ou parcial.

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

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

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

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

responsabilizar pela execução do objeto.

Reparar, corrigir, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto

do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes

da execução ou de materiais empregados;

Reparar, corrigir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, às suas

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

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

Responsabilízar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o

acompanhamento pelo órgão interessado.

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

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

terceiros, inclusive os decorrentes de aquisições com vícios ou defeitos,

constatáveis nos prazos da garantia, mesmo expirado o prazo.

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais resultantes da execução do contrato.

A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos trabalhistas,

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

responsabilidade por seu pagamento.

xilt.

xtv.

xvilt
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CPL

xlx.
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xxv

xxv!
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xxvilt

xxtx.
xxx.

xxxt.

xxxil.

xx.
xxl.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAÇÃO - CpL

Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis

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

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

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

cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

Pagar todas as despesas, tais como taxas, impostos, tributos, fretes, seguros,

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

Garantir que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do setor

competente, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao

cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude do

fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem

solicitados.

Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na

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

decorrentes do fornecimento do objeto tais como: salários, seguro de

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

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

Lei.

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

acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, transportes, fretes, equipamentos, seguros, tributos, contribuições

de qualquer natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas

necessárias à perfeita execução dos serviços contratados.

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

venham a ser exigídas por força de Lei, ligadas ao cumprímento do contrato.

Fornecer a seus empregados todos os Equipamentos de Proteção lndividual -
EPl, exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho - SSMT do

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

trabalho.

Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.

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

dependências da Contratante.

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

descarregamento dos materiais.

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

Municipal.

Entregar o objeto na Secretaria Municipal de lmperatriz ou oulro local

designado por esta.

xxxil!.
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Apresentar no ato da assinatura do contrato a planilha de preços da proposta

final ajustada ao último lance ofertado pelo licitante vencedor sob pena de

recusa da assínatura do contrato.

Manter inalterados os preços e condições da proposta.

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

constantes do anexo I - do Edital e Termo de Referência.

Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da execução

do contrato.

Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das

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

compromisso do fornecimento dos materiais licitados, atendendo às

solicitações da Secretaria Municipal de lmperatriz.

Atender as demais condições descrítas.no Edital e Termo de Referência.

São expressamente vedadas à contratada:

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

prévia autorização do Município;

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

xt.

b) Constituem obrigações da CONTRATANTE:

PARÁGRAFO SEGUNDO:

!. Efetuar o pagamento na forma deste Edital, após o recebimento definitivo dos

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

previdenciárias, trabalhistas e as demais disposições do Edital e Termo de

Referência.

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

execução do Contrato, conforme previsto no Edital e 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.

IV. Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos

constantes do Termo de Referência.

V. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregulàridades

constantes da execução do objeto do Termo de Referência, para que sejam

adotadas as medidas corretivas necessárias.

Vl. lnformar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após o

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

o caso.

Vll. Comunicar prontamente à Contratada, qualquer anormalidade na execução do

objeto, podendo recusar o recebimento do material, caso não esteja de acordo

q
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com as especificações e condições estabelecidas no Edital e Termo de

Referência, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

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

pertinentes no Edital e Termo de Referência, implicando em caso negativo no

cancelamento do pagamento dos materiais fornecidos.

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

ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições

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

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

Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da Contratada antes dos atos

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

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

processual necessá ria.

Expedir as Autorizações de Forhecimento.

Receber o objeto em dias úteis, no horário de 8h às 14h, no local determinado

na requisição/autorização de forneci mento;

Disponibilizar local adequado para a realização da entrega.

Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA

para a fiel execução do contrato;

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

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

identificação, para a entrega material.

Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa exêcutar o

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

especialmente do Termo de Referência;

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

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

Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.

Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.

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

legislação.

xill.
xlv.

xv.

xvl.

xvll.

cLÁusurA TERCETRA - Do pRAzo DE vrGÊNclA E ExEcuçÃo

O contrato terá vigência de 12(doze) meses contados a partir de sua assinatura. Havendo

necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por

cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme previsto no artigo 65, §1e, da Lei

Federal ns 8.666/93.
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cLÁusuLA qUARTA - DA DorAçÃo onçaruerurÁRtR

As despesas decorrentes desta licítação correrão à conta da seguinte dotação orçamentária

02.08. 12.361.0043 .2732 - MANUTENçÃO r OESTTVOLVlMENTO DA ESCOLA

Natureza: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Natureza: 4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente

Fonte: 0.1.01- Recursos do Tesouro Municipal - MDE / Ficha: 606

Fonte: 0.1.01- Recursos do Tesouro Municipal - MDE / Ficha: 615

CúUSULA QUINTA - DO VALOR

O valor do presente contrato e de RS xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxx)

cLÁusuLA sExTA - DO PRAZO E CONDIçÕES DE ENTREGA

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

Fornecimento" emitida pela Contratante, de forma parcelada;

ll. O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda,

conforme a necessidade e de acordo com a conveniência da Administração,

bem como da existência de disponibilidade orçamentária, nas quantidades e

locais determinados pela Contratante, por ocasião da emissão da solicitação

formal, sendo de inteira responsabilidade da Contratada o ônus com a

execução do objeto,

tll. O fornecimento será executado observado o disposto no Anexo I e demois

disposições do Edital e Termo de Referência.

lV. A Contratada 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 condições do Termo de Referência, do

Edital e do Contrato.

cúUSULA sÉTIMA - Do REcEBIMENTO

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

l. PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da

conformidade das especificações dos materiais com aqueles determinados nos Ànexos I
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- Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão

apenas as informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a

respectiva nota de empenho.

ll. DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento

provisório, após a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais

e consequentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo

fiscal do contrato, a ser designado pela Contratante

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor,

devendo ser providenciada a mão de obra necessária.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo órgão licitante não exclui a

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

disparidades com as especificações estabelecidas, veríficadas, posteriormente, garantindo-se

ao município as faculdades previstas no art. L8 da Lei n.e 8.078/90.

CLAÚSULA OTTAVA- DO PREçO E DAS COND|çÕES DE PAGAMENTO

Valor global para a prestação dos serviços apresenta-se previsto conforme planilha de

composição de preço anexo I e Termo de Referência.

l. Os preços incluem todas as despesas com impostos, seguros, fretes, taxas ou

outros encargos eventualmente incidentes sobre os serviços, não podendo

sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto nas hipóteses;

ll. Caso a contratante não demande, o total da quantidade estimada, não será

devida indenização à contratada, observadas as prescrições da Lei 8.686/93;

lll. A CONTRATADA deverá apresentar, pré-faturamento com detalhes dos

fornecimentos, para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior

aprovação para faturamento.

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

CONTRATADA deve emitir a nota fiscalfatura relativa ao fornecimento em 02

(duas) vias, que deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação,

situada na Rua Urbano Santos, ns 7657 - Juçara, lmperatriz/MA, para fins de

liquidação e pagamento;

V. pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Educação,

por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta)

dias após a aceitação definitiva dos materiais, com apresentação das notas

fiscais devidamente certificadas pelo Agente Público competente.

Vl. pagamento deverá ser efetuado em PARCETAS PROPORCIONAIS MEDIANTE O

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

não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.

q
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Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar
junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas

Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho

(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de

impostos e taxas que porventura incidam sobre os serviços contratados,

inclusive quanto o lmposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço§- ICMS.

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

fornecimentos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do
contrato, mediante contabilização e apresentação, ao final de cada entrega ou
período não inferior a um mês, pela Contratada, dos formulários de controle
dos fornecimentos.
A atestação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá ao fiscal
do contrato ou outro servidor designado para esse fim.
Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da

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

medidas saneadoras.

A contagem do prazo para pagamento será reiniciada a partir da

reapresentação e protocolização junto ao Fiscal do contrato, com as devidas

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

CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela

CONTRATADA.

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto p-endente

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

reajustamento de preços ou atualização monetária.

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

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

específicações do contrato.

A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os materiais na totalidade do

valor e das quantidades estimadas para a contratação, realizando o pagamento

de acordo com o fornecimento efetivamente efetuado.

A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa,

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

CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou

indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato.

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

concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela Contratante

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

capitalizados diariamente em regime de juros simples.

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

Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o

pagamento e a do efetivo pagamento; I = índice de compensação financeira =

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

cúUsUIÁ NoNA - Do cRITÉRlo DE REAJUSTE

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Durante a vigência do Contrato, os preços serão fixos e irreajustáveis,

exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na

alínea "d" do inciso ll do art. 65 da Lei ns 8.666/1993.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente

entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração

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

da alínea "d" doArt. 65 da Lei n.e 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

As empresas contratadas poderão sofrer as seguintes sanções, conforme arts. 86 e 87 da Lei

8.666193.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Pela inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE

poderá, garantida a previa defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a

gravidade da falta cometida:

l. advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso

de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou,

ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE,

desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

ll. multas:

d) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor do contrato para o atraso

na prestação do serviço, decorrídos 30 (trinta) dias de atraso o CONTRATANTE poderá

decidir pela continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.

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

ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não

abrangido pelas demais alíneas.

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

manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento

convocatório.

d) 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 -, entrega inferior a 50% (cinquenta por cento) do contratado, atraso

E
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superior ao prazo limite de trinta dias, estabelecido na alínea "a", ot) os serviços forem

prestados fora das especificações constantes do Termo de Referência e da proposta da

CONTRATADA.

lll. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com

a Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;

lV. 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 aplícou a penalidade,

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Adminístração pelos prejuízos

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no ínciso anterior.

V. As sanções previstas nos incisos l, lll e lV deste artigo poderão ser aplicadas

juntamente com a do inciso ll, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo

processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,

Vl. A sanção estabelecida no inciso lV deste artigo é de competência exclusiva do

Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a

defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura

de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

cúusur-A DÉoMA nRTMETRA - DA FrscAlrzAçÃo

l. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral,

serão feitos pelo servidores devidamente nomeados através de portaria, ou

outros representantes, especialmente designados, que anotarão em registro

próprio todas as ocorrências, determinando o que for nece§sário à

regularização das faltas ou defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei

ns 8.666, de 21.05.93.

tl. 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.

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

responsabilídade 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.

lV. 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.

cúUSULA DÉoMA SEGUNDA - DoS AcRÉsqMoS E sUPREssÕEs

O contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termos "aditivos,
conforme disposições do Art. 57 da Lei 8.666193 e suas alterações posteriores, com redação
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dada pela Lei ne 9.648/98. Havendo necessídade o contrato poderá sofrer acréscimos e

supressões de ate 25% (vinte e cinco) do valor inicial atualizado do contrato, conforme

previsto art.65 § 1", da Lei Federal n" 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃo oO CONTRATo

I. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos la Xll e XVll

do artigo 78 da Lei ns 8.666/93;

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

da licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública;
lll. Rescisão Judicial, nos termos da legislação;
lV. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar

com a Administração, pelo prazo não superior a 02 (dois) anos;
V. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública, enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou
até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que

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

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da

sanção aplicada com base no inciso anterior;
Vl. lnclusão pelo município no Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP. "O

Sistema lntegrado de Registro do CEIS/CNEP foi desenvolvido para publicar, no

Portal da Transparência, os dados do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas
e Suspensas (CEIS) e do Cadastro Nacional das Empresas Punidas (CNEP),

atendendo as determinações da Lei 1,2,846/2013 (Lei Anticorrupção). O acesso

ao Sistema e permitido aos entes públicos, de todas as esferas federativas
(municipais, estaduais e federais), de todos os poderes".

CIÁUSULA DÉC!MA QUARTA - SUBcoNTRATAçÃo

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

cúusurA oÉoun eutNTA - ANTTcoRRUpçÃo

Na execução do futuro Contrato é vedado à A Secretaria Municipal de lmperatriz e à

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

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente

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

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

Contrato;

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

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

licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

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

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

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

L2.846/2013 (conforme alterada), do Decreto ns 8.420/201.5 (conforme alterado), do

U.S. Foreign Corrupt Practices Act de L977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras

leis ou regulamentos aplicáveis ("Leis Antícorrupção"), ainda que não relacionadas

com o presente Contrato.

CTAÚSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de lmperatrizlMA, com renúncia expressa de qualquer outro,

por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução

deste Contrato.

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

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

assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

lmperatriz (MA), XX de xxxxxxxxxxxx de 2019

CONTRATANTE

Secretaria Municipal de Educação

TESTEMUNHAS:

1.

CPFlM F

CONTRATADO

Representante Legal 2.

CPFlMF

CPL
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LrCrrAÇÃO - CPL

PREGÃO PRESENCIAL N.9 138/2019-CPL

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAçÃO DE CUMPRTMENTO DO !NC. V DO ART. 27 DA LEr 8.666/93

DECLARAçÃO

(Nome da Empresa)_,
intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)

inscrito no CNPJ pe por
portador

da Carteira de ldentidade ns e do CPF ne DECLARA, para

fins do disposto no inc. V do art. 27 daLei ns 8.666, de 21de junho de 1993, acrescido pela Lei

ns 9.854, de 27 de outubro de l-999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

CPL
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CPLESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

coMrssÃo PERMANENTE DE LrCrrAÇÃO - CPL

PREGÃO PRESENCIAL N.9 138/2019-CPL

ANEXO V
MODELO DE DECTARAçÃO DE CrÊNC|A E CUMPRTMENTO DOS REQUTSTTOS DE HABTUTAçÃO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão n" 138/2019-CPL
realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz e conforme exigências legais, que damos
ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

A presente declaração e feita sob as penas da Lei

lmperatriz (MA), _de de 2019

Representante Legal da Empresa
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