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PREFEITURA MUNICIPAL DI iMPT]RATRIZ
coNilssÃo PFTRTVTANENT[. DE l.l('l rÀÇÃo CPL

PREGAO f;LETRÔNICO NO O47I2O2O

EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA, através da PREGOEIRA

OFICIAL E EQUIPE DE APOIO designados pela Portaria No 7534, de 19 de julho de

2018, publicada no dia 25 de julho de 2018, torna público para conhecimento dos

interessadosque realizará, por meio de sistema eletrônico, licitação na modalidade

PREGÃO ELETRONICO no O47t2O2O, tipo MENOR PREÇO GLOBAL,de interesse da

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, tendo em vista o que consta do

Processo Administrativo no. 02.08.00.í8781202A - SEMED, conforme descrito no

Edital e seus anexos.

DADOS DO CERTAME

Orgão Solicitante: Secretaria tMunicipal de Educação - SEI\íED

üir.ierc,: uoittrataçâü de ijessüa jui'íciica especiatizada ern Íornecimento de Livros e Ê-booKs

tenráticos, conforme especificaçÕes mÍnimas contidas neste Termo de Referência.

Esclarecimentos: Até 2A!14120?-A

steilllrlf-entorÔ im oe ralrrz_rrls üçJ§{

às 18:00 hrs para o endereço

lmpugnações: Até 2011012020 às 18:00 hrs para o endereço
dimento rna ov.br

lnicio da Sessão Eletrônica: 2611OI2OZ0 às 09:00hrs

Sistema Eletrônico Utilizado: COÍ\4PRASNET

Endereço Eletrônico: wi,i,1ri,, ct: e fÍl

UASG:453204

Endereço para retirada do Edital:
imperatriz. ma. gov. brlÍicitacces/

comprasgovernamentais. gov. br

Valar: Valor:
nove mil, q
ce:ittauosi

2"349.436 ,Se(Dois rnil trezentos ê qu;renta e
hÕes

tratrocentos e trinta e seis reais e trinta e oito

Esf,Jaco

!\4áximo

Referência
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N Aquisição

E Serviço

n Obras e Serviços de Engenharia

NATUREZA DO

OBJETO

PARTTCTPAÇÃO

-MEI/ME/EPP

I Uicitaçao Exclusiva para MEI / ME / EPP - Art. 48, I da Lei

Complementar n" 123106

fl ticitaçao com itens/grupos cotas de até 25% reservadas para MEI /
ME / EPP - Art. 48, lll da Lei Complementar n" 123106

Sl ticitaçao de Ampla Participação.

Prazo para envio da proposta/documentação: Até a data e o horário estabelecidos para

abertura da sessão pública. (Art. 26 do Decreto 1002412019)

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
CoMISSÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TNFGRT!íAÇOrS
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CPL

1, Cl!P.CRTE t*EG.a.L:

1.1 Lei Federal no 10.52012002;

1.2 Decreto Municipal no 2212007;

í.3 Lei Complementar no 12312006;

1.4 Lei Complementar no '14712014;

1.5 Decreto Federal no 8.538/2015;

1.6 Lei n.o 8.666/93; e
1.7 Decreto Federal n" í0.024/2019

4
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Pregoeira: Daiane Pereira Gomes e-mail : atendimento@imperatriz. rna.qov. br

Endereço: Rua Urbano Santos, no 1657, Juçara - lmperatriz - [vlA, CEP: 65900-505

Referência de Tempo: Para todas as referencias de tempo será obrigatoriamente o horário
de Brasília - DF.

OBS : Na hipotese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o

ff

APRESENTAÇÃO

DE AMOSTRAS:
11

[] trtÃo

N SlM, na forma do subitem 6.3 do Termo de

Referência.

VISITA TECNICA:
N NÃo

E SlM, na forma do item 

- 
do Termo de Referência

Rua t-lrbano Santos. 1657 - Juçara" Inrperatriz - MA - CEp 65.900-505
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2. DO OBJETO

2.1 O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

aquisição do objeto descrito no campo DADOS DO CERTAME do Edital, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Anexo I - Termo de

Referência.

2.2 Hayeo{eiiycrgcnsra-eotre".as--Ép*ilisas-es§-&s-te-.ghlelo*-desçri!ilq.-rc
COMPRASNET e as esoecificacões constantes do Edital. serão consideradas
como válidas as do Edital. sendo estas a oue os Iicitantes deverão se ater no

momento da elaboracão da orooosta.

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRrA

3.1 Na licitação para registro de preço não é necessário indicar dotação

orçamentária, o que somente será exigida para aformalização do contrato ou outro

instrumento hábil, nos termos do art. 7o, §2o, do Decreto Municipal 01312015.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite

a participação dos interessados na modalidade licitatoria Pregão, em sua forma

eletrônica.

4.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,

no sítio U Mry_-c__ol!p_19sgo__v_Qr!.amg'dA1-s-gqv-bl , por meio de certificado digital

conferido pela lnfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para

realizaçáo das transações inerentes a este Pregão.

4.4 É de responsabilidade exclusiva do licitante o uso adequado do sistema,

cabendo-lhe zelar por todas as transações efetuadas diretamente ou por seu

representante.

4.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
4.6 A fão observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.

5. DA PART|C|PAÇÃO
5.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com oobjeto desta licitacão, e que esteiam com Credenciamento regular
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme
disposto no art. 90 da lN SEGES/[Mp no 3. de 2018.

idflWWIlua Urhan. Santos. 1657 - Juçara. lrnperatriz -- MA - cEp 65.900-505
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5.2 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

5.3 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte,para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei no

í 1.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o

microempreendedor individual - MEl, nos limites previstos da Lei Complementar no

123, de 2006.

5.4 lnformações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo

telefone. 0800 978 9001 ou através do sítio:

htlP,:rl:t'

5.5 Não poderão participar desta licitação os interessados:
5.6 Proibidos de participar de licitaçoes e celebrar contratos administrativos, na

forma da legislação vigente;

5.7 Que não atendam às condições do Edital e seu(s) anexo(s);

5.8 Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressospara receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

5.9 Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9o da Lei no 8.666, de 1993;

5.í0 Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata, dissolvidas

ou liquidadas:

5.í 1 Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

5.12 Organizações da Sociedade Civil de lnteresse Público - OSCIP,

atu a ndo nessacond ição (Acórd ão n' 7 46 I 20 1 4-TC U-Plená rio).

5.13 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim"

ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3" da Lei

Complementar no 123, de2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido

estabelecido em seus arts. 42 a 49',

b) Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequenoporte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no

certame;

c) nos itens em que a participação não for exclusiva paru microempresas e

empresasde pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o

efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar no 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte.

cl) oue está ciente e concortja com as condições contidas no E<jital e seus
anexos, bemcomo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
definidos no Edital;

e) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente
daobrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
f) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre enão emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7", xxxlll, da constituição;

aTA =*z
CPL

q
#;w

ffi
Írti[í:Êl;tjttÁ §r

IMP§MATffiilffi

Rua [J'barro Santos. 1657 -- Juçara. rrnperatriz - MA - cEp 65.900-505



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

-i13.*
CPL

4

g) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da

lnstrução Normativa SLTI/MP no 2, de 16 de setembro de 2009.

h) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando

trabalhodegradante ou forçado, observando o disposto nos incisos lll e lV do art.

1o e no inciso lll do art. 5o da Constituição Federal;

i) que os serviços são prestados por empresas que comprovem

cumprimento dereserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de

aressibilidaCe previstas na legislacãc, conforme dispr:stc no ad.93 da [.ei no

8.213, de 24 de julho de 1991 .

5.14 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição

sujeitará o licitante àssanções previstas em lei e no Edital.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1 O licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema,

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no Edital,proposta

com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e horário estabelecidos para

abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de

recebimento de propostas;

6.2 O licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor

com no máximo 2 (duas) casas decimais apos a vírgula ou percentual de desconto,
já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas
decorrentes da execução do objeto,

6.3 A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacão e que sua prooosta está em conformidade
com as exigências do Edital.

6.4 A licitante deverá declarar, em campo proprio do Sistema, sob pena de
inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

6.5 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação ou à
conformidade da proposta sujeitará a licitante às sanções previstas no Edital.
6.6 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal
e trabalhista, nos termos do art. 43, s 1o da LC no 123, de 2006.
6.7 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrÔnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances;
6.8 lncumbirá ao licitante acompanhar as operaÇões no sistema eletrônico durante
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ot: de sr.ta desconexão:
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6.9 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas

qPr u>úl rldud§,

6.í0 Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa

desclassificação da proposta, sem prejuízo das sançóes previstas no Edital;

6.11 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no

sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1 1.1 Valor unitário e total do item;

6.11.2 Marca;

6.11.3 Fabricante;

6.11.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo,
prazo de validade ou de garantia;

6.11.5 Não deverão constar neste campo (descrição detalhada do objeto), a

marca, o modelo, o fabricante ou qualquer referência à empresa participante do

certame. Estas informações deverão ser inseridas no campo proprio destinado
pelo sistema compras governamentais para esta finalidade.

6.12 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a

Contratada,

ii.i3 Nos vaiores propostos estarão incir.rsos to<tos «.rs custos operacionars,

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens;

6.14 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto;

6.í5 As propostas terão validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados da

data de abertura da sessão pública estabelecida no Edital, salvo disposição em

contrário na Parte Específica do Edital;

6.16 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá apos a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta;

6.17 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos;

6.í8 A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha
sido tempestivamente impugnado o Edital, implicará na plena aceitação por parte
oos rnteressados cias cclnoiçoes nele estabelecidas.

6"19 Objetivando agilizar a formalização do contrato, o preponente deverá
informar na proposta ajustada enviada apos a fase de lances, o nome do
representante que assinará o contrato, bem como o no do seu RG e CpF, sendo
que no ato da assinatura, deverá ser apresentada fotocopia autenticada de
documento hábil que comprove sua legitimidade;

4t
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6.20 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de

licitaçôes públicas (Acordão no 145512018 -TCU - Plenário);

6.2'l O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da

União e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequências.

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato

cumprimento da lei, nos termos do art.71, inciso lX, da Constituição; ou

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. MODO DE DISPUTA

Serão adotados para o envio de lances no pregão eletrônico os seguintes modos de

disputa (Art. 31 do Decreto 10.02412019).

14\x-
CPL

PREFEITTJRÂ Ü§

7.1 Modo

a.

de Disputa Aberto:
Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o
modo de disputa for "aberto", apresentação de lances públicos e

sucessivos pelos licitantes, com prorrogações;

A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, apos

isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver

lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão
pública;

A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item

anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que

houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso

de lances intermediários;

Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores. a

sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática
pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol

da consecução do melhor preço.

b

c

d

e

7.2 Modo de Disputa Aberto e Fechado:
a. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico no modo de

disputa "aberto e fechado", em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com lance final e fechado;

p A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. ApÓs esse ptazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até

àffi
@
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dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será

automaticamente encerrada a recepção de lances;

c. Encerrade o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá

oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das

ofertas com preços até 1O% (dez por cento) superiores àquela possam

ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso

até o encerramento deste prazo',

d. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até

o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos,

o qual será sigiloso até o encerramento deste ptazo',

e. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores;

f. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida

. nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os

demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação,

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual

será sigiloso até o encerramento deste prazo',

g Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,

admitir o reinício Ca etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na

etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

7.3 O modo de disputa do referido Edital será ABERTO;

8.DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAçÃO DAS PROPOSTAS E

FORMULAÇÃO DE LANCE

8.1 A aberlura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema

eletrônico, na data, horário e local indicados no Edital.

8.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Editat, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações
técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante;

8.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
' 

"iüoiitpanhaiiiuntu eil ter,.rpo real pol'tcdos os panicipantes,

8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3 Os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos
trabalhos por até trinta (30) minutos além do horário estipulado para início da

Áw
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sessão. Após esse prazo não havendo início da sessão,será marcada a reabertura

da mesma, via sistema, para os participantes cadastrados no presente certame .

8.4 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que

somente estas participarão da fase de lances;

8.5 O sistema disponibilizará campo proprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes;

8.6 lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro;

8.6.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

8.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
nara ahertr.rra cla ses-cão e es reqras estabaleciCas no Edital:

8.8 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema;

8.9 O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior
a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os
respectivos lances;

8.í0 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com o subitem anterior
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão;

8.10.1 Na hipotese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
proprio do sistema.

8.11 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar;

S'i2 Duiante o transcui"so da sessão púbiica, os licitantes ser-ão iniorrirados, erri
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante;

8'13 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

8.14 o Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido no
Edital e seus anexos.

8'í5 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro.
o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, apos
o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
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determinado pelo sistema, findo o qualserá automaticamente encerrada a recepção

de lances.

8.16 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta

e, na hipotese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por

ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

li.i7 Lrri r'eiação a rterrs rraci exciusivcls para panicrpaçào de mrcroempresas e

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada

a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial.

O sistema identificará em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno

porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC no 123, de

2006, regulamentada pelo Decreto no 8.538, de 2015.

8.í8 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta

ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.19 A melhor classificada nos termos do item anteriorterá o direito de encaminhar

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a

comunicação automática para tanto.

8.20 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do

mesmo direito, no ptazo estabelecido no subitem anterior.

8.21 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

8.22 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em
relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado
exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência,
conforme regulamento.

8.23 SÓ se considera empate entre propostas iguais, não seguidas de lances. Lances
equivalentes não serão considerados iguais, uma vez que a ordem de apresentação
pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação.

3.:'; ';i;:-r'ido cvcriluai üillp!.iitj úittr''.1 íjt'oijcsras, i, critei'ic ce cieseiilpaio sei.a aqr-,eie
previsto no art. 3o, § 2o, da Lei no 8.666, de 1gg3, assegurando-se a preferência,
sucessivamente, aos bens produzidos:
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8.24.1 No país;

8.24.2 Por empresas brasileiras;

8.24.3 Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de

tecnologia no País;

8.24.4 Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.25 Persistindo o empate entre propostas, será aplicado o sorteio como critério de

desempate.

8.26 Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro poderá

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante para que seja

obtido melhor preço, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar

condições diferentes daquelas previstas no Edital.

8.27 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada

nelos,^letrtais licitantes

8.28 Apos a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e

julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a

sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do

objeto.

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço

máximo fixado ou que apresentar preÇo manifestamente inexequível.

9.3 O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da lnstrução

Normativa RFB n. 971, de 2009, emrazáo do disposto no art. 184, inciso V, sob

pena de desclassificação.

9.4 Considera-se tnexequível a proposta que apresente preços global ou unitários

simbolicos, irrisorios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e

::r:rl.-': Je l:ercaco, ;"rcres,:irios dos lespectirios úilcaigcs, aii't,ia que o ato

convocatorio da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se

referirem a materiais e instalações de propriedade do proprio licitante, para os quais

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

9.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio
de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no "chat" prazo razoável
para tanto, sob pena de não aceitação da proposta.

9.5.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro,
destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,^
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encaminhados por meio eletrÔnico, ou, se for o caso, por outro meio e pruzo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9-5.? o prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o ptazo
estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

9.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classifir:acãc

9.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat"

a nova data e horário para a sua continuidade.
9.8 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta

ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das
previstas neste Edital.

9.8.1 Também nas hipoteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido
preÇo melhor.

9.8.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

9.9 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar
à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC no 123, de 2006, seguindo-se a

disciplina antes estabelecida, se for o caso.

910 A.ceitâ â pr"spçsta classificada ern prirneirc !ugar, o licitante Ce.,,erá cornpro\.râi
sua condição de habilitação, na forma determinada no Edital.

í0. DA HAB|LITAÇÃO

í0.1 Como condição previa ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediantea consulta aos seguinte cadastros:

10.1.1 STCAF;

10-1.2 Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Uníão (www.portaldatransparencia.qov.br/ceis);

í0.Í'3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de lmprobidade
Administrativa e inelegibilidade mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(**."ni.iu..brl irprobid"d" 

"d*/"onrrltrr r"qr"rido.php).
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10.1.4 Lista de lnidôneos e o Cadastro lntegrado de CondenaÇôes por llícitos

Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União -
TCU;

10.1.5 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e

também de seu socio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n' 8.429, de

1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de

ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja socio

majoritário.

10.í.5.í Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência

de Ocorrências lmpeditivas lndiretas, o gestor diligenciará para verificar

se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de

Ocorrências lmpeditivas lndiretas.

10.1.5.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

10.í.5.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua

desclassificação.

10.1.6 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante

inabilitado, por falta de condição de participação.

10.1.7 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da

. eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei

Complementar no 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitação da proposta subsequente.

í0.2 Não ocorrendo inabilitação, o Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro

Unificado de Fornecedores SICAF, em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação
técnica, conforme o disposto nos arts.1O, 11,12, 13, 14, 15 e 16 da lnstrução
Normativa SEGES/MP no 03, de 2018.

10.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na lnstrução
Normativa SEGES/MP no 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

í0.3 Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto
ao.SlCAF.

10.4 Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente por meio
do sítio oficial, ou na hipotese de ela se encontrar vencida no referido sistema, o
licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento
válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de
inabilitação.
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10.5 As lt/icroempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restriÇão, nos termos do art.

43, § 10 da LC no 123, de 2006.

10.6 Os licitantesque não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado

de Fornecedores - SICAF além do nível de credenciamento exigido pela lnstruçâo

Normativa SEGES/ÍVIP no 3, de 2018, deverão apresentar a seguinte documentação

relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, bem como a

Qualificação Econôm ico-Financeira, nas condições descritas adiante.

10.7 Habilitação iurídica
'10.7.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de

. Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,

10.7.2 Em se tratando de microempreendedor individual - tMEl: Certificado da

Condição de Í\rlicroempreendedor lndividual - CCMEI, cuja aceitação ficará

. condicionada à verificação da autenticidade no sÍtio

www. porta ld oe m preendedor. q ov

10.7.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de

responsabilidade limitada -ElRELl: ato constitutivo, estatuto ou contrato social

em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,

acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

10.7.4 lnscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante

sucursal, filial ou agência;

í0.7.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro

Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da

indicação dos seus administradores;

10.7.6 No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com

a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta

. Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva
sede, bem como o registro de que trata o arl. 107 da Lei no 5.164, de 1971 ;

10.7.7 No caso de agricultorfamiliar. Declaração de Aptidão ao pronaf - DAp
. ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria

Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do
art. 40, §2o do Decreto n. 7 .775, de 2012.

10.7.8 No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS -
cEl, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos
termos da lnstrução Normativa RFB n. 971, de 200g (arts. 1T a 1g e 165).

10.7-9 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País: decreto de autorizaçáo.,

10.7.10 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alteraçÕes ou da consolidação respectiva;
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10.8 Reqularidade Fiscal e Trabalhista:
10.8.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

",ü.8.2 Pi-ova üe rúguiaÍicacle fiscai perante a Fazenda irlacionai, rnecirarite

apresentaçáo de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
' (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à DÍvida Ativa da

União (DAU) por elas adminrstrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade

Social, nos termos da Portaria Conjunta no 1.751, de Q211012014, do

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda

Nacional.

10.8.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

(FGTS);

10.8.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do

trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito

de negativa, nos termos cjo Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho,

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943,

10.8.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal,

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade

e compatível com o objeto contratual;
:iü.6.6 Frova cie r'eguiarrüade cclrrr a Fazencja Estactual do domicíiro ou secje cio

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

10.8.7 Prova de regularidade com a Fazenda l\Iunicipal do domicílio ou sede do' 
licitante, relativa à atrvidade em cujo exercício contrata ou concorre;

10.8.8 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais

relacionados ao objeto licitatorio, deverá comprovar tal condição mediante

declaração da Fazenda Estadual do seu domicÍlio ou sede, ou outra

equivalente, na forma da lei;

10.8.9 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.9 Q Econômico-F nceira.
10.9.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do

licitante da pessoa jurídica;

10.9-2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício' 
socrai, já exrgrveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou

. balanços provisorios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

ffi
fffi#!!

,' §?. /

i*
,l

q,'qry" ;
)4q *

CPL

4Rua urbano Santos. 1657 - Juçara. Imperarriz - r\{A - cEp 65.900-505
írBü.ÊH'Ttr&Â §â

l[,lp§RÂTAIU



ES'TADO DO MARANHÃO
. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

COMTSSÃO pERMANENTE DE LTCTTAÇÃO

10.9.2.'l No caso de empresa constituída no exercício social vigente,

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e
demonstrações contábeis referentes ao perÍodo de existência da

sociedade;

10.9.2.2 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser

acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme

dispõe o artigo 112 da Lei no 5.764, de 1971, ou de uma

declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi

exigida pelo orgão fiscalizador;

10.9.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada

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

e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), resultantes da aplicação das' 
iórrnuias.

Ativo Circulante + Realizável a Longo

Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não

LG = Circulante

Ativo Total

SG= Passivo Circulante + Passivo Não

Circulante

Ativo Circulante

LC=

Passivo Circulante

10.9.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em
qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), sotvência Geral (sG) e Liquidez
corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a

. Administração, e, a critério da autorldade competente, o capital mínimo ou o
patrimônio líquido mínimo de 10o/o (dez por cento) do valor estimado da
contratação ou do item pertinente.

1 0.í 0Qualificação Técnica
10.10.1 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda,

a qualificação técnica, por meio de:
10.10.2 Comprovação de aptidão técnica para desempenho de atividade

pertinente e compatível com o objeto da licitação, através de Atestado(s)
fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome
da empresa licitante, informando que cumpriu, ou vem cumprindo,
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' integralmente e de modo satisfatório Contrato anteriormente mantido com

o emitente do Atestado(inciso ll, combinado com o § 4o, tudo do Art. 30,

da Lei no 8.666/93), devendo apresentar atestado(s) que contenham os

dados a seguir.

í0.10.3 Nome da Licitante, CNPJ, razáo social e o domicílio;

ru.iO.+ Nome da Pessoa iuríorca de Drreto Público ou Prrvado que emitiu o
atestado (colocar a Razão Social/nome do orgão e o CNPJ);

í0.10.5 Dados do Contrato (ou instrumento semelhante) ou outro instrumento

firmado pela Licitante com a Pessoa Jurídica Pública ou Privada;

10.10.6 Descrição do material fornecido/serviço prestado;

10.10.7 Para fins de aceitação serão considerados os critérios de compatibilidade

de características, de acordo com o Termo de Referência.

10.11 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir

os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de

2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes

estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das

demonstrações contábeis do último exercício.

Í0.í2Os documentos exigidos para habilitação, relacionados nos subitens acima,

deverão ser apresentados em meio digital pelos ficitantes, por meio de

funcionalidade presente no sistema (compras governamentais), no prazo de 02

(duas) horas, apos solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico. Somente

mediante autorização do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, será

acerto o envro da documentação por meio do e-mail

atendimento@imperatriz.ma.qov.br. Posteriormente, a critério desta

Adm.inistração, poderá ser solicitado o envio dos documentos originais, para

análise, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas.

10.12.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de

requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

10.12.2 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

10.12.3 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome
da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar
em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.12.4 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante malriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando
for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições

10.13A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do Edital.
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ESTADO DO MARANHÃO
l'RLFLil UItÀ Niiri\lCtPAL DE l1!iilERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

10.144. declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à

fase de habilitação.

10.15Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência

de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será

convocada para, no ptazo de 5 (cinco) dias úteis, apos a declaração do vencedor,

comprovar a regularização. O ptazo poderá ser prorrogado por igual período, a

critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante

apresentação de justificativa.

10.16 A não-regularizaçáo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste

Edital, sendo facultada a convocaÇão dos licitantes remanescentes, na ordem de

classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na

clocrrrnentacão fiscal e trehalhista será concedirjo c rnesmo prazo pare

regularização.

10.17Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a

continuidade da mesma.

10.18Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo

com o estabelecido neste Edital.

10.19Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em

havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência

do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC no 123, de 2006, seguindo-se a

disciplina antes estabelecida paru aceitação da proposta subsequente.
10.20O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em

outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item

em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação,
alem da aplicação das sanções cabÍveis.

10 ?'!ecr:=,tatadn a atendtrnento às exigêncras de hahilitaçãc firaCas nc Erlita!. ,:

licitante será declarado vencedor.

í1. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA

11.1 Encerrada a etapa de lances e declarada provisoriamente à empresa
vencedora do certame, esta deverá apresentar amostras, que será avaliada por
Comissão da Secretaria Municipal de Educação, designada por portaria específica
para tal finalidade, a aceitação do material dar-se-á através da apreciação da
amostragem, ou amostra, doslivros e E-books temáticosa ser apresentada pela
proponente.

11.2 A empresa declarada provisoriamente vencedora do certame deverá
apresentar amostra conforme termo de referência, no prazo de S dias. As amostras
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LrCrrAÇÃO

deverão atender "in totum" as especificações do Termo de Referência, cabendo ao
licitante apresentar uma mostra de cada produto.

11.3 A empresa declarada provisoriamente vencedora do certame, deverá
disponibilizar acesso remoto para análise de todos os componentes contemplados
na proposta para avalição e emissão de parecer técnico pela Comissão de
Avaliação SEMED.

11.4 A Comissão de Avaliação será formada por 5 (cinco) servidores(as) a serem
designados por portaria especÍfica pela autoridade competente da Secretaria
iviu'nropal de Educaçáo.

11.5 A Comissão de Avaliação do Livros e E-books temáticos apresentará Parecer
Técnico Pedagogico acerca das amostras recebidas a Comissão Permanente de

Licitação - CPL, em até 03 (três) dias uteis a contar a partir do recebimento.

11.6 Caso seja reprovado pela Comissão de Avaliação, serão convocados os

licitantes remanescentes.

11.7 A empresa declarada provisoriamente vencedora do certame deverá
apresentar.

11.8 AMOSTRA DOS MATERIAIS:

1.1 Livro do Aluno - Fase lnicial, que compreende livro que atenda a

Educação lnfantil, nívelV e 1o ano; Material didático que aborde o tema
Coronavírus de forma atualizada e contextualizada, com o intuito de
facilitar e abordar tais informaçôes para a volta às aulas, atividades do
cotidiano, em atividades que envolvem higienização, pandemia, formas
Ce contáoic e nrevençãc e ern ccnsonâncra com a Base Naciona!
Comum Curricular (BNCC) e com informações e conhecimentos
pesquisados em fontes fidedignas. Livro consumível, composto por
informações e atividades de fixação do conteúdo trabalhado.
Organizado em 3 capítulos, onde são abordados os seguintes aspectos:
O que e pandemia, Coronavírus e Covid-í9; formas de transmissão do
vírus; sintomas e tratamento; formas de prevenção. O livro apresenta
cerca de 70 páginas diagramadas. Ao final do livro, são disponibilizados
encartes destacáveis referentes aos jogos trabalhados no decorrer
deste. ISBN registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3 cm,
sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE, 90g.
lmpressão de qualidade que não comprometa o verso da página.

E-book interativo: Coronavírus - lnformação na palma
da mão - FASE lNlClAL, estruturado em formato HTML, compatível
com diferentes navegadores e acesso em desktop,para a fase inicial,
com conteúdos complementares aos livros do professor e do aluno, com
aproximadamente 24 páginas. As informações e conhecimentos
apresentados estão alinhadas com o material da coleção, propondo
.rii;i'Jades e ÍsíisxÕes ace;úa rrs seguirites aspectcs: o que e paniienria,
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Coio;:avíius e Covic-'i9; forrtias üe iransrrrissào ilo vrius; sirrtoirias e
tratamento, formas de prevenção. Apresenta jogos e atividades com o
intuito da fixação de conteúdos relacionados ao coronavírus. O texto
será apresentado em um layout de livro de historia e, para passar a

página, deverá clicar no canto inferior da página, ou arrastá-la, como se

estivesse folheando um livro.

1.2

Ele será composto por páginas de historia (personagens com texto
narrado), mescladas com páginas de atividades.

Apresenta narrações dos personagens Cecília e Beto, dos conteúdos
apresentados, atividades e conceitos importantes para o aprendizado
dos alunos.

LiVro do Aluno - Fase lnicial

que atenda do 2" ao 3o ano; Material didático que aborde o tema
Coronavírus de forma atualizada e contextualizada, com o intuito de
facilitar e abordar tais informaçôes para a volta às aulas, atividades do
cotidiano, em atividades que envolvem higienização, pandemia, formas
de contágio e prevenção e em consonância com a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e com informações e conhecimentos
pesquisados em fontes fidedignas. Livro consumível, composto por

informações e atividades de fixação do conteúdo trabalhado.
Organizado em 4 capítulos, onde são abordados os seguintes aspectos.
O que e pandemia, Coronavírus e Covid-19; formas de transmissão do

vírus; sintomas e tratamento, formas de prevenção. O livro apresenta
cerca de 100 páginas diagramadas. Ao final do livro, são
disponibilizados encartes destacáveis referentes aos jogos trabalhados
no decorrer deste.

ISBN registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3 cm, sendo
impresso em cores 4xO I tinta escala em Triplex IMUNE, 909. /
lm'pressão de qualidade que não comprometa o verso da página.

E-book interativo: Coronavírus - Informação na palma
da mão - FASE lNlClAL, estruturado em formato HTML, compatível
com diferentes navegadores e acesso em desktop,para a fase inicial,
com conteúdos complementares aos livros do professor e do aluno. com
aproxrmadamente 24 páginas. As informações e conhecimentos
apresentados estão alinhadas com o material da coleção, propondo
atividades e reflexões acerca os seguintes aspectos: O que é pandemia,
Coronavírus e Covid-19; formas de transmissão do vírus; sintomas e
tratamento; formas de prevenção. Apresenta jogos e atividades com o

intuito da fixação de conteúdos relacionados ao coronavírus. O texto
será apresentado em um layout de livro de historia e, para passar a
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IISTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo pr,rRMANENTE DE LrCrrAÇÃO

Livro do Aluno - Fase Intermediária, que compreende do 4o ao 6o

ano; Material didático que aborde o tema Coronavírus de forma
atualizada e contextualizada, com o intuito de facilitar e abordar tais
informações para a volta às aulas, atividades do cotidiano, em

atividades que envolvem higienização, pandemia, formas de contágio e

prevenção e em consonância com a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) e com informações e conhecimentos pesquisados em fontes
fidedignas. Livro consumível, composto por informações e atividades de

fixação do conteúdo trabalhado. Organizado em 4 capítulos, onde são
abordados os seguintes aspectos: O que é pandemia, Coronavírus e

Covid-19; formas de transmissão do vírus; sintomas e tratamento;
formas de prevenção. O livro apresenta cerca de 70 páginas

diagramadas. Ao final do livro, são disponibilizados encartes
destacáveis referentes aos jogos trabalhados no decorrer deste. ISBN
registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3 cm, sendo impresso
em cores 4x0 I tinta escala em Triplex IMUNE, 909. lmpressão de
qualidade que não coinprometa o verso da página.

E-book interativo: Coronavírus - lnformação na palma da mão -
trASE !NT,:R!!rED;ÁRta. p,..r;l1f;;râ{)c sil fci"rnato tlTl\IL ccn:patívc:l
com diferentes navegadores e acesso em desktop,para a fase
intermediária, com conteúCos complementares aos livros do professor
e do aluno, com aproximadamente 24 páginas. As informações e
conhecimentos apresentados estão alinhadas com o material da
coleção, propondo atividades e reflexÕes acerca os seguintes aspectos.
O que é pandemia, Coronavírus e Covid-19; formas de transmissão do
vírus, sintomas e tratamento; formas de prevenção. Apresenta jogos e
atividades com o intuito da fixação de conteúdos relacionados ao
coronavírus. O texto será apresentado em um layout de livro de historia
e, para passar a página, deverá clicar no canto inferior da página, ou
arrastá-la, como se estivesse folheando um livro. Apresenta jogos,
como quebra-cabeça, jogo troca letras, jogo de percurso, o labirinto do
Coronavírus e palavras cruzadas, para tornar o aprendizado mais
lúdico.

Ele será composto por páginas de historia (personagens com texto
narrado), mescladas com páginas de atividades.
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Apresenta narrações dos personagens Cecília e Beto, dos conteúdos
apresentados, atividades e conceitos importantes para o aprendizado
dos alunos.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE II\TPERATRIZ
coMrssÃo PIRMANENTE DE LICITAÇÃO

Apresenta narrações dos personagens Ayana e Yudi, dos conteúdos
apresentados, atividades e conceitos importantes para o aprendizado
cjos alunos.

Livro do Aluno - Fase Avançada, que compreende do 70 ao 9o ano;

[Vlaterial didático que aborde o tema Coronavírus de forma atualizada e

bontextualizada, com o intuito de facilitar e abordar tais informações
para a volta às aulas, atividades do cotidiano, em atividades que

envolvem higienização, pandemia, formas de contágio e prevenção. Em

consonância com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com
informações e conhecimentos pesquisados em fontes fidedignas. Livro

consumível, composto por informações e ativrdades de fixação do

conteúdo trabalhado. Organizado em 4 capítulos, onde são abordados
os seguintes aspectos: O que é pandemia, Coronavírus e Covid-19;
formas de transmissão do vírus; sintomas e tratamento; formas de
prevenção. O livro apresenta cerca de 120 páginas diagramadas. Ao
final do livro, são disponibilizados encartes destacáveis referentes aos
jogos trabalhados no decorrer deste. ISBN registrado, contendo capa no

tamanho 27.5x43.3 cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala em
Triplex IMUNE, 909. / lmpressão de qualidade que não comprometa o

verso da página.

E-book interativo: Coronavírus - lnformação na palma da mão -
FASE AVANÇADA, estruturado em formato HTML, compatível com
diferentes navegadores e acesso em desktop,para a fase avançada,
com conteúdos complementares aos livros do professor e do aluno, com
aproximadamente 24 páginas. As informações e conhecimentos
apresentados estão alinhadas com o material da coleção, propondo

atividades e reflexÕes acerca os seguintes aspectos: O que é pandemia,
CoronavÍrus e Covid-19; formas de transmissão do vírus; sintomas e

tratamento; formas de prevenção. Apresenta jogos e atividades com o
intuito da fixação de conteúdos relacionados ao coronavírus. O texto
será apresentado em um layout de livro de historia e, para passar a
página, deverá clicar no canto inferior da página, ou arrastá-la, como se
estivesse folheando um livro. Apresenta jogos, como caça-palavras,
palavras cruzadas, jogo de troca letras, jogo da memoria, quis e
animação sobre a higienização correta das mãos, para tornar o
aprendizado mais lúdico.

Ele será composto por páginas de história (personagens com texto
nirieCn), mesclarlas corn páginas ,Je etirriclades.

Apresenta narrações dos personagens Lauane e Nestor para os
conteúdos apresentados, atividades e conceitos importantes para o
aprendizado dos alunos.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
('oMtssÃo pERMANENTE DE LtC|TAÇÃO

Livro de Orientações para o Professor- que compreende as
orientações metodologicas das atividades do livro do aluno, organizado
da seguinte forma: Orientações metodológicas - Fase lnicial (para o
material da Educação lnfantil, nívelV e para o material que compreende
do 1' ao 30 ano), Orientações metodológicas - Fase lntermediária
(4o ao 60 ano) e Orientações metodológicas -Fase Avançada (7o ao
9o ano). As orientações estão organizadas segundo as páginas do livro
do aluno. [t/aterial didático contendo orientações metodologicas
destinadas ao professor, para encaminhamento didático das
proposições apresentadas no livro do aluno. Com sugestões de vídeos,
textos e bibliografia complementar e geral, que aborde o tema
Coronavírus de forma atualizada e contextualizada, com o intuito de
*rlilitai'e ahordi:r tais iníci"rriaç"ões nara a l,olta às aulas, atividr:Ces di"-

cotrdiano, em atividades que envolvem higienização, pandemia, formas
de contágio e prevenção. As habilidades e competências gerais da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) são apresentadas em todas as

atividades de maneira interdisciplinar e apresentando informações e

conhecimentos pesquisados em fontes fidedignas. Livro consumível,
composto por informações e atividades de fixação do conteúdo
trabalhado. Organizado em 4 capítulos, onde são abordados os
seguintes aspectos: O que é pandemia, CoronavÍrus e Covid-19; formas
de transmissão do vírus; sintomas e tratamento; formas de prevenção.
O livro apresenta cerca de 110 páginas diagramadas. ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3 cm, sendo impresso em cores 4x0
/ tinta escala em Triplex IMUNE, 909. / lmpressão de qualidade que não
cornprometa o verso cla página.

Livro para os familiares,

que compreende as fases inicial, intermediária e avançada. Material
didático que aborde o tema Coronavírus de forma atualizada e
r::,r+c.',:trializaoa par: cs a!iinos e fanri!iaie:, c{:jr11 c intiiit+ d,; faciiitar;:
abordar tais informações para a volta às aulas, atividades do cotidiano,
em atividades que envolvem higienização, pandemia, formas de
contágio e prevenção e em consonância com a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) e com informaçÕes e conhecimentos pesquisados
em fontes fidedignas. Livro consumível, composto por informações e
atividades do conteúdo trabalhado. Organizado em 4 capítulos, onde
são abordados os seguintes aspectos: O que é pandemia, Coronavírus
e Covid-19; formas de transmissão do vírus; sintomas e tratamento;
formas de prevenção. O livro apresenta cerca de 80 páginas
diagramadas. ISBN registrado, contendo capa no tamanho 27.5x43.3
cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE, 90g.
lmpressão de qualidade que não comprometa o verso da página.
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QUANTIDADE TOTAL 63.106

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

1?.1 ,r. pr';pcsia fi:ral do iiciterrte dccie!'a'ic verrcedor deverá seÍ enüan'iii'lliada rro
prazo mínimo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema

eletrônico e deverá: (Conforme Art. 38, § 20, Decreto 10.02412019).

12.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

12.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante

vencedor, para fins de pagamento.

12.1.3 Conter os dados da empresa, razáo social, número do CNPJ, endereço,

contatos e dados do representante legal.

12.2 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção

à Contratada, se for o caso.

12.2.1 Todas as especificaçôes do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

12.3 Os preÇos deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 50 da Lei no

ü uCú,ú.i).

12.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores
numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes
últimos.

12.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza
o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

12.5 A proposta deverá obedecer aos termos do Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante

13. DOS RECURSOS

13.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizaçáo fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido oprazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer. de forma motivada. isto é. in<licando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo
proprio do sistema.
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í3.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso. fundamentadamente.

13.2.'l Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

13.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de

recorrer importará a decadência desse direito.

13.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo

de 3 (três) dias para apresentar as razÕes, pelo sistema eletrônico, ficando os

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que

começarão a contar do término do ptazo do recorrente, sendo-lhes

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus

interesses.
'i3.3 ü acolhrrnento do recurso invaticia táo somente os atos insuscetíveis de

aproveitamento.

í 3.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no

endereço constante no Edital.

14. DA REABERTURA DA SESSÃO PUBLICA

14.1 A sessão pública poderá sei'reaberta.
14.1.'l Nas hipoteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
a propria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados
e os que dele dependam.

14.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando

o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1o da LC no 12312006. Nessas hipoteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de

' râriüêS.

14.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a

sessão reaberta.

'14.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail e
imprensa oficial de acordo com a fase do procedimento licitatorio.

14.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos
no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
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í5. DA ADJUDTCAçÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,

apos a regular decisão dos recursos apresentados.

15.2 Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a

autoridade competente homologará o procedimento licitatorio.

16. DO REGTSTRO DE PREÇO

16.í O Sistema de Registro de Preços (SRP) é o conjunto de procedimentos
para o registro formal de preços, relativo à aquisição de bens e serviços, visando a

eventuais e futuras aquisições da Administração Pública.

'16.2 A Ata de Registro de Preço é um documento vinculativo, obrigacional,
com as condições de compromisso para a futura contratação/aquisição, inclusive com
preços, especificações técnicas, fornecedores e orgão participantes, conforme
especificações contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas

apresentadas pelos licitantes, conforme exigências editalícias.

í6.3 A descrição e quantidades constantes no Termo de Referência contém a

estimativa máxima para fornecimento em um (01) ano, e em conformidade com a
legislação,.não obrigando o MunicÍpio de lmperatriz a contratar/adquirir a quantidade
total estimada, possibilitando a aquisição integral, parcial ou mesmo a não aquisição.

16.4 O presente Registro de Preços terá validade de um (01) ano, a contar da
data de assinatura da respectiva ARP.

16.5 A existência de Registro de PreÇo não obriga a Administração a firmar as
coritratàçoes que delas pocJerào acjvir, facuitancio-lhe a reaitzaçáo cie proceormento
específico para a execução dos serviços pretendidos, sendo assegurado ao beneficiário
do registro a preferência de fornecimento em igualdade e de condições.

16.6 Homologado o resultado do certame, a Comissão Permanente de
Licitação convocará os interessados para assinatura da ARP, no prazo de até 05 (cinco)
dias, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de fornecedores a serem
registrados, a qual se constitui em compromisso formal de fornecimento nas condições
estabelecidas, observados os requisitos de publicidade e economicidade.

16.7 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá
encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de
xx dias, a contar da data de seu recebimento.

16.8 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de
Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que
devidamente aceito

*WW
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16.9 A aquisição dos produtos/prestação dos serviços junto ao fornecedor
registrado será formalizada pelos Orgãos lntegrantes da ARP, conforme consta do
Termo de Referência, através de requisição formal, ou similar, no que couber.

16.10 Caso o proponente vencedor não atenda à convocação, nos termos
referidos no item anterior, é facultado à Administração, dentro do prazo e condições
estabelecidas, convocar os remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em
igual prazo e nos termos de sua proposta, ou revogar o lote, ou licitá-lo.

17 DOS ORGÃOS PARTTCIPANTES E NÃO PARTICIPANTES

'17.1 Orgãos Participantes - lntegram a Ata de Registro de Preço a

SECRETARIA IVUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, tendo como Orgão
Gerenciador do presente SRP a Superintendência de Registro de Preço desta
Comissão Permanente de Licitação - CPL.

17.2 Orgãos não participantes - todos os demais órgãos da administração
pública municipal direta, autárquica e fundacional, fundos especiais, conselhos
escolares, empresas públicas, sociedades de economia mista, conselhos
municipais e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo
iv'lunrciprr,.

18 DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços os orgãos participantes
ou qualquer outro órgão/entidade da Administração Pública Municipal que não
tenha participado do certame objeto deste Edital, mediante prévia consulta a

Superintendência de Registro de Preço desta Comissão Permanente de
Licitação, desde que devidamente comprovada a vantagem, respeitado o limite
contido no Decreto lVlunicipal no 13, de 31 de março de 2015 e Decreto Municipal
03t2019

18.2 Os orgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços,
quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar
seu interesse junto a Comissão Permanente de Licitação, para que esta indique
os fossíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida
a ordem de classificação.

18.3 O fornecedor registrado fica proibido de firmar contratos decorrentes da
Ata de Registro de Preços sem prévia autorização do Orgão Gerenciador.

1?'.4 Cahera acs forncc:dcres bençficiários rJa Ata ,Ce Regiltr-c cle Pi'e:ços.
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do
fornecimento aos não participantes que solicitem adesão à Ata de Registro de
Preços previsto, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas, respeitado o disposto no Decreto Municipal no 13, de
31 de março de 2015 e Decreto Municipal O3t2O1g

18'5 As solicitações de adesão, concessão de anuência pelo fornecedor e
autorização do orgão gerenciador serão realizadas por meio de ofício emitido
pela presidência do orgão gerenciador.

)'o\ *
CPL
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19. DA EXCLUSÃO DO FORNECEDOR REGTSTRADO

19.1 O licitante registrado terá seu registro cancelado quando:

19.1.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços

í9.1.2 Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa

aceitável.

19.1.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipotese de este se
' tcrnar superili à:lireies pr;;ticadcs ncr mercãdo.

19.1.4 Tiver presentes razões de interesse público.

. 19.í.5 O cancelamento de registro, nas hipoteses previstas nos incisos
l, ll e lV do caput do Decreto Municipal no 13, de 31 de março de 2015,

assegurados o contraditorio e a ampla defesa, será Íormalizada por

despacho da Presidência da CPL.

í9.í.6 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de
preço, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a

perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior
devidamente comprovado.

DAS OBRTGAÇÕES DO ORGÃO GERENCTADOR

Compete ao orgão Gerenciador:
Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de
Preços- SRP;

Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de
Registro de Preços:
Gerenciar a Ata de Reoistro de Pr"eços. prorridenciando a indicacão. sempre que

solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da
Administração, obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de
contratação definidos.
Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços
registrados;
Aplicar as sanções, garantida a ampla defesa e o contraditorio, decorrentes de
descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços, ou das obrigações
contratuais, em relação às suas próprias contratações;
Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado paru comprovação da
vantajosidade dos preços registrados;
Registrar no Portal de Compras a ata de registro de preço;
Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata nas
contrataçÕes dela decorrentes;
Compete aos órgãos interessados e não participantes:
[\tlanifestar intenção de compra por meio oficio ao orgão Gerenciador;
contratar os produtos obedecendo ao quantitativo registrado, por meio de
instrumento contratual, conforme minuta anexa ao edital, em até noventa dias,
observado o prazo de vigência da ata;

)b)k
CPL
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21 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

21.1 Apos a homologação da licitação, o Orgão Gerenciador, respeitada a

u;(re,n dc ciassiíicaçào, cúnvocai-a, r'ro pÍazo rle C5 (cinco) ciras, o, (s) cieciaracrci

(s) vencedor (es) para assinatura da Ata de Registro de Preços.

21.2 Sempre que o beneficiário não atender à convocação para contratar, sem
prejuízo da sanção que a ele possa ser imposta, é facultado à Administração,
dentro do prazo e das condições estabelecidos, convocar os remanescentes, na

ordem de classificação, para fazê-lo em igual ptazo e nas mesmas condições,
ou revogar a licitação.

21.3 A Ata de Registro de Preços, publicada no site do município, aperfeiçoará
o compromisso de execução nas condições estabelecidas no Edital, terá a

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

21.4 A existência de preços registrados não obriga a Administração a

contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de
condições, nos termos do Decreto Municipal no 13, de 31 de março de 2015.

22. DA CONTRATAçÃO

22.1 Hontoiogaoo o luigamento, será elaboratlo o Contrato em favor cio(s;
licitante(s) vencedor(es), o qual será convocado para firmar a avença.

2?.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
EDUCAÇÃO - SEMED, para atender à convocação prevista no item anterior.

22.3 Se o(s) licitante(s) vencedor(es) não apresentar(em) situação regular ou
recusar-se a executar o objeto licitado, injustificadamente, será convocado outro
licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no subitem
acima.

22.4 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.

23. DO GRITERIO DE REAJUSTE

23.1 Os valores estipulados no Edital serão reajustados a fins de manter o equilíbrio
econÔmico-financeiro do contrato, nos termos da Leí Federal de Licitações e
Contratos Administrativos.

23'2 Qs reajustes se darão por meio de Termo Aditivo, sendo necessário anotar no
processo administrativo da CONTRATANTE a origem e autorização do reajuste e
os respectivos cálculos, além dos requisitos formais estabelecidos pela Lei Federal
de Licitações e Contratos Administrativos.
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23.3 Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os

encargos do contratado e a retribuição da Administração paru ajusta remuneração,
será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato,
na forma da alínea "d" do Art. 65 da Lei n.o 8.666/93.

23.4 Os reajustes previstos no item anterior deverão ser precedidos de solicitação da

CONTRATADA

23.5 Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o

contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.
23.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto, ou de

qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que

vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
23.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão

novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

24. EXECUÇÃO DO OBJETO E DA FISCAL|ZAçÃO

24.1 Os critérios de execução do objeto e de fiscalizaçáo estão previstos no Termo

de Referência, Anexo l, do Edital.

25. DAS OBRIGAÇÔES

25.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo
de Referência, Anexo l, do Edital.

26. DO PAGAMENTO

26.1 As ôondições de pagamento estão previstas no Termo de Referência, Anexo l,

do Edital.

27. DAS MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

27.1 A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a
Friieliui-a tviuri'ricipi;ri qe iinperatnz e será descrerlenciacio rro caoastro cje
fornecedores da Prefeitura, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuÍzo de
multa de até 30% do valor estimado para a contratação e demais cominações
legais, nos seguintes casos:

a) Cometer fraude fiscal;

b) Apresentar documento falso;
c) Fizer declaração falsa;
d) Comportar-se de modo inidôneo;
e) Não assinar o contrato no prazo estabelecido;

0 Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
g) Não mantiver a proposta.

27'2 Para os fins da Subcondição 19.1.4, reputar-se-ão inidones atos como os
descritôs nos artigos 90, 92, 93, 94, 9s e 97, da Lei n. g.666/93 e a apresentação
de amostra falsificada ou deteriorada.

tffi
#§13

ó
Rua Urba,o Sa,tos. r657 -Juçara- rmperatriz - MA - cEp 65.900-505

pÊ[rttT rJRÂ r]r
iruit)§,${xnTmr*



:4 ifvt"

ffi
e@e4:
":

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LTCITAÇÃO CPL

27.3 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE poderá

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

a gravidade da falta cometida:

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

fiscalizaçào, no caso 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.

27.3.2 lVlultas.

a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos serviços

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

CONTRATANTE poderá decidir pela continuidade da aplicação da multa

ou pela rescisão contratual, em razáo da inexecução total.

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

ocorrido, para ocorrências de atrasos ou qualquer outro prazo previsto

neste instrumento, não abrangido pelas demais alíneas.

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

não cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no

contrato.

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

. não manutenção das condiçôes de habilitação e qualificação exigidas no

instrumento convocatorio.

e) 1Oo/o (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipotese de rescisão

. contratual por inexecução parcial do contrato.

f) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipoteses de recusa
na assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do
contrato - caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento
de obrigaçÕes contratuais - atraso superior ao ptazo limite de 30 (trinta)
dias, estabelecido na alínea "a".

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

27.5 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 propria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e apos decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior.

28. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAçÃO AO EDITAL

28'1 Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste LPregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço .r"trã."ã 4
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indicado no tópico "DADOS DO CERTAME", até às 18 horas, no horário oficial

de Brasília-DF.

28.2 Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a
realizaçáo do certame, exceto, quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar

a formulação das propostas.

28.3 Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 03 (três)

dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente

para o endereço eletrônico indicado no tópico "DADOS DO CERTAME", até as
'18 horas, no horário oficial de Brasília-DF.

28.4 Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o

Pregoeiro será auxiliado pelo setor técnico competente.

28.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos

previstos no certame.

zli.ô A corrcessào de eíeito suspensivo à intpugnaçã«: é rnedida excepcionai e devet'á

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

28.7 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural do

Coniprasnet e no site da CPL e vincularão os participantes e a Administração.

29. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

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

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

29.2 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

ADtvllNlSTRAÇÃO E I/ODERNIZAÇÃO, para atender à convocação prevista no

item anterior.

29.3 Se o(s) licitante(s) vencedor(es) não apresentar(em) situação regular ou recusar-
se a executar o objeto licitado, injustificadamente, será convocado outro licitante,
observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto no subitem acima.

29.4 Não será admiti<ja a subcontratação total ou parcial do objeto da presente

licitação, a associação da contratada com outrem e a cessão ou transferência, total
ou parcial.

30. DO PRAZO DA VIGENC|A E EXECUÇÃO DO CONTRATO
30.1 O futuro contrato vigorará por 12 meses, a contata da sua data de assinatura,

podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termo aditivo.

31. DA RESCISÃO CONTRATUAL

31.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme
disposto nos artigos 77 a80 da Lei no 8.666/g3.

31.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos
do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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3í.3 A rescisão do contrato poderá ser:

31.3.í Determinada por ato unilateral e escrito da SECRETARIA
tvlUNlClPAL DE EDUCAÇÃO - SEIvIED, nos casos enumerados nos
incisos I a Xll e XVll, do art. 78 da Lei 8.666/93, notificando-se a

contratada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou

. 3í.3.2 Constitrri ainda m«:tivo para resclsão unilateral do contrato, sem
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, o não pagamento de
salários e verbas trabalhistas, bem como o não recolhimento das

. contribuições sociais, previdenciárias e para com o FGTS.

3í.3.3 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
processo da licitação, desde que haja conveniência para a SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED; ou Judicial, nos termos da

legislação vigente sobre a matéria.

31.3.4 Constituem, ainda, motivo para rescisão do contrato, assegurados
ao contratado o contraditorio e a ampla defesa, de acordo com o artigo
78, incisos XIV a XVI da Lei Federal no 8.666/93:

31.3.5 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, por ptazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbaçáo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatorio de indenizações pelas sucessivas e

. contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar
pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas ate que seja
norm alizada a situação;

3í.3.6 o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos
PEIA SECRETARIA TVIUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED ,dCCOrrENtES
de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da
ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada
a situação.

3í.3.7 A não liberação, por parte SECRETARTA MUNtctpAL DE
EDUCAÇÃO - SEI\4ED, de área, tocal ou objeto paru a execução dos' serviços nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto;

31.3.8 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos Xll a XVll do
artigo 78, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda
drreito a:

a) Devolução de garantia;
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b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da

. rescisão,

c) Pagamento do custo da desmobilizaçáo.

d) A rescisão administrativa ou amigável será precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

32.4 Ficam reconhecidos os direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93.

35. DA ANTTCORRUPÇÃO

35.1 Na execução do futuro Contrato é vedado à Administração Municipal de

lmpera.triz 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:

F) 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) lVanipular 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 no 12.84612013 (conforme alterada), do Decreto no

8.42012015 (conforme alterado), do U.S. ForeignCorrupt

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

36. DA SUBCONTRATAÇÃO
36.1 Não é permitida a subcontratação total ou parcial paru a execução do contrato

37. DOS ANEXOS

3'1.1 lntegram o Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos:

a) Anexo I - Proposta de Preços, Termo de Referência e EspeciÍicações
Técnicas,
b) Anexo ll - tVodelo de Carta Credencial;
c) Anexo lll - Declaração a que alude o art.27o, v da Lei n.o g.666/g3;
d) Anexo lV - tríodelo de Declaração Dando ciência de que cumprem
plenamente os Requisitos de Habilitação
e) Anexo V - Minuta da Ata de Registro de preços,
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f) Anexo Vl- tMinuta do Contrato;

38. DO FORO

38.í As questões decorrentes da execução deste lnstrumento, que não possam ser
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca

de lmperatriz, Estado do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais

privilegiado que seja.

39. DISF'CSIÇÕES F'I.IAIS

39.í A Autoridade Competente do Orgão Requisitante compete anular este Pregão,
devidamente motivada, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar

o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato

superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

39.2 A anulação do Pregão induz à do contrato.

39.3 As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do

procedimento licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser

ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

39.4 E facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste

Pregão promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que

deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação nos termos

do§ 3" art. 43. daLei8.666/93.
39.5 No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar

erros ou falhas que não aiterem a substância das propostas e dos documentos e a
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
;rc:sÍvel a ioC3s, a:ribuincio-lhes ';aiicade e eíicácia pai'a íii',s ,ie ciassiíicação e
habilitação.

39.6 Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste
Pregão.

39.7 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de
certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n'
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em
relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e copias
autenticadas em papel.

39.8 Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n" 11.4gg,
de 15 de junho de 2007 , todas as disposições relativas às microempresas e
empresas de pequeno porte.

39'9 Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊruCn
e o texto do Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e
documentos, o texto do Edital.
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39.10Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por

r.iâ\"rri'iiêncr;: Ca CP!-., sÊ[r, pr,1uízc do 'Cisposto nr: ert. 4, inr,iso t/, da L,:i n'
10 520t2002

39.11Este Edital será disponibilizado a qualquer interessado, através dos sítios

W!:i.::$,§§.ffiplg sovernamentais.gov.br e www.imperatriz.ma"qov.brllicitacoes , no

link "Central de Licitações - Pregão Eletrônico".

39.12Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n'12.846, de 1'de
agosto de 2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a
Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5o, inciso lV,

correspondente aos procedimentos licitatorio, indicando que qualquer indício de

conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as

penalidades previstas no mencionado diploma legal.

39.13Em.se tratando de certame que seja para aquisrção de bens de natureza

divisível, que possua cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto paru a

contratação de microempresas e empresas de pequeno porte:

39.í4Na hipotese de não haver vencedor paru a cota reservada, esta poderá ser

adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes

i'i.::r:liiesccrrtes, ,legcc luu praiiq,;eri: o preÇc ilo priirreiro cclocaido da cr.rta

principal.

39.1SSe a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação

das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.

39.í6Nas licitações o instrumento convocatorio deverá prever a prioridade de

aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota

reservada for inadequada para atender asquantidades ou as condições do pedido,

justificadamente.

lmperatriz - MA, 07 de outubro de 2020

José Antônio Silva Pereira

Secretário Municipal de Educação - SEMED
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PREGÃO ELETRÔNICO NO O47I2O2O - CPL

ANEXO I

(Proposta de Preços e Termo de Referência)

Prezados Senhores,

empresa), com sede na cidade de

i:!,

Rua-, no
número

CPL

de de 2020

_, inscrita no CNPJ/MF
, neste ato representada

sob

í

pít[í[lTUÊÂ []Í:

§MPffiM&Yffi§ffi

na
o

por
, portador do CPF no _e RG no

abaixo assinado, propõe a Secretaria Municipal de Educação, os preços infra
discriminados, para Contratação de pessoa jurídica especializada em fornecimento de
Livros e E-books temáticos, conforme especificações mínimas contidas no Termo de
Referência conforme Anexo I - Especificações Técnicas, objeto do pregão eletrônico
ro t!47l?0?0-ÇPL;

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 apos o recebimento da "Ordem de
Serviço", emitida pela Contratante.

c) Preço Total por extenso R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

4ffiWRua urban. santos, 1657 - Juçara, Imperatriz - MA - cEp 65.g00-505
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';tr:::Íic,s

:eracionados ac ca:cnzy'r;i:s. C:sxtc será a:resertadc.* t,, iq,'otti ce i:v:c

--i:..eá:i -n* -ic::zr ,-l- ç+).,.:)^,le-

---::es3:..a :a::a:i:s :as .te:sc:ag3iis -:.i'at:a e Y';c:. cos 3c:l:euccs
aprssen:accs. a:.i13ac.es e concei:os im;onantes Dara o asrendizado ics

r ai:ncs.

l,ivro co Aiunc - fase Ava:icaia. oue conoíeende do 7' ao 9" anc: Materiai
:icáticc c.ue ebo:ce c ie:':ie corona.rír,.:s ie forna aiualizaiae ccntexfuaiizada.
ior:'r o iniurtc ie iaci,i:ar e abordar tais informações para a voita às auias.
ativicades io cotidialo. em a:ividades que envolvern higienização, pan{iemia,
à:Eas ce cc;:agio : :revencãc. in cc::sonância corn a Base Nacioi:al
lc:,-rur: Curricuiai í3NCC) e cciri iniorn:ações e ccnhecimentos pescuisaccs
i.:' -;:.:ss 1::::g.::-. t:'",:': :c:s;::.,r.:,. c.lui:csic .:c: ::.ic:::acões e
ai:""'-ca:es :: :1:ia;ãc '-c ccr:eudc :-'a-ra..ra.io. organizacc er 4 caoítulcs. oi:ce j

^.^:^.j^j^-^......:_.ô.'c.5^4^...'-..5;....^'.'-:^^,.-.^-C. r^--rr; ^-- "-r----.-,^.1. .-,i. ...,-...:- .;:-; r-,;-:q _. ,i-._-'-. ,::,..-,. .:.:,::,-S .-, -

:. J\-:ÇàC. C ,:' :: a::3S::-:e 3;i.Ja C3 -f i ras':.zc a:no:Frzi;. i ^ .:-4' -:^, LqÉ_:l;J J.a_<:ci..auí). :-u ::::á. __

..-.:-:. sã: :.s:o:-:--:zaccs !-nca.es ,ies.racáleis ieibre:ies ecs ,ogcs. ..'::a..::;:s .-.c :::l:13: :3si3. :s3)i :eg,s::l:c. Jo;:g:tir. aza?. ::c ia:ia::a
ll ix--..J :=. ss::: .:::::sssc s:ti .c:=s =x1 ,,:::i: escaia e: l:i:lex il.lU\:.
i -l=. --:-:-';isi: :: ;-.:.--a:.-. :-: ::ã: J:::3:.1:3r"a a ..i:.sc :z:ág.t.:a.

:-:cck i::et:':i:;:: C::::a.'i:;s - Ir:iori:-.acãs:a :a:n:a ia::ãc _ fÀS;
.-,':á>iÇAl:-, 3S-.t'-.*tid: e.L :-cr-:a,o r: : ^'::.-. cc:::paiíiel ccn ci:.erenies
::iegadc:es Ê a3essc e:: cesklc:, pz.a a iase al.ançaca. com conteúdos
:o::r:e:leria:3s acs :i.,':os cc l:ciesscr s cc aiunc. com'aproxirnadamente 24
--i -:--^^ - :
.- 1-r--:a:. ---s -:.c:::acc.'S I CC.rf 3ci:ertcs arresen:adcs estãc aiinhadas conl c."..::::.a. :: ::.,=cà:. ::.J:ci:.t a:ir .:ages e reÍ::;.ões c.c3::z cs segui:ies
--:i'::a:aC. '. ---p - -t--â*:ô ô^-^-^, ,:-..^ ^ - -- : . , -v v!! ! Ja. r-.,c----e- v,.iio;,a,1,::uS e CO:,:i_i9: ibrr::aS ge tranSniiSSãO

:: l^:.^:rl 
sii:c::as e -.re:anerrc: foraas ce :reverçã0. Àoresenta jogos e'::-' -ca::s cc::: i r:::i:c az lxaçàc de con:eúccs :eiaclorados ao coronavírus.

C :ex:c se:á a::ese::a:: e: .-:. ic.,.c::r ce ,:vro ce l.:stó:ia e. lara ;assei e

=:-' .:SS; .;.-.=::.*: _.,:. ... :_-. .l-::ese::: lcgcs, cc::C caca_:a-a.,:as. pa:ar:aS
::".2-aias. .logc oe ::oca :ei:as. iosr: oz I
. .g1enizaçãc co=eia X;;;: ;;*"[.:;T;;i;;.r'"iilT,,rt:: sobre a

: ú..!) i

- )à.::cs. :' . Í) ,/ _ . i3à:i, ,r-r,erairiz _ \,.iA _ Cip ó5.9CC__<Ci
1.2.'.Tà. 'qê::-ê^:". ôna'

Db
\
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v vdv.1 J

F il':c de ClielÍaçÕes para o Frof;essor- que comDreencie as orientações
:::e:cccicgi:es:âs a::'u-iaies co il.,'ic dc aiui:c. crgat'zaào da segui:ite fonr:a:

---:---*r-':.--::::'--.- 
='::1 .' -:,-;-' ---"':^i r:?:::.,-. -:1.-'rl::21 :.1 lii:'lL:j.^--5 "--

-r--at'-:^''.-:írret V ? ?àiz o l:teteriai sue compreenie co Lo ao 3o a;o),
3:ie::ações =eic:c-:g:cas - fasc -::rs:=eiiá::a 1j'zc 5'eic) e

C:ie::.'caç5es :::r'í::c-óglcas -:ase A;alça-a i=" ac 9" a.-:c',. É.s c::ei:ações
:i:*-l J:ii-l--*1-*i :.;':.,--ll- :: :i:---Ai í,J .-rli ;J ;-*^--i. -:.-cl:lti- '-.;i,-)')
: l::3:-.:: ::::::z:l:s ::r:.::.r.:g-::s c:s:::âcas ac ::;:êssc;. az:z-:..
t::,.):.:,-::-a::,e:':: :::.á:::i :a:, ::c:csi.^õ:s ai-:sE.::acas :c ,:.,,:c ci aii:ic. Ccr
s*:as:a3s ::'.::;:s. ::.-,"cs 3 :-:.,:g:::ia:tr::.:-3;i:3:.:a: e ge::,.;*e aJC:c.3:
-E,:a Cl:c:ai ::;s c3 -c:Ía 3 -';a:"22*ie e ccr:3yi'ua:-:zaç2. cc;1. c :l,uilc ce
lz:t.'.tlz: e âtJ:ia: :a-s -:i::.:,e.c5es ;a:a z -.;c::z às a'-:,as. atji,rcad:s cc
llC:1C:aio. e:: a'::-,':Ca:SS t-:3 ellrC,r:::: .:-q-:::ZaCài " ':ja:.ie:.:t-Z- iO:::aS Ce

:^"iá:,:: e',,e-,p-cia. âs.ia:i^.caaar a ao.rla:ênc;as seiais ca Base Nacicra:
-..*:^-. ^- :\^:' sãe :r-:s=1:a:1s e:r- :CCas aS a::.,,:Caies :eL -.::*... u:. .!*.á- / Jqv Ç--.v)v.

:::a:ella :::e:c,sc::iiia: e arres3i:encc i:fori:iacões e ccnneci:ne::os
::sc::sa:cs e:1 -c::3s : -c3;:q:as. i_\ :c c3:sL:r:lv3t. c0:iScsIo oor
:;,:::na:Ões s a::',,.:a:es ce Í:;a:ãc Cc cc::euc: i:abaiiacc. C:ga:izacc em z
:a:i:--: cs. c:::: sãc i:::az:cs cs sesi:i:es âstectcs: C gie é lalde:ia.
.-c:ci:a,.,,1"s: Cc.r.c-t9: icri'las oJ t'arsniisãc do viius: srliicn:es e
::3:a:is::a: icr=as ce prevercão. C 1iv;:o aDresenta cerca de 1iC láginas
iiasralraias. iSSN regtirraco. ccr:e:ido .uo. n" tama:hc 27 .:x43.3 cm, sendo
r:::s,qso e::- 3c--ss =:i:,;'.-raa.:scaia et; T.-i:i=;r ii,,{LN:,9Cg.,, Impiessãc ce

':a
. ' ivro Dâ:-â cs ia=.:::a:es,

cue coÍi:ree:id.e as iases :riciai- ilie:;::eiiá:'ia e ai'ancaca. \4ztertai dicáticc
:-: ai:o;ce c :e::a 3olc::ar,1:'is ce ic::ia ztr:aiizaoa e ccniex:uai izaozpara cs
tlr:itcs a i?'.*-;.t'-r.:?r,.1:',: a '--i:.::: :,: ll-lt:l::.- 3 3.:,1:a:a:::is --.-":_.r*i.:1,:,1 :r::.: :::-1 J::a aS e-.aS. a:: , ,:e:es CJ CC:,C:aro- e:li al.,,,iaades Ci.te en,, Cive:::
--:g:el,zacãc. )z-':aa:..2- l'c:,::as c: cc:lágic e p;evencãc e ei:.r ccilsoiàr,sia
:c::: a 3ase ,\ac.c:a- Co,:.-; C*::icuiar (tsNCC) e con ,n-rtimações ei :c:::ecli:e;:cs :es:,-saics e:: io::es iceCignas. : :vio cols,_li:iíiei- ccnipostc
:i': ::.C::f:Ça35 s a:t'.':-:ieS :J CJ:':e:1;^ --^^^:'^^;^ ^----:7p;^, 3* :.-rw ,-aúC:::Çii/. v. Y,a-.-.aáuv w-.. -..-!+.'^^ ^-;- ^:^r:-,:*.cs. f:-::.se: a-la::::3s cs s3E_.:::3S aS:33:CS: c;_e é:a:ce=,a.
Cc:c:a.r.:::s -- C:v-:-19: '..=ur ã-r;;;;.;;;";""r;;;, -ril;;r- 

;
,.ea-q'-ô$-^. 

--^-*^. ^:^ --^-,^-^:^ ^;:-.--;!s^..vi-!v. ^v--.-6]

I ; ;É; ;; ;;;, : I; i:,ã,'JJ;',j;:;. ; 
" 
;; :ffi::}il ;X ;: j 
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S:liI:l
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^i-,-,, ra-a r -:-*--v. .--:; ---^--:-, .:---1,-. -,-:, 
.",-,.:-.-:. ---::., ,: -:r.:,: ?o ? -:3 "-^ 

12ca

:::e::::::-a::2. lo ac 5t anc s ias; al'a:ca!.2 7a zr, Ç":-n) rr::1 at;-r,:CaceS a"",a.*,ru,, aaces
: z:::'-:..:zs :. ^a^xa e"á:2.;;. ; ;.I;. 

*v / a-v''' wvr

" :-3cck ari:::acc i:às: :::c:al. r::à::-l V e :" a:to, lase -,.r-.,,c,.a.,-.2, e 3" arc. :zse
---------- --;:.à. -- a1- C- .::-J J lZSa Z-t'?-lr"" lii :.r Çr anr'. er'^r iocnc õ ,.:.-!c+-. ! qv ./ c::3). cc:: _iogcs g a:.'"^Cac:s
: .), 5_ô,-:._:-L=:á..- .> JL-? i: i;-;lCl.
o 

-;.2 i? .:":e.^'.:cir:r r:1/1:v-:v- çavv!r --*-..i.:C-]]]?:C;C:O_qicaS CO ;:Ci'eSSO:: CC::t CS
o-.^ç--l-v:.!â-----_.á-_-u--_L s -a:â aS e-:i,::a:eS ::C ICS:aS.: _'-':? 2z:z a :a:1..-â: al:: a::-,-:ca:gs e ::cücsiÇõ3s :giaci::eca_( âc :e:::e az:z
:.;- J_-_ . -..:r: --lll :S -:::--_.-:;S.

\ .. ,'i, i- :::!.- -'-\J éaj- :ece :e , i:::z:ãi
nccaii:aie .le PREGÃO ELETRôNnc Geln

5.'- - -:::'lcai:',â :a S-i_j . S:s:::::a --,: *:g:s;-: I=-:.-....u;,- -::,-:,.:.._ -:: :-:-.__:â.:í^2^: ? -(-:._---_ ,.^
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< t 1 ':-^^õ.-?õz 2 e-a2ele la:ces e ieciaiad.a :lcl,-scqai:lente à einr:esa."el:ceic:a do

:ci 3c:r:ssãc :a Se::eia::a3::,:.:::" =s-a :3-.::á ::::s::-:z: e::ls::as- C-;3 Sera ave-:aca

lr,iur:c::a. Ce Êcucaçãà, ieslgnaCa por cCiieia especíir ca pÜe tai Íinaiiciade. a aceitaçãc

u" --r.-.tr' áçr-<e-á'2.-irv=.7," ur:zctaião da ailcstraqen, oi: anosÍa, ios i-':turcs e E-

:Jtr-..S .=:a:iccs le =ai:::a- a s=: a:r3>j::zaz:e.a ::c:c:e:-e'
í.3.2. r- 3ti-!ieSâ decia:aaa ::oi'iscia;lente vencecora Co ceÍaae ieveiá apresen:ai

^..-'à-*- "ôri. -,-. -:=ie.à-.:.:z iic ptazc de 5 dias. As anostias deverãc aiencer
.'j: *rt- ,--" 2s e"ircii:câcies :.o -er::c ie B.eieiê:rcla. cabe:d.c ac iicitaate aplesentai irEa

iLCSiiâ a? aeca p:cd;Jtc.
a-3.3. i- s::t:r3se cej-z:z:t- i:ct,;scianen:e I'ei:ceioia iC 3eÍane. cevela

:-.:'::':--:t z.z: z:=:s: ::::ll-l 'i?-'2 2'!-i-,::53 Ce :CCCS 3S Cci:::c:e::3s J3:L:3':::-aros ::a

5.3.... -.- l,:::issãc ce -â'.'a--:açãc se:a:c:::aca;c:5 .;,ilco,) sei';i3cres(as) a sele::

:,:s-r.-::-:s :.a' :a:'-z:t-a :s-:=:-.-.ca :e,a a-:ci::ac3 co:i.:g:3::e :a S:clela.la \''ruricica:

.<.3.:--. .,, C::::lSSãc Ce a-.a--acõ.c ic Cc::juitc isccial -!1:-:-=-cicnal apiesenia:á

la:=c:-''^ j::icc ?e:agog.cc ?.?:.2- ias ar:csiras :eceb:cas a Cc:rissão ?emanen'.e ls
l-::a,:ã: - C?'.. e= aie J3 (::ês) i:as,:teis a con:ar apar.: co recel^nelto.
5"3.5. 3aso seja:e::cvec; r:eia Ccilissão de Availação, serãc ccnvccados os iici:antes

- i-^-.--J:------::.

5.3.;. --- -::::esa ??C':zrZÍ-z:i'ci':sc:ia::e::3 -! eac3lJra ac ceÍe:re cer,'elá apiesental:

5"3"3" ---.-lSf!.,.. l3S - ---lr?.-LIS:

i.SCRj
' -ivra do ;rii:nc - Fase Inlciai, que conipreende iivrc que atencia a Eciucação
-:ia:::i,:i',,e1 V e io a:c: Vlatelial cioat:cc c:-ie aborie c:eina Ccronavírus oe
1i.--14 1;'3r'zt:)i? : r:a-:1:).íi,:Ri;zâ?.?.. acn c inluito ce faciiitar e abcrdar tais
::rcrnações i*ze vc,ta às aulas. aiividad.es co colidiai:c. en ativicades que 

I

:,-.',3:',e:r ::g..e:.zzçát :alier:a- fci=as ie co::iágio e Êrevenção a a*
:::sc:âl-;:: Jl:-: â :ase \ a::c:a_ J:-: -* i,'+:3,:'rr .'a\'aa) ê n^q

\-_ \v!

,::orn:ações e ccriecii:içr;cs :escuisados e;i ícrries frciec:sj1as. Lilic
iJ:15,iilt.v;-. --,,:.-iJS:tr -lv, -.:ti.:rc."aa., aii'it:a;.S:C;;:-.a;ã. IC CC:.,aÍiC

.....*_., J... -'!;J::i.J-.. J:.:: Sa3 3:.:::aCCS CS Sg9.;i::=S
es::3:cs: C :'-z é :t*:.te.:.:z..ctc:ai,,:-:s e Coiri:-.9: ic:::as ge rransnissãc
-; .-;s: s-:.o-.-.:.s j -:t.a::.c---:c: l::-::gs ie ;:':'r::.cão. 3 ::',,:c a h-..qêF-2 aÊ-^2

-rrL

9:

4
R.;a L::arc Sa:ics, :-o ':551 -:'-ca:a. -:r:=ratriz - iV-A - CEF 55.900-SC,s iirL.L'Jv:rr--

,'1 ,i - :. :: - 1-; e" : r : s:r:ei i n r::a::i ze, E :zli.ccir..--
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^--,----
:-- ^-2

agl:,as l,eg:z:-z -_-:!. >! ii:o. são C :srcr.lilizad os eroaÍes

::s'-acáve-s le'ie:e:ies r ^.e : - s.ls ::a:a,:.ai;S '-:a .ecoi:e: g3si3. iS?N

-.r :a;::alrc 2i .5r13 '3 a:'' se::: ::::l:ssc 3'1i c3::s

'-.^ :11?*i
i,\]v / -,1].9 escala :;- --':',:,ex "t'-- \-' iJg.:,i:;ssã:

: --::.::c:li3:Z 3'r'3lSJ :'-':,ág:':'z

-- .- ^..- .:--^. l:::--a', -::s - -r-'lc:-=a:íc --z -:z':-à :i

:-á- - -'^Sr:-'\-C:-j': ' 
3s:i;:'-:al' e:: -J-'.'::L'-:--Y:'' Yv

:.'ie:e::es..t'.g.ot'=t t ttt"t 3:;. des(tcc- pe-\aafase iric;ai'cc::::t-:.1c,o;

c;rpieirea:aresacst;'u:osd'cl:c:'essoieicaiunc'coinapicxr;:"aur':-1s":L--I , -:.-^- ^ 
. i-^.^-r2cõss e cc:|eclÍerios ap:eseniacos esiãc aii:tacas ccmc

-;;:;, :l ..:=;;':';';;'-::"'::a:ss e ::iexÕes a;3:ca rs seg'irr':3s

I ?spectcs: o qi.:e "..ri"a"r",'ãlr"-."i."s 
e covi:-i9: io:.l:]as ie tiars:i'ssãc

:: .ii:us: s-ltc,.as = ;;;;"lo; iornas ce prevencão' APresentlf:::'"-

a:.i.daces co:: o -:'-:^:: :z lt.'zçLc 3e 3c::e*ccs :eiacici:aics ac cc'olavirus'

l. :ex:o ,=.á a:.es^---':a3c el: ;r' :o'|'cztí ie iiv:c de risicria e' ;ara passâi u

:âg'-'l- i:r'e:a ...t;t tt ttt't" :'1"' ::ai iz pági:a' ou arastá-la' cc::c s3

:s;:vesse ichearic iI: -:'/'ic'
i,: se:á oo:r:cs:c; ";g;;u, 

Ce histó:la (lersonageis ccin textc nariac'o)'

----:sc,acas -lu.ll r-ag:''''5 url -;- ' --*;- j'

,.,-.:ss3a:3 ra::acÕes cos 'leisciagers Cecíiia g Beto' dos cc:r:euCos

a::es3:.:a::s- a:.-'':tt= = ':crce':c-s 'r::cÍa::es 'era 
o ao:eniizacic lcs

: r.::,i: -.i:iz:c:1"

cidáticc :ue abc:Ce c ten'la Coronar'írus

,:a:-:S :: :::,:iafC' ei:: r:li"''CaCeS !Lr3

3:i,ci1,eil-, i.gisl :--^r^ É^-^5:<'c -^::ias
.''a-í-- Ja--e-'-':-' rv

i z o^.r;ç:it-
U! t v:; çÉ*h ' !'

:',-.:-sc:â:c:a cc:: a 3ase Naci--la. Cc:';: C,:::.:;.:: i3-\aCl 3 If::i
.- -^r:-ra^>e e ccnieci::aa,:33 ;;'SÇ iiseecs 3-: :'l:.::s -.:::-g:as' -"":'

:o:.sumír'ei- ccnr3s:o DC: inicr:lações e ativicades de t-ixação do ccnteudc

-:a--a:i.zc.-. C:ga:-zacc := 4 ca:ítuics. cnde são abordacics os seguiites

Cc:c:avíius e Clr ii-i9; fornas cie transmissão

:c i'íius: s;:ic=as e::e'iaÍenic; fcinas de rrevenção. C iivrc apresenta ceicâ

.-.. I:: 52c!-2i
J! :'|rJ 

_'*:-.-*-
iiagranacas. Ao Ínai io l;vrc- são disponibiiizaCos encartes

:estaca'.'e-s :3ieie: ':es aos.:cgcs iracai
.. --.\. --^-.:

lJies j:.)i: 
,1 -"::a :s:i.a :: ].:,1:e:'- il':i-i\:' 9u1g' 1 in:riessãc ie quaiidade ci.ie

< Ái2

:I: :c::::c:-i:a I ''e:so i::ási:a'

---JJç:!

-í: - f.r,S- :).-::-1,:. :s::'::'::aic e= iorna:o iiTlvil ' cci:r;a:íiei cc::-

"'^>-á":ri-."ô:rc-::;s.:âa3ssc3:-:s;i--c:- =e:eaiase::-:c:a:'lc;:c3nteuccs:. - ----.--- 
^ -rÀ"-er.c 
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ccnpier:,ertaies aos -ivios cc :rciessci e ic a--rlc. coil a3;oxiirisusr:1rr!-Ú !
,a",ra=t :'.-:; -::'i-.-'.^.::;:-;:--.::l- :::::::::ls a:i:s3:':accs estão alinhadas coln' o

:::a":e::al ca:c-e:ãl-::::cr-co âiiviCâces s reiexões acerca cs seguintes

as--'Êt-c:: I ::;; 
".r.--ll...-,'-. 

3c::L:"-::s: Co';:c-:9: ic:Eas de la::sEissãc

:'. '..:*S: :.:..:-:.:S a .:':-3--:e:1Cl ''C:=aS :e ::eie::ãC -à::esefie - 
jgcS 

'=

r^i::,:qnloq.'.--.':r-'-:,:c:a liracãc ie coii.e:idos reiacionad'os âo coicnavírus'
a.-i-u;e:--

^ ,_,-_.-n --.-i c.-Ít^^ P'-
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::te:rc: ia :íg,r.z, ci.. D,Íà51á.1ia. cclilc s3

â - ---':OS

- iu':: :: -:.:-:: - Iese I::tern ed!ária- que compreende do 4o ao 6o ano;

'-,:.:e:',?'. ci:á:-cc aji acc:âe I :3i:e Cci'cla';í:;s ce icr:-a ài:a':-''zaca e'
j::-.:3\:-3^:Za:a. 3C::: ; -:.:;::c ce ia:,-::a: : a':c:da: :als ::-ic:::aÇões ta:e â

;-rook inee;'a';i.vo: Ccronar.'írus - Infcr:::ação la palrna aa mão - FASF
i.3 -NTER\,5E}IAR.Ia, es:r'!:i'.:racc ei:r io:':ira:o HTMir . comDaiívei cciil

:rierelies ravegacci3s 3 a:csso 3:: desktcc, paft e iase inie:meCiáiia, coi:r
:J...:::JS :a..-.:. j: =::?.'3s j.ts .-'.:os :: :rCfSSSC: e co ai'*;o. CCj::

-..::c-x ::a:.:::.3:-:3 -- :ag:;.as. .is -:ic:::acÕss : ccnnecine::cs apresenlados
;'s:ãc a.i:iaias c::: : :.e:?:,a1,:a coteçãc. crcoondc a'rividades e reflexões
..'J.:Ca OS Seg:.1:es es:3c:cs: c a.:e e pai'ce,]"!ta. cclo:lavj;us e ccvic-i9;
-::::as::::a:s:--ssãc ic.,,íi;s: s.i:cras 3 t:a:a:3:.to: fcrllias ie;revencãc.
-r-::ese::a -.ogcs : e::,,,cac3s JJ::t o i::tui:o .ia i-:xacãc de conleúdcs
.':.ac:cLa:cs ac cc:::a;,,::us.,í-) iexta será aireseii:aco em i:n:i ia.ycttl ce iivrc

. :e i:sicrie e. :a:a :asse: a r-ágina. oe.,'eiá c i 1(:âr rc carlc ir fei-ior da ragira. ci:
: ai:astá-ia. ccr'rÍrc se estivesse rbineanoo um livro. Apresenta jogos, conio
I

:*:r:a-ca3eÇa. jcgc i:o:a le::as.;ogc de peicuisc. c iaoilric cc Corc:avÍius
i l3_.:'.':âs ::-z::as- :z:>-'-a..:.a.: a z1--.ai.-:-7zi: ;a:s .-i::-:c.

. ---- :.1.'; i-...i,. -. ,- - . :.--.,:. ,. -' :;; 1'l::. ':r ':^S:rr.ii:tli ::'11 .?::-:f Iâ:.:?.CO),
,.:-'scla:as :c:t _:ag::as d: a'.:,.,caces.
,-.:Íese::a :a:':ações i3s :erscias=:s .,--r trâ u. y:;ii. ccs cc:rteúics
:. 1'JS::-::a>. :--'..-:::S : ::. :--:::S :::C:-a--.:S :Z:Z a a::e:::Za:: ::S
a--,.-:.

-"---*---o - ]:-sc -:i.1 â::ça::e. cüc .l --:.--ã,:--ê -i\ _7r 
-,,4)r ^_^.v..-J-v!r:e! uJ / Çv ) C-_\;- Viateria:

ie ioi'=a atuaiizada e ccntexiuai:zaca.
tais :rfoi::acões ,aia a vcita às auias.

.].2-ais sue ervtlr,err nigielizaçãc. pandemia"
:.:-.s:--.â:c:a Jli: 3 .-iase \ac,c:a.

n..--.-:,--- 
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S-r 3-l:.iT,i^?-À l:I - lr -C-?aI DF orl. C.r3ÃC

-r -a

s:1.-:-

a:: i:::es i:s:-E.:as. -;','r: :o:s'-::li,e:- c.li::cs:c :o: -;lic::racões e

:.i',.laces::,l.rz:ã::c ci:::icc::a'aa,:a:c. a:çz::,zacc:r:4 ca:l:;-cs. cnSe
sãc a'rcicadcs cs seg;-::es as:ec:cs: C c;e e za:-ie:,i2, Cc:cnaví:*s e Cc',,ic-
.9: ic:nas ie :ra:s:: ssãc dc '"íl;s: si;i:oi:as e tiaia;reilio: .tr::as de

-:;-.-3i.3i:.a. - .-,-'i:,:l;i3i:;.:::;â:: ,-. .Jâ.1.1-.ài::l:-'li'i-i-:i.."-l -.-..:-:!:
' liv:c. são dispon:bilzados encaÍes Cestacáveis referenies aos jcgcs
l:a:alradcs ic ieco:::: les::. ISEN :ssistre:0. cc:ieido caDa :c :e:.z:,l.c
:7.ix4i.i ci:. se:.io :;:lesso 3rl cc:es i.rC ,' :-::a esca:a e:n T::s,ex :]r,1UNE.
9Cg. ,i IEo;:essãc :e ç;ai:cace cue nãc cclipraneta c r"rerso ca rági:ia.

--::cll ::ie:ai=:,c: C::clan,írl:s - lnfcr:raaã.c --tz Êa.Eiâ da ;:-rãc - FASF
.--.--=--'{Ç--li-. :s:l*:-:a:a ?:-:c::-a,: iT-lr--. :c;;a:ire- c:::- :.ie:e':es
:z',:gadores g acgssc eE issi(:cr, pe;a. a fzse a.iar.çzca, con colteúd.os
:c::,er:sn:a:3s âCS irvrCS dO prCfeSSOr e CO aiuno. com aOrOxinadanente 24

, :ág::as. Âs i:i:l:açõ:s s cc:-:e::r:llcs atiese:ltacL.r =tiã" all:laias ccin o
:::aler:a, ca :oiecãc. ::cpc:io atii,,iaces e :elexões acei'ca cs seguintes
r.:!--!vj. -'...r.-- :.:.. - , :.-:.'. -..-.; . :l .'' .,:-'.)'. i::'.-:','., '= 1-:'^..r-:a::il::.1

:: v::.s: si::c-:.s : ::2:3:3Uro: -::eS :e ::evencãc. Artese::a jcgos e
:.:. iiries ^^r ^ :-*..;..: à; =,.içeàc ^.,.r...;gúcos rgiacrcracos ao ccrcLar.,Ír::s.! ;C - -.la'- «U *s v ! ::

C.lertc sera ap:ese;:aco e::'t t::. !ç'.'czi: ce livio ce i:istória e, pere passâr a
:i::-::. ::-r'3:a ;"::a: l: ca,--:c -::i::c: ,:a ;ági:â. o:.; ârasiá-ia- cornc se.:
rs::' 3ss: =..:ea_-:: -..-*- .., -'l-. ,L.::3s3:.:a :ogcs" cJlrc caÇa-Da,avras. -0aiavias

::':zeies,;cgc ce ;:oca iei:as- ;cgc ca a:eircria. quis e ánin:açao sobre a
:'E.e:',zacáa 3o::e';e cas :tãcs. sara tcrrai c zt:e:dizaic ina.s iúcicc.
:-e se:á co:::lcs:o :o: :agi:as ce ,:is:oria irerscnagers coni texto laraclo),
*, 

r's : I :.d a.c : I :t : á s ; : :.: :i : ::,',,, :. a,i : ::.

' âa:'esenra narrações ccs Dersonagens Lauane e \-estor para os conteúcios
2-.--;---1--^- --;',;---. !rv...<LuvJ- r--..-?-35 e 3C:C3i:OS ilir:.1:a-..JS :a:â : a:ie:C:ZaCO 3CS
a. r: CS.

-..:: :-e i-\::e:';ac3es :a:-â o jt.-:o'iesso:- rle cornDreenie as crientações

Jas: I:-Cia: ',:a:z C ::atel.a. :a EcuCacãO

ll::el'iaÇôes :re':orc-ógicas Intermediária {4" ac óo ano)

ia::::- :i',,ei i e :z:z a

., :' ::':acõ;s --:e':::.: _: g:cas -fase A'rancaca (7" ao 9o ano). As crientações
-..-ã^ ^-^^..:-^;^- -^-..-:^ ---'.;v - -y;...44..á5 5_y-il*ii a: lág:ias :c iivic icr alu;io. ,\teteiiai didáticc

e:occ-óglcas desi:nadas ac croiessor, parâ

:'rs.:;isaccs !:-^. ;_-.
zi s aireserla:dc irio:rnações e conheclrren iirS

ve i" compcsio poi:--'^-*^^^^^.. -r--lrovu;5 e arivicaces ce fl:<acãr-. cc ccnieúio trabaihacc. Crganizado ern 4
-ea,-:LrOs. clii; sáo aloi,:accs cs ir.-3-. as:ec:cs: - c:c e:a-...ce;r:a.

:raris:nissão do vírus: sintomas e
v.o apresenie .erca de i i 0 páginas

I S :ll'". := s.r s:. a:,.-, çai e rc :era:t c 27 5x4i .j !r:-- J!--uU,

lsS -l(:J::'S;aS. ::rIO COnS;:fi

, naô

1.,-.a -':-:a::: Sa::':cs. i:" :éi7 -.'; c:.:a. lr::*':a:::z - ,ri.{ - CEp ó5.9ill_-<C:
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'"^--,-ess. i* ..:ei .X; i'.-::e eSCala e::-1 l:,:leX:ÍuNi.9aE. .:::I:SSãC::
: -.:.. :a:e : :-' :.ã : :c :::c ::.eli.'-',.'-.:sa ia
-..':: :a:e :s ia:-:-::.::s"
- --' JCiIi:::e:ci as àses -,:.o.ai, i:.';e,:rec;ai:à ? z\iz-::cz:a. ,."ia:el;a: c-ca';lcc

i f,*9 arci3e c:eiriâ Ccic:avii;s ie icr:na alua'.iza1,a e coniex:;aiizada oara os
' a,rcs e fa:::iliares. ccri o intuitc de facilitar e abordar tais infoirnaçõei oara a

À- ^,.:^^, u -,e c) á;-c). a:.' ,:a:eS :O C3i:C:a:C. 3I: a:iviCadeS tie e:lvo-i e::
-::gierizaçãc, parier:r;a. fcrnias ce contágic e plevenção e en corscrância
:?Í. e 3ase Nac:c:ai Cc:::u= C-r,:ricuiar (B\CC) e cor:: ii:iormações e

5 co:leci::en:cs :esc';.saccs e;'i íc::tss ,lcecis:as. -ivro consurívei. cci.=lpcs:c
por inforniaçOes e' ativ:ciacies do conteúdã trabaihacio. Organizaoo em 4

' :a:1:':'cs. c::e são a:ordaccs cs seguintes asoeci.os: C gie é :a:l,ieniia.
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:':=': :a-:.:.::- r-i:r.3 l:3qàí,. is --1:i:'3sse:3:- i,*.::i:i:ar^ r.a:rc Ge a:i-',:caie coi:::a.:...-c-

:.2.S- las cua-s :a::ic::er, seja a .ue L::rj1o Ibr. sen iior puclico mudcipd ,, ,i___ 
- s_- --; -.__-: J,:C.: -L.
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SrCR.FTsR.irL ."úu)':-a:?.Ái, l! ll .a;iÇ:iC
§;l.rl:tr

12.)ti. A:e::z:. nas itesinas ccndições ccntraiuais. os acrésciilcs e suplessÔes :c va-ci

! v-'.^--*e! v1' q : vrlvv*!Gv

? <<<,41
t.VvVt , J.

Lj i.i :r võ'^.rrr? §e ::e:te c cc:l::ato, de acordo colll as cláusulas avençadas e as nor:nas ia,Le:
:L. i L. 

--1!ws.L- 
^.v-l

8.565t93.:esooaielio pe.as coisecüências :e S:ia iiexecuçáO ioia': ci.: pa:cla1'

:.2"12. -:d.:ca: e7 aie 05 (ciirco) d.ias acós a assinatuia Go ccntrato, C', (urn) prepcsic cc:]lo s3!,

rc::ss:-1:at:e. cciic:::: 
=,e:-ca 

i.z-.58.',.2i e:.8555i93). aceilc ceiaAdnin:stiação' c-:e :sve:á
ir -:- -.:t:':t::'.,':13::: :: 3:s :t' i::c:'.:z:-a- ::sr:a-:::^--3 3, l-'-a- =-:'-:j---:*--'.-='t^::-='-tà:z
2 2 1 -.'' 1...^.'. ?..- 3 s : t3s-li : :.2,: - t z-z: : a'.2. :)'.' : : -:.:i-c ii 1-'-',: 3 : l:.
'-2.'^s. J.::a;a-'. :ci-:g::. :J:-cYe:. ;"cc:s::';:: c; s-fs-:::::- as s-as 3\:3:sas' r-c '31àr tr; -=-l-'

.-'-t--n,:^ ^.\.----^.-^ .---- .--?... ,'--..laa:e::::-1c^:s- ls;:-:cs c'; --::cc::e:Ões:es::-:a::::S :r1

ó.-:^--^;^ -.- ;^ * c'a-ir: { :-,,<5^^-" -'

'.?-.'3.-.'!-::ata:, cc::,g.:. ie:tc'\'3:. i?Collsiruii. s';bsrituir. ceSíazei e ielazei, x::c:-lá:'-z- 
=

::<C-;S-', a-::::l:3. aS :*:S 3-.S:ai : :.SCCS. -:--:: ::3?a :: :' ::á'<-:::: :': C: .C-f::) :-aS -:::'S'

ev---G-!);s )w::çr-aecw 
-Ç 

!v----ç-;^:!v- !'ê--JvÉv_ i';-vr' bL---

--:::e:-;,:;r3s- c:cc:r3-::3 :e ?'|-:z j? Ccilia:aia lc aic d.a exe::ção ic c-:je:o.
'-1:-'.-. L:s;::-s:.:---z';:-s: :g-:s :a:^;s ::';sa:los :-::'-a::3:.:e à -r'-:::i::-s::açãc c:: a -::';e::cs-

-JCCr---:-3S:9 sua c*.:a c- cc.c ra erec:qãc ic contiatc" nãc exciuii:do cu:esl.rzi:cc essa

ies:o:sa:.,ica:,e a i'.sca-'-zeçà-c cu c acc::1ca::;:a::sr:c :eic Órgão ilteiessaio.
:.2.'--.-^. ,i.:spclsa'ri-lizar-se cor loco e cuaiquer dano ou prejuízo causacios por se;s
in:ieee:;s. c'-: ier:ssel::a:r:es. c-:e:a 

= 
iriiietanente- ec acquiren:e oli a terceiros, incius'rr,'e

., i..]::..:es ce aq;lsicõss co='. ícics c'", defeitos, constatáveis nos prazos <ia garantia,;neslno
-r.^j--!.'r--:<-sv i- J-CL--

i2.i5, ^L:s:c:rsaoiiizar-se reics encargos irabaihis.as- plevioenciários. f;scais e ccnercials
.-o ava^':^7O :C 331::a:O.-:.'-:-. 

-.:ac.::.ê:c:a:a C::il'atria. c::E:el'e:ênc:a acs etcaÍgos raoalhistas. !scals e
iJ-:i-'--i.-s.::ãc ::a:s-:: à J::-:::::a::e c- a ,e:-ce:.-cS a leS:oisabt:::ãce:c: se;:aga::e::c.
^;.-: -:.--.--;-^:i--'.,i*-'-:; ,-'-,'.*-:'.r--^:-:,.-3 L;::,::,,-':,,::.-..1 -,:: l:,,:'.-.::-,.:1 ,-S..-,S;l;-l::,,:..it:t.
":' -. e.--' ; ..-:-" : .:.: :,:J'..:,..'"t::.,-,::::.:.1.:--t: l-r:;,1,3..s 1::-::,,,=:,:;r.

^:". .\ ?,a :lâ:(:.::_: z .-::?_:JS. :l:a_ o;:e---::a-. a :.r:tc::ã: :: :'3,e:o.
',2.'-t'" -:1Câl cc:t ;JCas es :es:esas. :-l::as c, -::.te:ar. a-aaai=r'l.es c3 cunpir;i,e::o dâs
:.::.:::à:s :âc -*3:3s s::t-- :s aia.a,.
^Z..'..,:-a:ic:asas-3S*,:Ç,'i..:ii^'^.1,-,Y2<:..*^<-^i-..:.^'..^.
ur^4." ;?-t-:. -:-a e ;ccas as G3S:eSAS C.eCCÍei,ies ca cc:t,ia:acão.-^2.2: 3:.:::.::";: a. a:ã: .- r=-ií. ..,..';;;,.;.;.. il i,.....r.cãc cc se:o: cc:::3:e:rs.
:à.: :.,--:--:a,:- C':::-:z:a:l :-. ::..,- :-::.,:o.-.S.,;..:.,:.c.e ,r',r.;;, ;;;;;;;;;" ;;r-.;;;;a-:
'^)^ ,: ':'i -*-'-.r r,- .^

-a:t_-s.
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iegisiaçãc
es;=c: i-:: ce acrcenie c: -,:acl,:o. lern coirrc pci todas as ciespesas ciecorrertes dc:c:j:e3.::3a:o cc o-:-;e:c ia:s i:litJ: sa.áiics, s3g-jic Ge acidenteÀ, taxas, itliiostcs ecor:tii:-;ições, indenizações, vaies-iransoortes- r,aies-ãfeições, e outras que porventura venharc
a se: ::,ad.as e exigiias pci I_ei. -"-'"^ " 

-,

]r

C

aà,:-:::gaçãc ass;riaa, s;r'e,ru*oo-o rt pena...liaies':ga-;::e--':
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'-2"2J" ?--'s'ro::sac:'- zz:-se a;:-tz:C::3CeS âS SeSpeSaS 3C= =at3l:ai. :::àC-d.e-o:ia. aC:34:-:3S ::
::::a--::- si3algcS ,:za?.'.:S:zS. 'lis-r'tae:ciárj.Cs. lsca:s e 3C:ile:C:a.s, :l=s:cÍes. ^':e':eS.

-^-.i-^-------^. -,-:-^-.i^. ^^.--'.i\;icÂ35 Ce g.jalc;eI :ie"-.J:?ZZ C'i eS:éC--=, Sa_a:-:S :.j--*- ;:---:---J5- 5;E--;:: -:^---r)- çu--.--

cuaiscl3r ci:tias iespesas i.ecessárias à pe:íeita excc;çãc dos sen'içcs contiataios.

-2.2j,. ?:s:c:sal',,\zx-se:o: c:Jaisouer ações judiciais Ílovidas Dor teiceircs. cue ihe verla:::
a ser:...g:ias ocr,.c:ça ie:-ei. llgadas ac c-;npiin:ento do ccntia:o'

-2.25" ic::recei a Se;S e=::egados :oios os Fc-:ipa::len:os Ge ?loieção hcivtcua- - ;.i."
lr,p:-::.s :::a Sec:e:a':;z ce S:g;iança e;'olsiici;.a:c l:a'Caiic - SSMT ic Ml;--iel cc:rc
C::--::-::33aS aS :3i=2S Sll:3 -:ecl-:--":â C Sts:-ii-.rc ;- -^r-*----.
'-2 ,?<. I -::: rar:':co: :: 3-':s ': .-z:s-r-::?s : 3::es :,--c?ssá-ris-
'-2lz'. 

--.;s:e::ai es :.c:l:as :: c3111-i.J-e *3 ie:s e :3 ^r*xc ce aess3as las c9i3:::34.c:as :e

- -.^---:._.-.,::
- - -'.i - " ''--'ra:-:z :e-c .::âus:11:" acl:-:^c-c:z':-?:-.a e -':::era :lc--:s:''': a-.1.r.., *,-Sl:---Sà:^

:. JS i?:'- :a-::=-. :: :aS -:.e:=:'.e-S.

-2.:2>. -:-.:--al.-s: a i:ars z:-a,z ú -::3s::::r: '::saz!':zzi;1c 2c:-az:t ca Âl::i s.:zÇa- rr'--. --^--...
-]1'..)^'-.-^c.^,-a;.^*'i.^.-.ç*'ci,í.'*;^:.ç.À.|r.,.lqrva^.l^:.-:^:-^2...q:3;^^
-iô,v. *----vY* v VJr--v --; J!v-!.G--G -Y^i-:-WrJGf gV 

-uUlGvçV 
vs

.Js:a. Ç ''

,2"3--" :lt3S3t:iât :a ?-:c :a assrra:'ü:a co JJ:-:a--- z p-.ati;:.a ce :reccs da oic:cs:e i,:,2':
a;-:s;a:,a ac ú.tinc laice cieraic ceic iioi,ante ve:rced.or scb -Dena de recusa Ga assinât-;ie ic
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Sif :fi:T.q-3"-.= ,\rUN:l-lirl )f iD .,CÂÇAO

-\v^!:g----a
- 1 . - ':..:^:.. ^ ^..*--i*o-:^ -- -ai7< z. c:t,gacõeS asS;;ticas reie Ccntiaiaca, Ce acC:Co 3CIi

' !,. )'a ?l}-Zc lâ ',;-GiNCI.{ i, FX'FC:lÇÃo DC CON?RATC

-i,.' . :. :,::-.-:?.,C:::á -,,-g3::,: z'-?. i,,::ze) reSeS. c..Xiaia da d.ata iie SUa assirai.:ra. Save::C

:i3.sss,:a:e o c::iala 2ace:ásci:el aclésc'i:los a su;:essões, ccnibiiae pievisto no artigc ó-í.

.i. t- l: --:- ]e:::'a- ::" 8.5:í t3.

-5. I I ?R 'CC : lc.S ::§riCC:S ]E iaGa:íE-xlTC
1).:. C -.,a.c: giccai est.:lacc cc ccn:.'a'ic erresenie-se previsto .reste:e'finc de iefeiêlc:a.

-5.1. :)s::3ca,s -:::-::e^: .:ie.s:s dcs:'-sas cc;:t::lrcstcs. seguics' f:e:es- tav,as o; o'-iiios
a_

:a:::37a. 3)iC3:C iaS l,OOieSeS:

-5.3. l::sl-: rr:lc:.::a::::: iãc cellaic- o tcir.i daqua:tidade estimada, iãc seiá oevioa

-.:c:- :a:lc i: C:::1:':':a:.a, c:s::-'?.i]ns.:,-.:escl':cÕss :L e:.f 8.5,66i93.
: 5-- 1 - - i, j :" -i:::t:ciI-:eli.i3_r.

..).-....---.-.'-j':.'-l'.--:.*-i-.-...:..;..':.]-.:..:l]--]1].-.;.i:..,--.--..
-:i-:r :,::,::'ê:c:a :o: ,z'.-i? :? a3iil f*l']'ANTE e ?cs:ericr a?rcvaçãc pa:a iatura:le::tc.

r*i , .-;a..1 Sa.::JS. :t .557 -'-,.e:'a. ,.t:::':::':,: -- -'--i'' - C:: 5--<.9C:-ili
...:.11: -: 

i 1.r':. .;;g:a',1,2-.::a.g.?!1, - _1:-:I-, se:i:ec;r:llera:,-l:z?,;::.a:,.1c:::
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N'. i'_:: .a ; S la.lO )C M,.I.R;:N:.]ÃC
?lr: ?IT.;Ra li_ N:C--::-- lI Ip:p?F_g-TF"IZ
S -i :i.;TÀR.I."i -r.,I - \ :Cllr., 3 r i r:CaCÃC t'.-

a.--,-.---
-r-,u- 

2

--t.-'. -:':::s:: :ae--za:e cc:-i=:3:-.c:a e açãc cc ;:é-fa:iran e:-:c. eCCNTi.AT.q]:i Ce.,.e
iJ-!,

? ::J -a Íscal '-"a:.:: a:e'-ai.ye ac nientc :rn C2 (duas) v;es. q:e ceverão sei

.\

en'ar egieS
situaia na R.ua Urbanc Si-*-c -c '. <<'7 _ i,.^^*^

r sve!4,.r í11 ncro--ictiri n-rv- s.- --j ty- j-:, .Daia il:1s Cs,ic;:caçàc e :aga=e::c
;5.'.. C:aEa:iienic à Ccti:zja:z se:á eÍe::;:d: :e]: àcào. poÍ:]leio

- u-r- -Ç -.i,1--.
--..,---ç-ua] i.J-J -_:E::.: ^- -. :...--:

--: ^^ _\.- -\- ^ -.
-\:--jl^ll'fI

.,,\;

31:te_Eres cs ::t3s:::ts. uãa

rcinciogatciia dg-,,e.'á aiiesel:ai juiic às -:c:as
as -re-z-=::3as Nac:cnai. Esiaduai e !i-.c::a..:3E-_-a-'-:2_:: te.a:.va à Ssg_:::ace Soc:ai e eo J 'úiioc ce Ge:ã:::a :o: :e:l:C :: S::,::: -.--cts. :: a ;:s:,ça dc T:zcd\o íCetiião Ne gativa oe Débitos Trabalhistas - CNDT). -ber

aat:--l 2t :_.1:a3ãc :3 l::l-los-:cs 3 :?:-as 3;3 ic:re:t:*:2, .::.c:can scf:3 3S Sen,i ^^< -^---c-c ^. ^---! r çu-t!:1.;\-ú!\.-rcs:: s.-::: C:::;iaçãc ce -.*:el:aiclias e Ss;-r.t

e-á apenas peios forneciinenios
\^! - 

" eu--_v--J- autoÍizâios e cerliÍicados Deios gestores do ccntraio. medianle contabiiizaçãc e
períoCo nãc inierioi a um inês. neja Ccntrataia, Cos

:CS

:::- _--a-';
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-j.-a ---:a:: Sa::cs. :.." ;-í57 --.-;3.i:1. -.:::-'*::::'.2 - i!tÉ- - C:-r 5i.9CC---r0j
r.-j.-. . .:.., :._-.Â.ô--;- ._^ ^^., l- .r -_"^:;.^s,.iteeimneralrizlã.giiai1,.cc;:.
.^-:.,- ,1 ..-.-::J!:4.--:.-.-í,Yu .-.:.G,i.:

C SF&!ED
VI

,7 . D ;^ S .. EC ONTR!TTiC.rO
7. - . l'ãc 3 te:i:;^:-ia e s':'a'ata':,::)-:.ç7a 

"a'-z'- 
o; :ià-ia-al :Z:z z 3x3!'j?ãC d: coltaio

-8" lc ??..i,zc E ccNl-ÇÕ;s :: ]."{TR'F'GÂ
. r. -. -- -'--:.:;cãc c: :c-,e:c -;-'. ---::-: -;g: a:cs 3 ::331:::-3:-:C :a "3::::- j: ]:::ec:::3:::''

,E.2..: -:-::rc:::e::C CoS l3:S S3:a eíe::adc de icna 2aice';àià' SC-t Ge:la:ica, CCiliC-i::3 a

:3sess-.a:e 3 ce ecciic 3c::: a ccnveniência da Administiação, bem como da exis'ência re
;:.--^.^:'.:':; z-i-e :::z*ç,:-,-s-iç r2c .-r:2-a::deúes e iccais detef::finados peia Contfatalle. :c:
--: --_-- J-- *ai.! v-!a--e:--;-

ccásrã.; :a:::::issãó câ so-13ita3ác ic;::,2-,. seiiic ce ilteiia iespcnsabiiidace da Cor:ratada c

i -.,. :. - :7.:n 4: a'^: :: -.

18.3. C ^c::ecine:ito será executado cbservaóc c cisoosic los Anexos e derfiãis tiíspcsições
aàc-d ^*- a 

^ô 
< â-q,Paaii

!!---! -', !- - l'1-,:rni2c,z'-icàcc:iqacâ â 3a:-ieqa: cs r:â:el:e,s fc p:a7o r:axL=c SeZJ (v:::e' ::zs'
- ! v.rrrÉ!áÉl-

. -:^ ,-.-;=* ;- l^*.-,-:-- =-- ..-,

,E.j. :s -:::-'-e:,a-s e:-::3E-es a.e','e:ão 3stã aca:a,c.o:a:cs çe !c:r:.2 collipâl:\3. cü:l s-'a

^^-:=--. -.,.i. r.+ ,r- -r: ,aô*§ ,^^2-^< '^1-^ :.-rr-:^C'.'L
-- -..-.:-- v::-J*-!<---i .ue-qqi-J J-:v -UJ' _v;_'!!'

-g.(. .- !:;::t.ia::"= rc,a"s:a:-s:ei:ar- ,rà ,aao o; e:t per*t?, os i:ratci:ais eÍi cesaccldc co:: as

:'s:Êt-:--:r'.:-3:s::::-c-çõ:s::s'-'l3-:.a:3 R.c:e;:ê:3.a.:c -tcie'- g 3C C3:::a:c.

.,ç. }..-..ãCFtsiMlNTC, CCN]]IÇÕES DF' I}{ECUÇÃO E ACEiTAÇÃO
'.).'.C 1s :-a:e:.a- is; :e','s:a'ã:) sgl a:c:',c ii). ca seg:.::e;'c:::-a:
'-c,.--.'- ?:'tOVISCRiâli{;NT!': ,t.:, âic ca ^-í:;.rega,:a:a i::s e: pcsiedo: veriicaçãc ca

:::i::-::-ia:-- câs ?s1?':-----.a::-(:3:s :li,s ::-a.;e:-a:s l,l:r:. ac;3-es Sete-:i::âccs l-cs A:excs ic
'- -.:. ..'-^-^^c:c.-o.r-Ár--r ^.-n'+.:riôtÁe or.'-' a::q qê aaqpr.;2Íf3 eleiAs âS;l-:1 -' _: í.3-.3:'3:.:.i. : i.i I -il:...h \:_.1-J'r-.:-â. .j'-:Jiiü:-:i..!aUw --.r r,Év rv vUJv- r

-----::::::,':s cc:rs:ar:3s :i:ii-*r'a e :?s 3:lr3.,.aqers. 3i11 3oil3onic ccr a res'oec'aive ncia Ge

r::-:3:-:1.
i:^i--- 

",-C.-, 
u- G-v.--- .!i,',çU,r

,:o-i'-s.r:.. acos a =;e:.ica:cãc Gas üs:eclilcgçÕes. quaiiiade e cuall:tdades d.cs rlateriâis e

J,l::s.;-'.e::.3ne;:3 acci:acãc.::ecl.,:::lte ----:ro circ;::s:a::c:aic a se: elaboiaic peic iscal dc
Coliia:r--. â Ser GCSiÊíiaGC -trerà ,-O'a:rfelàlae.

'.ç.2. C c3s3arieEare:::c ic :icdr:--, i:z:á e tàlgc co foneceicr. cevenc!.c sei provicelciada a

-:-,io :: ::r:- ::ec:ssa:-a.
'-) :.: zce:-:e,'a?:ci,a.cãc ::,i) .,.;cr.:c(s):eic óigão iicitante não exciui a resoonsabiiiciade
::' - ,-:; -':::ececo: :c:.,,-;:;s i? rlua:r',ia=ar- o-r q-,,uiicuia co(s) piod.i:to(s) cu ói.spariciaces acrl
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C
STi,[I)

'r.:-"41i'o -ri\,';:ias :c ?,:t. 1 8 i.a l-ei :." 8.078,'9C

?C T,+ ]-SCAI,IZAC.ÁC. CCNTBOT E E ATESTCS
j.:. . . .à :l-S:a'-;zaçàc e acCr;arj^.e::Él:C ;a exec;çãC :o cCtiialo. :a ib::::a ::::eg:a:- se:à: :s':: s

-,^ r- .='- j,.'.-.. cev:ca::e:le :o::.e ad.cs atlavés Ce ro:ztia e cutlcs l3:i3sea.e:: -'s-
Jv- -u! - vJ

c-..e:':- 113-r:3 lss.*r-a:-s- ;s is:a-s z:-alz':z-:-:= ::E:s:::s '--ió:l:s :cÕes as cec:lê::-as'
;)--*tl"- ^'^ c ^';o i1- lanaqqf ::i:, ) .eç--'.2:-,zacãc: i2c i2ii2q o:- c=iel:cs o-bsgÍaicS :-z-ic-:rz
evi!-------!--*v J I

;^ .^-,-::.. 4.1 /;. .t -. *, <<: ;-,^,t ta):.
-- 

-:--.=- v.. 
-Ç-!:

T.2. ;:=c.sÕes 3::'C=..:ê.-::as ci3:-i::alâSsaie;: a Co:::pe:31cia Cc se:-v'dor o-:: cc:i-.ssãc::
:.:c:;.:-::::: ig:'e:ãl s3: ac3:e:as :c: selrs surei:cies en ie::;o ':áci^ parz a a3cÇãc aas

^- ^ ^: . -.^: ^.^- ,j* t - t^.-.-^^
.--'----.i.:,,-- .'---.4---;: I -'a*-------)--á-Cv.

Za.:. .- -l-scz'^'-zaçàc :e qLe ,-re-,e esie cláusuia nãc exciui. :ie= reduz a :espc:sabi.,caie ca

1^f l,--- --*r-^AfÀ oer:s ca:cs ca;saics a CONTRAIANT3 c'i a terceiros- iesultantes Õe açãc

:-. :):-::Sà: :L:ilSâ C; aC-CSâ:3 C;e:SC:3i C3 Se;S ?:::eEaCCS C: lI3ICS:CS.

zi + i 
--rrrtáã" 

c.' ...-l"r-icàde i.o forneci:reiirc iio oojero' caoe ao iitu,aÍ jc seici
res::c::sá-,':- peia '::sa?','.zzcà3 cc cc::tlato cu a o'ü:ic sen,iicl cesignadc paia esse in.

es :s:::-icaÇões es'iace.ec::as, ve:',1-:cadas. pcs:e;:c::ler:e. gaiaijt:ncc-se a3 lii'jli.cíi',c as
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Sua rea:,r.:açãO petaete a i:Cona aUloliCaCe C.'.1Ê tri:iicÚ; a o§í'a:i'àj':) i';' j::á -:-'-"J:'i;:
se:r::-r r, je c ccn::a:ac.c lessaicll a Ac:ril:s':ração peics orejuízcs lesultaíies 3 apos cecc:ri:c

- t.: ..r..,--- ::,-'l^...-l 
--,-q= 

1-'. : -'-ll- :-':'''li-'.
- ._, *-- *i:;1-;*.- ;:-------.

r- :':--§l ^ -^'
-L, -:-- --*v-Ja:v rJ - 

;-' J

^;', f =.r^;<i: 2?,.".-:e.,;7--:::-',2:e:z'-,-1cs cescs e;:u,::e:a3os 1'ICS I:C:SOS: aX-i a l{i'--:c iÍ'.gJ
,8:z -:-:'8.555:91.
??.2.?-:SC'sãc ai::-gaYe-":o:3:'--l'ac 3:,i13 aS:aÍes.:eCczi:a a.e:iIO:lO::OC3SSC C? 

"'''-:Z:Z:'
Ge s : 3 :':' :e: z c c:1i' 3:.i ê:c'-z -? z: a a aü:i:lisi i z?ác ? u : 1'c a'

22.3. f.escisão -luiic:ar, :cs ie::::cs ca ieg:siação.

22.1. S'-spetsãc ier,pc-:á:'-a ie participa: elr1 iiciiação e impedimenio d.e coLlraie.l cc;l e

..-:^r:- ----s,- àcãc. ;e-o t:zza :ãc s *peiic : à C2 (a.c ls) a:lcs'

27":. )=:-irç{." is :::cc:e'-caáe ,rara l;cirai o:i oontiatâr ccnl a Adnlnistacão ?;:-.ca.

s::qjâu:c'leiduiat3;r os =c::-,'cs 
c,,ic deteÍninaraiil sua aunição cu até q'Je seia roicÍloi'iie a

s;i:ea:---:acãc eela:::e a :róaiiâ a::lcildade cue apiicou a sanção, que seÍá concediia seniai3

q.; ; :lr.,..,.ii:essa:c-: a --::::.:::s:raçac peics uej;izos iesullantes e Cepcis oe iecc::iic :
u:azc la sánçãc ari:.caci.a cc= base no incisc anterior-
22.5. --'-:.:sã<; :eic nu::.:cl::c rc Sis.ema irtegiaic de R-egisiio do CeISiCNEF'
"O S-s::::a il:egieio ce Reg:stio ic CEISiCNEP tbi desenvolr,idc oara publicar, r.c Poltai ia

1..::-:-.i:,.:i,:: -!:,:it::::;?.q 
,all je) : :,:=:aLrs,,.i,-:-:J-â. e 5 úâuu: ju -ií.---!-iÜ :.1.:;l-'r-;. a-j -rj:1::::54',S ,

1,ar-as',":: lracic:ai das E:::r:ses ?'-:ll1ces (CNIP), ate:td.enGo as delenninaÇões ca - ?.
--:- 

?.-'-..21-3 .' ='-á::::cc:::lcã,-: L) âr^Ês-sc ac Siste:::a é ce-::titidc acs en:es:úciifos, iE:cias
aS 3S:::.-S ^::e:a:-'.'as \:1 *ll.'J
r: : :.'.':,.:.: : :::::a:S). 'j3 ..3;lS 

i-:5 :--:,':3.i1-'S".

23. --l :iS -].S?OS, CÕI S : a i!i: -liv:lil'r-TAi?: S
^,1 ' , i .. --^; j^Âo{ 

^ 5 -3çi--qrc ra-e7-1:-.epioq a,-:-1,',!';,7:." -^^...^*;^^_:1:ç-^oi-.r --c^icõ^

sz::õ 3s 3 ài :e::ars :lo:::tas -:s:: l:;i::c ce ?.e.i:3;:-a. cei,::ãc :c:s;ai erf cia;su,as :a :,:.::e-
-7\ ^,---.-.a.^vv vv---.-1-J.

i:.i. : c:r:ra:o ?ai?iz se: aiieia:c:tcs cascs ?:ev:síos no aÍ. 65 la I ei n.o 8.665193. des:e
;;:,--;.', i:.-::esse:a CClrTP,:iTANlí. coiri aàriesentação ias ieviias justifr.cativas.

2 :,.'-: .,-..,; : SÃC - ..-:.-. ; : ^<. G:S I.R.C iE ?3.E ÇCS
21 .'-. -)::.eiãc se :i:-.za: ';a Aiz c: R.sgist:c de ?reçcs cs crgãos participalies e interessaios.
o; 3-"a,4;e: O;::C ,3:Ezlc,21':i7','ac;: .f. Ao=,-,.-s.-la.-ãc ?u5iica M-*iticipai que i:ãC ie:na
,.,.i; :..i"- ;";;;; T; ; ;;" ;=*,.i. * 

"ei,. 
; r,e, l" ."*"ii" I ãã.,irrro p ei..r:ane;:e

i.?---:-1zÇà;. ::si: c';e ce,':ians:"s iair:.cía-,'ai:i à r,antage:n. respeitacc o li;niie contric lc
_v _J-

'a ^. .^. :-';i:: r- :::irL.,-,:i:: -.1? ::.ãc ::at'iic:::a:ain rro F.esisirc de Precos. cuando ieseiaie=
iz=:'-.s'-'. ai l,'-r-:: i.:g.s::,-. :. i:e:cs.:e.,::ãc:::,::::ies:ai seu:rie:esse jü:iic a Cc=rssac
lt.--:..,,..t.-.-; *3 -.-:-::::1c- -:ji a,..J ::,:: ,:,:-;-:c i:S:CSsí-,-=:S il.t--::CS3c:es a::SieC::'..CS:ie,JCS
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25.'-.:. SQfe::,c,ar e !.ià:3 R-sgis':i3 3e ?IeÇCS, prc'"'1i9:ciaiic a indicaçãc. SelpÍe q';3

sc: c:.a:c. :os ic=ececc:es. :raia atelcinelio às necessidaies d.a Administração, c'5ececencc

a c:de::: ce ciass:ílcz.àc e lrs iuai'!1:e:i','cs ie cca:-ra:acãc Cefili.dcs.
25.'r.t,.lc::iuzilos olccecr:::ántcs Íeiatiyos â evcÍ:iuâis renegociações dos pregos registradcs;

2a:,.'-.a. -*.a-',:z: r:-s s:::tir'a3s jà:er:tic-a a z=Tlz cei3sa e c ccltraditório- decorrenles de

cSsc;-:-1::=3r:o ic :?:--a:J :e ê-la ce 3.eg.str'--: u: P:eccs. c':.; ias cb:igações con::a:--:ais, el::

2a.- .(,.3-:z'-',zai.:áiccrca:::elle . ::escuisa l,; r,'icr,r;)'ic paia cc:l:icvação da vantajosidade dcs
-r:3çc i -'3 gls::à3a :' :

25",.1 . ?,eg:s::a: no ?c::a. ae Coi:L;::as ã i: 
.::.,:e iegistio Ge:ieÇc,

?í.',.?:. L:s;si:ai a c^'3e:t ie ?.assir-1c:.iâc :,c.s ;iciie.iies :eoist;aios :,a atâ i:as col:iatações deia
.i^^ ---.-.-+.-..

75.1. J::-lr.g a.;s *:-'qãa) -,,:":';s,..,..-s .: ..àj ia:-:,4::a;:-3s:
..-r---:v) ,.. .:l:i.:a:.1 :a :J:::'.:i: .lr::-:ii3 ;i-c:C 33 CrgãC 3e:e::c:acOi:

26.2.2. .Ct:-:rz:a: !:s ,fo1l:cs cDec3í-enco zr"o qi::r:::atii c iegistado, pol meio ce i.nstrr'=en':c
cciitia:;a-. cci:ic:rn3::-^::r:.:'aa e:e)lr'- ac eiirai. ei::. a:é no1/enta c:as, o-bservaic c przzc le
',.13::-:. iz z'"2-

15.-1 . 1'::::i:i i-:-:s --,:qa:r-i t:â.'::a-'Ji:a:s. --::'::=ss:3os e ::'ã: pa:,-cixâi-rlÊS. i:z C';à:,1-3 crg

!.-:-, !,á--,v.

2'5.:.- . ?=àlrzz:: ils âios :e-ei.r'cs â.-úo:'aliça co c;;iclliiesto pe:â Contiataca ias cbrigaçc\es
aoi:ra-iaimerte ass;r:oas ; ar,iic:r -.a::Ções. sarantida a ampia ciefesa e o contraoitorio.
ieco::e:tes co descuiipdnertà i.i s cbrigaçõe"s ccniratuais, em reiaçãc às suas pÍcprias

4
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)í ? /- ílr-,.r-rr:.ice-r :roataEe::e à CCNTRATAIA, quaiq-üei ânoiÍiaiiia3e ao c-:;e:c io
LV.J . -

l::sliu-::erto ccntlât;ai, ccdendo iecusar O iegebiaento, caso não esteja de acordc coÍIl âS

.s:e.:-::àcÕcs e cc::d.tÇões estabe.eciias ao TeÍrc ie R-eieiêncla:

Lí.:.: :i:--;'.:a-: :t::'-a::::-:e à C3-r'll"il.-^'L-, qrje:-3c iz za';'açàc 'e 
sa:Çõ3s

,-.::'-:a_-a'::-tq
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'-r:'-' ' ':-";:;;à; :i-J-JSS':a^ -'':-;>i'l:-''
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:1 .:. ,- l::-:a:c i=-a',-g;:: -r^:t--2'..'*r:7='.::-s3s- 3l:-:3c.a :z:e'-? c- s;a ass:.:a,;^'a'
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T]STADO DO MARAN}IÃO
PREFEITT]RA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LTCTTAÇÃO

39iéÉ
CPL

PREGÃO ELETRÔNtCO NO O47I2O2O. CPL

ANEXO II

(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)

CARTA CREDENCIAL

A(o)

PREGOETRO(A) MUNtCtPAL

REF. PREGÃO elernÔrurco No o47tzozo-cpl.

O abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa
inscrita no CNPJ/IVIF sob

o no 

-, 

com sede na rua , vem pela presente informar
a Vs. Sas. que o Sr portador do RG no

e do CPF no é designado para representar nossa
empresa na Ltcitaçâo actma referrda, podendo assinar atas e demais documentos,
interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisÕes,
asstnar propostas e rubricar documentos das demais licitantes, recorrer, desistir da
interposição de recursos, acordar, formular lances verbais, enfrm, praticar todos os atos
inerentes ao certame.

Atenciosamente,

Nome, ldentidade e Assinatura do Responsável Legal

#
FREFEITLJRA §E

rMpERÂTntz
4

Rua Urban. Santos. 1657 - Juçara. Inrperarriz - MA - cEp 65.900-50-5

lmperatriz (MA), _de_ de 2020.



I]STADO DO MARANHÃO
I'REFEITTJRA M UNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

iA-l -:7
CPL

PREGÃO ELETRÔNtCO NO O47I2O2O. CPL

ANEXO m

(MTNUTA DO CONTRATO)

CoNTRATO PARA CONTRATAÇÃO
DE PESSOA JURíDICA
ESPECIALIZADA EM

FORNECIMENTO DE LIVROS E E-

BOOKS TEMÁTICOS, CONFORME
ESPECTFTCAÇOES MINTMAS

CONTIDAS NO TERMO DE

REFERÊNCIA,CONFORME
ESPECTFTCAçOES MíNTMAS
CONTIDAS No TERMO DE
REFERÊNCIA. QUE ENTRE SI

CELEBRAM O MUNICíPIO DE
IMPERATRIZ E A EMPRESA

NA FORMA
ABAIXO

Ao(s) dias do mês de _ do ano de 2020, de um tado, o MUNICíPIO DE

IMPERA'TRIZ, CNPJ/IUF no 06.158.455/0001-16, localizado na Rua Rui Barbosa. no

201, Centro, através do(a) Secretário(a) Municipal

brasileiro(a), agente político, portador do RG n.o

SSP/MA e do CPF/MF n.o doravante denominado simplesmente
de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa CNPJ/[VF
n.o estabelecida na neste ato,
representada pelo, Sr portador do RG n.o _ e do CPF/ÍI/F n.o
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passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição na parte em que
com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato,
regido pela Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições
seguintes.

'l c?,.Át.!s ULÂ PRIMEIRA . se 0R,rErc

a) Constitui objeto deste a Contratação de pessoa jurídica especializada em
fornecimento de Livros e E-books temáticos, conforme especificações mínimas contidas
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neste Termo de Referência, conforme quantitativos descritos no termo de referência

com motivação no Processo Administrativo n'02.08.00.1878/2020-SEMED, e em

conformidade com o Pregão Eletrônico no 04712020-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 licitatorio realizado

na forma da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteraçÕes.

2. Ç!ÀUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇOES OA CONTRATADA
2.1. Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar
todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos
encargos que lhe são confiados, obrigando-se ainda, além das obrigações
estabelecidas no Anexo I do Termo de Referência, a:

2.1.1.lniciar a o fornecimento dos materiais logo apos o recebimento da "Ordem de
Fornecimento e/ou Serviços", emitida pela Contratante, de forma parcelada, a qual
viqorará até 31(trinta e um) de dezembro do ano em que for formalizado o contrato.
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de termo aditivo
2.1.2. Respeitar o ptazo estipulado para a execução do objeto, conforme
estabelecido no Termo de Referencia e na proposta da Contratada.

2.1.3. Observar o ptazo máximo no qual a Contratada ficará obrigada a executar o

objeto, conforme cláusula décima do contrato.

2.1.4. Comunicar à fiscalização do 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.

2.1.5. Facilitar à Fiscalização o acesso aos procedimentos e técnicas adotados.

2.1.6. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Contratante
ou a terôeiros, em razáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita.

2.1 .7 . Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por ela assumidas. todas as condições de habilitacão e <rualificação exigicJas na
licitação, apresentando os comprovantes que lhe forem solicitados pelo Contratante,
devendo comunicar ao Contratante a superveniência de fato impeditivo da
manutenção dessas condições.

2.1.8. 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.o 81 na Lei 8.666/93.

2.1.9. A recusa injustificada do homologatorio 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.

i@#ãbRrra [Jrbarro Sanr.s. 1657 - Juçara. lrnperatriz - MA - cEp 65.900_505
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2.1.10. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões do
valor inicialmente estimado paa a execução dos serviços, nos termos do § 1o; do art.
65 da Lei 8 666/93

2.1.11. 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.

7 < 1?. lndicar ern ate 05 (cinco) Cias apos a assinatlrra clc contr"ato, 01 (un':)

preposto como seu representante, conforme elenca o artigo 68, da Lei 8666/93,
aceito pela Administração, que deverá se reportar diretamente ao Gestor do Contrato,
pesso.almente e/ou via eletrônica/telefone, para acompanhar e se responsabilizar
pela execução do objeto.
2.1 .13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

2.1.14. Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e

exclusivamente, às suas custas e riscos, num prazo de no máximo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da solicitação do Contratante, quaisquer vícios, defeitos, incorreções,
erros, falhas e imperfeições, decorrente de culpa da Contratada no ato da execução
do objeto.

2.1.15. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administração ou a
terceiros, decorrente de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo orgão
interessado.

2.1.16. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros,
inclusive os decorrentes de aquisiçôes com vícios ou defeitos, constatáveis nos
prazoà da garantia, mesmo expirado o ptazo.

2.1.17 . Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes do objeto do contrato.

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

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

2.1.20. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrições referentes às leis
trabalhistas, previdenciárias e de segurança do trabalho de seus funcionários.

2.1 21. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.

;. ; .22. Pagar tooas as üespesas, tais üomo taxas, rmpostos, tributos, fretes, seguros,
mão-de-obra, garantia e todas as despesas decorrentes da contratação.
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L. t.2i. Garariiii que a açào ou oi"rrissão, toiai clu parciai, cia íiscaiização rio seror
competente, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao
cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes.
2.1 24. 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.

2.1.25. Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade observada em virtude
do fornecimento e prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem
solicitados.

2.1.26. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na

legislação especÍfrca 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.

2.1.27. Responsabilizar-se ainda por todas as despesas com material, mão-de-obra,
acidentes de trabalho, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
tiansp,:Íce fi'etes. eqr.rioanientos, segUrcs. t:'ibutcs, cantri!:i:iÇões ,Je qi"ralquei
natureza ou espécie, salários e quaisquer outras despesas necessárias à perfeita
execução dos serviços contratados.

2.1.28. Responsabilizar-se por quaisquer ações judiciais movidas por terceiros, que
lhe venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do contrato.

2.1.29. 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.

2.1 .30. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários.
2.1.31. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas
dependências do Contratante.

2.1.32. Responsabilizar-se pelo transporte, acondicionamento e entrega, inclusive o
descarregamento dos materiais.

2.1.33. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração
I\Iunicipal.

2.1.34. Entregar o objeto na Secretaria Municipal de Educação ou outro local
designado por esta.
2.1.35. [\4anter inalterados os preços e condições da proposta.

2.1.36. Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos, de modo idêntico
aqueles constantes na Ata de Registro de preços.

2'1 37. Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento da
execução do contrato.

#
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2.1.38. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das
disposições contidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de
Preços, inclusive quanto ao compromisso do fornecimento dos materiais registrados,
atendendo às solicitações do governo municipal.

2.1.39. Atender as demais condições descritas no Termo de Referência.

2.1.40. 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;

c) a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do Munícípio, durante
o períbdo

3. CLÁUSULA TERCEIRA . OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE
3.1. Efetuar o pagamento na forma da cláusula quinta deste contrato, apos o
recebimento definitivo dos materiais e/ou serviços e verificação do cumprimento de
todas as obrigações legais, fiscais, previdenciárias, trabalhistas e as demais
disposições do Termo de Referência.

3.2. Designar um profissional, para, na qualidade de fiscal, acompanhar e fiscalizar
a execução do Contrato, na forma da cláusula décima primeira deste contrato.

3.3. Promover o acompanhamento e a fiscalização do Contrato, sob o aspecto
quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas.
3.4. Rejeitar os materiais cujas especificações não atendam os requisitos mínimos
constantes do Anexo I do Termo de Referência.
i.5.'irioirficaÍ a eÍnpresa, por escrrto, sobre impenerçóes, faitras ou irreguiarioades
constantes da execução do objeto do Termo de Referência, para que sejam adotadas
as medidas corretivas necessárias.

3.6. lnformar a Contratada eventuais defeitos, identificados mesmo apos o
recebimento dos materiais e/ou serviços e exigir a sua substituição ou reparação,
conforme o caso.

3.7. Comunicar prontamente à Contratada qualquer anormalidade na execução do
Contrato, podendo recusar o recebimento do objeto, caso não esteja de acordo com
as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, informando
as ocorrências ao Orgão Gerenciador.
3.8. Verificar se a execução do objeto foi realizada com observação às disposições
pertinentes no Termo de Referência, implicando, em caso negativo, no cancelamento
do pagamento dos bens fornecidos.
3.9. Convocar regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob
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pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81

da Lei 8.666/93 e suas alterações.
3"'i§':',rei'iíicãr a reguiarliaoe fiscal e trabr.lihista oo íoi-neü,edor airies cics atus
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.
3.11. Expedir as Autorizações de Fornecimento.
3.í2. Receber o objeto em dias úteis, no horário de 08h às 14h, no localdeterminado
na requisiç áol autorização de fornecimento.
3.13. Disponibilizar local adequado para a realizaçáo da entrega.
3.í4. Prestar as informaçÕes e os esclarecimentos solicitados pela Contratada para

a fiel execução do contrato.

3.15. Permitir o fivre 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.

3.16. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa executar o

objeto de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referência.

3.17" Fvioir o cumÍ-.rimento de todas as obriqacÕes as-"umidas nela Contratada de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
3.18. Prestar esclarecimentos que se fizerem necessários à Contratada.
3.19. Notificar previamente à Contratada, quando da aplicação de penalidades.

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

4. CLÁUSULA QUARTA . DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO

4.1. O contrato terá vigência12 (doze) meses, contada da data de sua assinatura.
Havendo necessidade o contrato poderá sofrer acréscimos e supressões, conforme
previsto no artigo 65, §1o, da Lei Federal no 8.666/93.

ITEM
coDrGo

COMPRASNET
DESCRTÇÃO QTD

VALOR
wrÉolo

VALOR
TOTAL

Livro do Aluno Fase lnicial, que
compreende livro que atenda a Educação
lnfantil, nível V e 1o ano; [t/aterial didático que
aborcje o tema Coronar,írus de forma
atualizada e contextualizada, com o intuito de
facilitar e abordar tais informações para a
volta às aulas, atividades do cotidiano, em
atividades que envolvem higienização,
pandemia, formas de contágio e prevenção e
em consonância com a Base Nacional
Comum Curricular (BN CC)e com informações

11
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e conhecimentos pesquisados em fontes
fidedignas. Livro consumível, composto por
informações e atividades de fixação do
conteúdo trabalhado. Organizado em 3

capítulos, onde são abordados os seguintes
aspectos: O que é pandemia, Coronavírus e
Covid-19; formas de transmissão do vírus;
sintomas e tratamento; formas de prevenção.
O livro apresenta cerca de 70 páginas
diagramadas. Ao final do livro, são
disponibilizados encartes destacáveis
referentes aos jogos trabalhados no decorrer
deste. ISBN registrado, contendo capa no

tamanho 27 5x43 3 cm. sendo imDresso em
cores 4x0 I tinta escala em Triplex IMUNE,
90g lmpressão de qualidade que não

comprometa o verso da página.

E-book interativo: Coronavírus

- lnformação na palma da mão - FASE
lNlClAL, estruturado em formato HTML,
compatível com diferentes navegadores e

acesso em desktop,para a fase inicial, com
conteúdos complementares aos livros do
professor e do aluno, com aproximadamente
24 páginas. As informações e conhecimentos
apresentados estão alinhadas com o material
da coleção, propondo atividades e reflexões
acerca os seguintes aspectos. O que é
pandemia, Coronavírus e Covid-19; formas de
transmissão do vírus; sintomas e tratamento;
formas de prevenção. Apresenta jogos e
:t-i,iirla'Jes rün^. c int,-lito Ce fixaçãc de
conteúdos relacionados ao coronavírus. O
texto será apresentado em um layout de livro
de historia e, para passar a página, deverá
clicar no canto inferior da página. ou arrastá-
la, como se estivesse folheando um livro.

Ele será composto por páginas de historia
(personagens com texto narrado), mescladas
com páginas de atividades.

Apresenta narraçôes dos personagens
CecÍlia e Beto, dos conteúdos a presentados,

Rtra urbano santos. r65i - Juçara. Imperatriz - MA - cEp 65.900-505



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMrssÃo PERMANENTE DE LtC|TAÇÃO

?0?<
CPL

12

atividades e conceitos importantes para o
aprendizado dos alunos.

Livro do Aluno - Fase lnicia!

que atenda do 2" ao 3o ano; lt/laterial didático
que aborde o tema Coronavírus de forma
atualizada e contextualizada, com o intuito de
facilitar e abordar tais informações paru a

volta às aulas, atividades do cotidiano, em
atividades que envolvem higienização,
pandemia, formas de contágio e prevenção e

em consonância com a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e com informações
e conhecimentos pesquisados em fontes
fidedignas. Livro consumível, composto por
informações e atividades de fixação do
conteúdo trabalhado. Organizado em 4

capítulos, onde são abordados os seguintes
aspectos: O que é pandemia, Coronavírus e
Covid-19; formas de transmissão do vÍrus,
sintomas e tratamento; formas de prevenção.
O livro apresenta cerca de 100 páginas
diagramadas. Ao final do livro, são
disponibilizados encartes destacáveis
i'eíerei-rtes aos jogos trarialiraoos no oecorrer
deste.

ISBN registrado, contendo capa no tamanho
27.5x43.3 cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex lIVUNE, 90g I
lmpressão de qualidade que não comprometa
o verso da página.

E-book interativo: Coronavírus
- lnformação na palma da mão - FASE
lNlClAL, estruturado em formato HTML,
compatível com diferentes navegadores e
acesso em desktop,para a fase inicial, com
conteúdos complementares aos livros do
professor e do aluno, com aproximadamente
24 páginas. As informações e conhecimentos
apresentados estão alinhadas com o material
da coleção, propondo atividades e reflexões
àceiua üs seguintes aspectos: O que é
pandemia, Coronavírus e Covid-1g;formas de
transmissão do vírus, sintomas e tratamento;
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Livro do Aluno - Fase lntermediária, que
compreende do 4o ao 6o ano; Materialdidático
que aborde o tema Coronavírus de forma
atualizada e contextualizada, com o intuito de
facilitar e abordar tais informações para a
volta às aulas, atividades do cotidiano, em
atividades que envolvem higienização,
pandemia, formas de contágio e prevenção e

em consonância com a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e com informações
e conhecimentos pesquisados em fontes
fidedignas. Livro consumível, composto por
informações e atividades de fixação do
conteúdo trabalhado. Organizado em 4
capítulos, onde são abordados os seguintes
aspectos: O que é pandemia, Coronavírus e

Covid-19; formas de transmissão do vírus;
sintomas e tratamento, formas de prevenção.
O livro apresenta cerca de 70 páginas
diagramadas. Ao final do livro, são
.iispoiiibiiizaiios ericartes destacaveis
referentes aos jogos trabalhados no decorrer
deste. ISBN registrado, contendo capa no
tamanho 27.5x43.3 cm, sendo impresso em
cores 4x0 I tinta escala em Triplex IMUNE,
90g lmpressão de qualidade que não
comprometa o verso da página.

E-book interativo: Coronavírus
lnformação na palma da mão _ FASE

db.
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formas de prevenção. Apresenta jogos e

atividades com o intuito da fixação de
conteúdos relacionados ao coronavírus. O
texto será apresentado em um layout de livro
de história e, para passar a página, deverá
clicar no canto inferior da página, ou arrastá-
Ia, como se estivesse folheando um livro.

Ele será composto por páginas de historia
(personagens com texto narrado), mescladas
com páginas de atividades.

Apresenta narrações dos personagens

Cecília e Beto, dos conteúdos apresentados,
atividades e conceitos importantes para o
aprendizado dos alunos.
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RlA, estruturado em formato
HTIVL, compatível com diferentes
navegadores e acesso em desktop,para a
fase intermediária, com conteúdos
complementares aos livros do professor e do
aluno, com aproximadamente 24 páginas. As
informaçôes e conhecimentos apresentados
estão alinhadas com o material da coleção,
propondo atividades e reflexões acerca os
seguintes aspectos: O que é pandemia,
Coronavírus e Covid-19; formas de
transmissão do vírus; sintomas e tratamento;
formas de nrevenÇão Apresenta jogos e

atividades com o intuito da fixação de
conteúdos relacionados ao coronavírus. O

texto será apresentado em um layout de livro
de historia e, para passar a página, deverá
clicar no canto inferior da página, ou arrastá-
la, como se estivesse folheando um livro.
Apresenta jogos, como quebra-cabeça, jogo
troca letras, jogo de percurso, o labirinto do
Coronavírus e palavras cruzadas, para tornar
o aprendizado mais lúdico.

Ele será composto por páginas de historia
(personagens com texto narrado), mescladas
com páginas de atividades.

Apresenta narrações dos personagens Ayana
e Yudi, dos conteúdos apresentados,
atividades e conceitos importantes para o
aprendizadr: dos a!unos.

INTERME

14

Livro do AIuno - Fase Avançada, que
compreende do 70 ao 9o ano; [Materialdidático
que aborde o tema Coronavírus de forma
atualizada e contextualizada, com o intuito de
facilitar e abordar tais informações para a
volta às aulas, atividades do cotidiano, em
atividades que envolvem higienização,
pandemia, formas de contágio e prevenção.
Em consonância com a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e com informaçÕes
e conhecimentos pesquisados em fontes
fidedignas. Livro consumível, composto por
informações e atividades de fixação do
conteúdo trabalhado. Organizado em 4
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capítulos, onde são abordados os seguintes
aspectos: O que é pandemia, Coronavírus e
Cc,;id-'1Q; fci'ri:as cle t:'snsiiiissão ;{c rrírlls;
sintomas e tratamento; formas de prevenção.
O livro apresenta cerca de 120 páginas
diagramadas. Ao final do livro, são
disponibilizados encartes destacáveis
referentes aos jogos trabalhados no decorrer
deste. ISBN registrado, contendo capa no
tamanho 27.5x43.3 cm, sendo impresso em
cores 4x0 I tinta escala em Triplex IMUNE,

909 i lmpressão de qualidade que não

comprometa o verso da página.

E-book interativo: Coronavírus
lnformação na palma da mão FASE
AVANÇADA, estruturado em formato HTML,
compatível com diferentes navegadores e

acesso em desktop,para a fase avançada,
com conteúdos complementares aos livros do
professor e do aluno, com aproximadamente
2-i págir-ras. Hs irríoi'r'laçÕes e coiliiecintentos
apresentados estão alinhadas com o material
da coleção, propondo atividades e reflexões
acerca os seguintes aspectos: O que é

pandemia, Coronavírus e Covid-19; formas de
transmissão do vírus; sintomas e tratamento;
formas de prevenção. Apresenta jogos e
atividades com o intuito da fixação de
conteúdos relacionados ao coronavírus. O
texto será apresentado em um layout de livro
de história e, para passar a página, deverá
clicar no canto inferior da página, ou arrastá-
la, como se estivesse folheando um livro.
Apresenta jogos, como caça-palavras,
palavras cruzadas, jogo de troca letras, jogo
da memoria, quis e animação sobre a
higienização correta das mãos, para tornar o
aprendizado mais lúdico.

Ele será composto por páginas de historia
(personagens com texto narrado), mescladas
com páginas de atividades.

Apresenta narrações dos personagens

os conteúdosLauane e Nestor para

Rua L.lrbano Santos. 1657 * Juçara. Imperatriz- MA - cEp 65.900-505
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apresentados, atividades e conceitos
importantes para o aprendizado dos alunos.

Livro de Orientações para o Professor- -que

compreende as orientaçóes metodologicas
das atividades do livro do aluno, organizado
da seguinte forma. Orientações
metodológicas - Fase lnicial (para o material
da Educação lnfantil, nívelV e para o material
que compreende do 1o ao 3o ano),

Orientações metodológicas Fase
lntermediária (4o ao 6o ano) e Orientações
metodológicas -Fase Avançada (7o ao 9o

ano). As orientações estão organizadas
segundo as páginas do livro do aluno. Material
didático contendo orientações metodologicas
destinadas ao professor, para

encaminhamento didático das proposições

apresentadas no livro do aluno. Com

sugestões de vídeos, textos e bibliografia
complementar e geral, que aborde o tema
Coronavírus de forma atualizada e

contextuaiizacla, coÍyr o intuito de facilitar e

abordar tais informações para a volta às
aulas, atividades do cotidiano, em atividades
que envolvem higienização, pandemia,
formas de contágio e prevenção. As
habilidades e competências gerais da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) são
apresentadas em todas as atividades de
maneira interdisciplinar e apresentando
informações e conhecimentos pesquisados
em fontes fidedignas. Livro consumível,
composto por informações e atividades de
fixação do conteúdo trabalhado. Organizado
em 4 capítulos, onde são abordados os
seguintes aspectos: O que é pandemia,
Coronavírus e Covid-19; formas de
transmissão do vírus; sintomas e tratamento;
formas de prevenção. O livro apresenta cerca
de 1 10 páginas diagr"amaCas lSBt{
registrado, contendo capa no tamanho
27 .5x43.3 cm, sendo impresso em cores 4x0 /
tinta escala em Triplex IMUNE, 90g t
lmpressão de qualidade que não comprometa
o verso da página.
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Livro para os familiares,

que compreende as fases inicial, intermediária
e avançada. Material didático que aborde o

tema Coronavírus de forma atualizada e

contextualizada para os alunos e familiares,
com o intuitc de facilitar e ahrordar tais
informações para a volta às aulas, atividades
do cotidiano, em atividades que envolvem
higienização, pandemia, formas de contágio e

prevenção e em consonância com a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) e com

informações e conhecimentos pesquisados

em fontes fidedignas. Livro consumível,
composto por informações e atividades do

conteúdo trabalhado. Organizado em 4

capítulos, onde são abordados os seguintes
aspectos: O que é pandemia, Coronavírus e
Covid-19; formas de transmissão do vírus;
sintomas e tratamento; formas de prevenção.

O livro apresenta cerca de 80 páginas

diagramadas. ISBN registrado, contendo capa
no tamanho 27.5x43.3 cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex IMUNE,

90g lmpressão de qualidade que não

comprometa o verso oa página.

c
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5.2. O pagamento à Contratada será efetuado pela Secretaria da Fazenda e Gestão
Orçamentária, por meio de transferência eletronica ou ordem bancária, em até 30 (trinta)
dias apos a aceitação definitiva dos produtos, com apresentação das notas fiscais da
Execução dos Serviços devidamente certificadas pelo Agente Público competente.

5.3. O pagamento deverá ser efetuado em parcelas proporcronars iante a
execução dos servicos, à medida que forem executados os mesmos, não devendo
estar vinculado a liquidação total do empenho.

5.4. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatória deverá apresentar junto
;is l',ctl3 fis:ais, cotitpr'oraÇãc cje sua adirr:piência cci;l as Fazerrdas l.{acio;-ral, Estauual
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
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5. CLÁUSULA QUINTA - DO PREçO E DAS CONDIÇÔES DE PAGAMENTO

5.1. O valor do presente contrato é de R$
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Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam
sobre os produtos contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Serviços de Quaisquer
Natureza - ISSQN.

5.5. 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 hipoteses, conforme o item 12 deste contrato.

5.6. Caso o Contratante não demande o total da quantidade estimada, não será devida
indenização a Contratada, observadas as prescrições da Lei no 8.666/93.

5.7. rr üontratacja deverá apreserrtar pré-Íaturamento com detalnes dos fornecimentos
e/ou prestação de serviços, para conferência por parte do Contratante e posterior

aprovação para faturamento.

5.8. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento, a Contratada
deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 02 (duas) vias, que deverão
ser entregues na Secretaria de Educação, situada na Rua Urbano Santos, no 1657,

Juçara , lmperatriz- tUA.,CEP 65.900-505, para fins de liquidação e pagamento.

5.9. Para fins de pagamento, o Contratante responsabilizar-se-á apenas pelos

fornecimentos e/ou serviços 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.

5.10. A ate§tação da fatura correspondente à prestação do serviço caberá aofiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse fim.

5.11. 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.

5.íí.í. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da
reapresentação e protocolização junto ao Fiscal do contrato do documento fiscal com
as devidâs correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional ao
Contratante, nem deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela Contratada.

5.12. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente qualquer
obrigação documental ou financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de
preços ou atualização monetária.

5.13. O Contratante reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento apos
a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do
contrato.

5.14. O 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.

Rua L,lrbano Santos. 1651 - Juçara, Imperatriz - MA - CEP 65.900-505
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5.í5. O Contratante, observados os princípios do contraditorio e da ampla defesa,
poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à Contratada, os
valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizaçôes devidas por esta,
nos termos do contrato.

5.í6. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido
de alguma forma para tanto, serão devidos pelo Contratante encargos moratorios à taxa
nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros
simples.

5.17. O valor dos encargos será calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde. EM =
Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o
paganrerrt<.r e a do el'etivo pagamento; t = inciice de compensaçao frnancerra =
0,00016438, e VP = Valor da prestação em atraso.

6. CLAUSULA SEXTA - DA CLASSTFTCAÇÃO ORçAMENTÁRrA E EMPENHO

6.1.Na licitação para registro de preço não é necessário indicardotação orçamentária,
o que somente será exigida paru aformalização do contrato ou outro instrumento hábil,
nos termos do art. 7o, §2o, do Decreto tMunicipal 01312015.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS MULTAS, SANçÔES ADMINISTRATIVAS E

RESCISÃO CONTRATUAL

7.1.Pela inexecução total ou parcial do Contrato, ao Contratante poderá, garantida a

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

7.1.1. Advertência escrita: quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no
caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato
ou, ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos ao
Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

7.1.2. Multas:

7.'1.2.1. 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor da dos materiais e/ou
serviços'com atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, ao Contratante poderá decidir
pela continuidade da aplicação da multa ou pela rescisão contratual, em razão da
inexecução total.

7-1-2.2- 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido,
para ocorrências de atrasos ou qualquer outro ptazo previsto neste instrumento, não
abrangido pelas demais alíneas.

7-1.2.3.5% (cinco por cento) por dia sobre o valor global do fato ocorrido, pelo não
cumprimento de quaisquer condições de garantia estabelecido no contrato.

7'1-2.4. s% lcinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não
manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento
convocatorio.
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Ŵ
Mr-:3

í,-;;l{]'í j r :a;-l:,1i, i-.1:.

lililp§RAT&rU
4

Rua urbano Santos, 1657 - Juçara. Imperatriz - MA - cEp 65.900-505



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
il\{

CPL

7.1.2.5. 10 o/o (dez por cento) sobre o valor do contrato, na hipotese de rescisão
contratual por inexecução parcial do contrato.

7.1.2.6.20 % (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nas hipoteses de recusa na

assinatura do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-
se quando houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais - atraso superior
ao prazo limite de 30 (trinta) dias.

7.1.3. Rescisão contratual unilateral, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll
do arligo 78 da Lei no 8.666/93.

7.1.4. Rescisão amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da

licitação, desde que haja conveniência para a Administração Pública.

7.1.5. Rescisão judicial, nos termos da legislação.

7 .1.6. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com

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

7.1.7. 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 propria autoridade que aplicou a sanção, que

será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos

resultantes e apos decorrido o ptazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

8. CLÁUSULA OITAVA. DA RESPONSABILIDADE CTVIL

8.í A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer ao Contratante,
ou terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa da Contratada ou de seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver
sujeita.

9. CLÁUSULA NONA - O(s) material(is) deverá(ão) ser aceito(s), da seguinte forma:

9.í. PROVISORIAMENTE: no ato da entrega, para fins de posterior verificação da
ro:-:9cri'itidrld.r das espe:ificaçôes cias inateriais con: aqueies Cetenrrinadcs nos Anexos
I do Termo de Referência e da proposta vencedora, oportunidade em que se observarão
apenas as informações constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a
respectiva nota de empenho.

9.2. DEFINITIVAMENTE: no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento
provisorio, apÓs a verificação das especificações, qualidade e quantidades dos materiais
e conseqüentemente aceitação, mediante termo circunstanciado a ser elaborado pelo
fiscal do contrato, a ser designado pelo Contratante.

9.3. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser
providenciada a mão de obra necessária.

9.4. O aceite/aprovação do(s) produto(s) pelo orgão licitante não exclui a
responsabiiidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s)
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produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas,
posteriormente, garantindo-se ao município as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.o

8.078/90.

cLÁusuLA DÉcrMA - coNDrÇoES DE ExEcuÇÃo

í0.1. A execução do objeto terá início logo apos o recebimento da "Ordem de
Fornecimento" emitida pelo Contratante, de forma parcelada, a qual vigorará até

31(trinta e um) de dezembro do exercício financerro em que for formalizado, a contar de

sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, através de

termo aditivo

10.2. O fornecimento dos bens será efetuado de forma parcelada, sob demanda,
conforme a'necessidade e de acordo com a conveniência da Administração, bem como
da existência de disponibilidade orçamentária, nas quantidades e locais determinados
pelo Contratante, por ocasião da emissão da solicitação formal, sendo de inteira

responsabilidade da Contratada o ônus com a execução do objeto.

10"3, Q fornecimento será executado cbservadc o disposto no Anexo I e demais

disposições do Termo de Referência.

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

dias, após a solicitação formal pelo Contratante.

10.5. Os materiais entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com

sua conservação, em embaiagens lacradas pelo fabricante.

10.6. O 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.

11. CLAUSULA DECTMA PR|METRA - DA F|SCALIZAÇÃO DO CONTRATO

1í.1. A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato, na forma integral,
serão feitos por servidores devidamente nomeados através de portaria e outros
representantes, especialmente designados, os fiscais anotaram em registros proprios
todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularizaçáo das faltas ou
defeitos observados na forma do Artigo 67, da Lei no 8.666, de 21.06.93.
1í.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou
cc;iiis:ãg ie iececii'itetiio deverão sei"acotadas por seus supei"lüres eiir terlpo hái:ii
para a adoção das medidas convenientes a Administração.

11.3. 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.

11.4. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor
responsável pela fiscalizaçáo do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

12.1. Durante a vigência do Contrato, os preÇos registrados serão fixos e irreajustáveis,
exceto nas hipoteses decorrentes e oevidamente comprovadas cjas situaçoes previstas
na alínea "d" do inciso ll do art. 65 da Lei no 8.666/1993 ou no artigo 17 do Decreto
Municipal no 1312015, de 31 de março de 2015.
12.2. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos da Contratada e a retribuição da Admrnistração 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.o 8.666/93.

13. CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

í3.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma

das ocorrências prescritas nos artigos 77 a 81 da Lei no 8.666/93 , de 21106193.

13.1.1. Constituem motivo para rescisão do Contrato:

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

b) O cumprimento rrregular de cláusulas contratuais, especificaçôes e lentidão do seu

cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos

serviços ou fornecimento nos prazos estipulados.

c; a parairsação da execuçâo cjo serviço, sem justa causa e prévia comunicação á

Administração.

d) O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para

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

e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo

primeiro do artigo 67 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

f)A decretação da falência ou instauração da insolvência civil.

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

h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que

prejudique a execução do contrato.

i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justrficadas e

determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o

contratante e exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato.

j) A suoressão, por parte Ce A<Jnninistr"ação. Cos se;'viÇos. acarretando modificações rJo

valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da

lei no 8.666 , de 21 de junho de 1993.

k)A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, por prazo superior

a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da

ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo
ptazo, independentemente do pagamento obrigatorio de indenizações pelas sucessivas

A+*
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e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizaÇões e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.

l) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes Ccs serviços e,ri parcelas destes, já i'ecebidos c'"iexecr:tados, salvc em caso
de calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao

contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até
que seja.normalizada a situação.

m)A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução
de serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais

especificadas nos projetos.

n) A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva

da execução do contrato.

o) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666/93, sem prejuízo

das sanções penais cabíveis.

p) A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a
fusão execução do contrato.

14. CLÁUSULA DÉC|MA QUARTA - DA ANTTCORRUPÇÃO
!. Nla execução do futr-rro Contrato é ,.redado à Secretaria a a Contratada e/cu a

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

a) Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
público ou a quem quer que seja, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
b) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar o presente

Contrato;
c) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogaçÕes do presente Contrato, sem autorizaçáo em lei, no ato convocatorio 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 omrssões que constituam prática ilegal ou de corrupção, nos termos da Lei no

12.84612013 (conforme alterada), do Decreto no 8.42012015 (conforme alterado), do
U.S. ForeignCorruptPracticesAct de 1977 (conforme alterado) ou de quaisquer outras
leis ou regulamentos aplicáveis ("Leis Anticorrupção"), ainda que não relacionadas com

o presente Contrato.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

iica eiÉrto o foro da Crunai'ca cie impei'atriz - íviA, com rerrúrrcia expressa de quaiquer

outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos
da execução deste Contrato.

PREFEI'TUR& T}E
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achado

CONTRATADO

Representante Legal

TESTEMUNHAS
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E. para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é

o presente i ento em 03 (Íres) vias de igual teor, que, depois de lido e
pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

imperatriz (MA), _ de _ de 20_.

V;tr PEREIR.A.

Municipal

^gnm§
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ll,lD§RAYm
,l

Rua Urbano Santos. 1657 - Juçara. Imperatriz - MA - CEP 65.900-505

üffi



í--T=
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE !MPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREGÃO ELETRONICO NO O47I2O2O. CPL

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRTMENTO DO !NC. V DO ART. 27 DA LE!

8.666/93

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)_, inscrito no CNPJ/MF sob no

por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)

, portador da Carteira de ldentidade no

edoCPFno-,DECLARA,parafinsdodispostonoinc.Vdoart.
27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de

outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

(data)

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ko

q
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(MrNUrA DA ArA â§ãé8,XrRo DE pREÇos)

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS N. /2020

A COMISSÃO penUeNENTE DE LICITAçÃO - CPL, vinculada ao gabinete do
Prefeito, criada pela instituída pelo Decreto no 044, de 31 de julho de 1997 e suas
alterações posteriores,com sede eforo na cidade de lmperatriztMA, com sede à Rua

Urbano Santos, 1657 - Bairro Juçara - lmperatriz - MA - CEP 65.900-505, neste ato
representado Presidente, Sr. Francisco Sena Leal, brasileiro, casado, portador da
Cédula de ldentidade no 0000333957946 - SESP MA e do CPF no 175.296.203-63,
nomeado por meio da Portaria no 12.056, de 22 de Janeiro de 2020, publicada em

:?!t",i2C?C, iio usc ,ja ati'ib"rição que lhe confere o Decreto li'luriicipai no 27 de 04 .lc
julho de 2014, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na

forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS no xxí2020, publicada no dia xx de

xxxxx e 2020, abertura da sessão em xxxxxx de 2020, às xx:00h (quatorze

horas),Processo Administrativo 02.08.00.1878/2020, resolve registrar os preços

da(s) empresa(s) indicada(s)e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação
por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei no 8.666, de

21 dejunho de 1993 e suas alterações, Decreto n.o7.892, de 23 de janeiro de 2013,

Lei Federal no. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal no. Q2212007,

Decreto Municipal no 13 de 31 de março de 2015, em conformidade com as

disposições a seguir.

1. DO OBJETO
'1.1. A presente Ata tem por Contratação de pessoa jurídica especializada

em fornecimento de Livros e E-books temáticos, conforme especificações
mínimas contidas neste Termo de Referência., conforme especificações
mínimas contidas neste Termo de Referência, conforme Anexo I do Edital do
Pregão Eletrônico no 04712020, que e parte integrante desta Ata, assim como

. ã proposta irei-rcedÇra inCe.pendenter, rente Ce ti"ansci'ição.

2. DOS PREÇOS, ESpECIFICAçOES, QUANTTTATTVOS E FORNECEDORES

2.1 Do quantitativo

Itens Cod.
Compra
snet

Descrição Unidad
e

QTD ORGAO
PARTICIPAN

TE

QTD ORGAO
NÃO

PARTICIPAN

TE

1 465355

Livro do Aluno - Fase lnicial, que
compreende livro que atenda a
Educação lnfantil, nível V e 1o ano;
Material didático que aborde o tema
Coronavírus de forma atualizada e

UND 3.049 6.098
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contextualizada, com o intuito de
facilitar e abordar tais informações para

a volta às aulas, atividades do cotidiano,
em atividades que envolvem
higienização, pandemia, formas de

contágioeprevençãoeem
consonância com a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e com
informações e conhecimentos
pesquisados em fontes fidedignas. Livro
consumível, composto por informações
e atividades de fixação do conteúdo
trabalhado. Organizado em 3 capítulos,
onde são abordados os seguintes
aspectos: Oqueépandemia,
Coronavírus e Covid-19; formas de
transmrssâo do vírus, sintomas e

tratamento; formas de prevenção. O

livro apresenta cerca de 70 páginas

diagramadas. Ao final do livro, são
disponibilizados encartes destacáveis
referentes aos jogos trabalhados no

decorrer deste. ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3
cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta
escala em Triplex IMUNE, 909
lmpressão de qualidade que não

comprometa o verso da página.

E-book interativo:
Coronavirus - lnformação na palma
da mão - FASE lNlClAL, estruturado
em formato HTML, compatível com
diferentes navegadores e acesso em
desktop,oara a fase inicia!. com
conteúdos complementares aos livros
do professor e do aluno, com
aproximadamente 24 páginas. As
informações e conhecimentos
apresentados estão alinhadas com o
material da coleção, propondo
atividades e reflexões acerca os
seguintes aspectos: O que é pandemia,
Coronavírus e Covid-19; formas de
transmissão do vírus; sintomas e
tratamento; formas de prevenção.

âr
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Livro do AIuno - Fase lnicial

que atenCa rJc 2' ao 30 anc, i\:'!atei'la!

didático que aborde o tema Coronavírus
de forma atualizada e contextualizada,
com o intuito de facilitar e abordar tais
informações para a volta às aulas,
atividades do cotidiano, em atividades
que envolvem higienização, pandemia,

formas de contágio e prevenção e em

consonância com a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e com
informações e conhecimentos
pesquisados em fontes fidedignas. Livro
consumível, composto por informações
e atividades de fixação do conteúdo
trabalhado. Organizado em 4 capítulos,
onde são abordados os seguintes
aspectos: Oqueépandemia,
Coronavírus e Covid-19; formas de
transmissão do vírus: sintomas e
tratamento; formas de prevenção. O
livro apresenta cerca de 100 páginas
diagramadas. Ao final do livro, são
disponibilizados encartes destacáveis
referentes aos jogos trabalhados no
decorrer deste.

rj

13.276

Apresenta jogos e atividades com o
intuito da fixação de conteúdos
relacionados ao coronavírus. O texto
será apresentado em um layout de livro

de historia e, para passar a página,

deverá clicar no canto inferior da
página, ou arrastá-la, como se

estivesse folheando um livro.

Ele será composto por páginas de
história (personagens com texto
narrado), mescladas com páginas de

atividades.

Apresenta narrações dos personagens

Cecília e Beto, dos conteúdos
apresentados, atividades e conceitos
importantes para o aprendizado dos
alunos.

UND 6.638
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ISBN registrado, contendo capa no

tamanho 27.5x43.3 cm, sendo impresso
em cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IMUNE, 909. / lmpressão de qualidade
que não comprometa o verso da página.

E-book interativo:
Corcrravíri.is * lnfor'r:ração na palnia
da mão - FASE lNlClAL, estruturado
em formato HTML, compatível com

diferentes navegadores e acesso em

desktop,para a fase inicial, com

conteúdos complementares aos livros

do professor e do aluno, com

aproximadamente 24 páginas. As
informações e conhecimentos
apresentados estão alinhadas com o
material da coleção, propondo

atividades e reflexões acerca os

seguintes aspectos: O que é pandemia,

Coronavírus e Covid-19; formas de

transmissão do vírus; sintomas e

tratamento; formas de prevenção.

Apresenta jogos e atividades com o
intuito da fixação de conteúdos
relacionados ao coronavírus. O texto
será apresentado em um layout de livro

de historia e, para passar a página,
deverá clicar no canto inferior da
página, ou arrastá-la, como se
estivesse folheando um livro.

Ele será composto por páginas de
historia (personagens com texto
narrado), mescladas com páginas de
atividades.

Apresenta narrações dos personagens
Cecília e Beto, dos conteúdos
apresentados, atividades e conceitos
importantes para o aprendizado dos
alunos.

Livro do Aluno - Fase lntermediária.
que compreende do 40 ao 60 ano;
Matenal droárrco que aoorde o tema
Coronavírus de forma atualizada e

UND

aH#

21.2583 46.5355
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contextualizada, com o intuito de
facilitar e abordar tais informações para

a volta às aulas, atividades do cotidiano,
em atividades que envolvem
higienização, pandemia, formas de
contágioeprevençãoeem
consonância com a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e com
informações e conhecimentos
pesquisados em fontes fidedignas. Livro
consumível, composto por informações
e ativiciaCes de fixaçáo do conteúciri

trabalhado. Organizado em 4 capítulos,
onde são abordados os seguintes

aspectos: Oqueépandemia,
Coronavírus e Covid-19; formas de
transmissão do vírus; sintomas e

tratamento; formas de prevenção. O

livro apresenta cerca de 70 páginas

diagramadas. Ao final do livro, são
disponibilizados encartes destacáveis
referentes aos jogos trabalhados no

decorrer deste. ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3
cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta
escala em Triplex l[\4UNE, 90g

lmpressão de qualidade que não

comprometa o verso da página.

E-book interativo: Coronavírus
lnformaçâo na palma da mão - FASE
tNTERMEDIÁRlA, estruturado em

formato HTML, compatível com

diferentes navegadores e acesso em

desktop,para a fase intermediária, com

conteúdos complementares aos livros

do professor e do aluno, com
aproximadamente 24 páginas. As
informações e conhecimentos
apresentados estão alinhadas com o
material da coleção, propondo
atividades e reflexÕes acerca os
seguintes aspectos: O que é pandemia,
Coronavírus e Covid-19; formas de
transmissão do vírus; sintomas e
tratamento; formas de prevenção.

5à
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Apresenta jogos e atividades com o
intuito da fixação de conteúdos
relacionados ao coronavírus. O texto
será apresentado em um layout de livro

de historia e, para passar a página,

deverá clicar no canto inferior da
página, ou arrastá-la, como se
estivesse folheando um livro. Apresenta
jogos, como quebra-cabeça, jogo troca
letras, jogo de percurso, o labirinto do
Coronavírus e palavras cruzadas, para

tornar o aprendizado mais lúdico.

Ele será composto por páginas de
historia (personagens com texto
narrado), mescladas com páginas de

ativioades.

Apresenta narrações dos personagens

Ayana e Yudi, dos conteúdos
apresentados, atividades e conceitos
importantes para o aprendizado dos
alunos.

Livro do Aluno - Fase Avançada, que

compreende do 70 ao 9o ano; Material
didático que aborde o tema Coronavírus
de forma atualizada e contextualizada,
com o intuito de facilitar e abordar tais
informações para a volta às aulas,
atividades do cotidiano, em atividades
que envolvem higienização, pandemia,
formas de contágio e prevenção. Em
consonância com a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e com
rnformaçoes e conhecimentos
pesquisados em fontes fidedignas. Livro
consumível, composto por informações
e atividades de fixação do conteúdo
trabalhado. Organizado em 4 capítulos,
onde são abordados os seguintes
aspectos: Oqueépandemia,
Coronavírus e Covid-19; formas de
transmissão do vírus; sintomas e
tratamento; formas de prevenção. O
livro apresenta cerca de 120 páginas
diagramadas. Ao final do livro, são

4 âE'( f-â
UNI) 10.237 :U.-l r .i
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disponibilizados encartes destacáveis
referentes aos !ogos trabalhados no
decorrer deste. ISBN registrado,
contendo capa no tamanho 27.5x43.3
cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta
escala em Triplex IMUNE, 90g I
lmpressão de qualidade que não

comprometa o verso da página.

E-book interativo: Coronavírus
lnformação na palma da mão - FASE
AVANÇADA, estruturado em formato
HTÍVIL, compatível com diferentes
navegadores e acesso em desktop,para
a fase avançada, com conteúdos
complementares aos livros do professor
e do aluno, com aproximadamente 24
páginas. As informações e

conhecimentos apresentados estão
alinhadas com o material da coleção,
proponCo ati,",idaCes e reflexões acerca
os seguintes aspectos. O que é
pandemia, Coronavírus e Covid-19;
formas de transmissão do vÍrus;
sintomas e tratamento; formas de
prevenção. Apresenta jogos e

atividades com o intuito da fixação de

conteúdos relacionados ao coronavírus.
O texto será apresentado em um layout
de livro de historia e, para passar a

página, deverá clicar no canto inferior
da página, ou arrastá-la, como se
estivesse folheando um livro. Apresenta
jogos, como caça-palavras, palavras
cruzadas, jogo de troca letras, jogo da
memória, quis e animação sobre a

higienização correta das mãos, para

tornar o aprendizado mais lúdico.
Ele será composto por páginas de
historia (personagens com texto
narrado), mescladas com páginas de
atividades.
Apresenta narrações dos personagens
Lauane e Nestor para os conteúdos
apresentados, atividades e conceitos

\3g+
\í*.
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5 465355

Livro de Orientações para o
Professor- que compreende as
orientações metodologicas das
ati'rrdaCes dc !!r.rr"c do alunc, orqanizaCc:

da seguinte forma: Orientações
metodológicas - Fase lnicial (para o
material da Educação lnfantil, nível V e
para o material que compreende do 1'
ao 30 ano), Orientações
metodológicas - Fase lntermediária
(4o ao 6o ano) e Orientações
metodológicas -Fase Avançada (7o

ao 90 ano). As orientações estão

organizadas segundo as páginas do

livro do aluno. ltlaterial didático

contendo orientações metodologicas
destinadas ao professor, para

encaminhamento didático das
proposições apresentadas no livro do
aluno. Com sugestões de vídeos, textos
e bibliografia complementar e geral, que

aborde o tema Coronavírus de forma

atualrzada e contextualrzada, com o
intuito de facilitar e abordar tais
informações para a volta às aulas,

atividades do cotidrano, em atividades
que envolvem higienização, pandemia,

formas de contágio e prevenção. As
habilidacles e competências gerais da
Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) são apresentadas em todas as

atividades de maneira interdisciplinar e
apresentando informações e

conhecimentos pesquisados em fontes
fidedignas. Livro consumível, composto
por informações e atividades de fixação
do conteúdo trabalhado. Organizado
em 4 capítulos, onde são abordados os
seguintes aspectos: O que é pandemia,
Coronavírus e Covid-19; formas de
tlan:q:rssão 'ii.. vir';rs, sirrtcm:s e

tratamento; formas de prevenção. O
livro apresenta cerca de 110 páginas
diagramadas. ISBN registrado,

4.000UND

importantes para o aprendizado dos
alunos.

?.004
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contendo capa no tamanho 27.5x43.3
cm, sendo impresso em cores 4x0 / tinta
escala em Triplex IMUNE, 90g I
lmpressão de qualidade que não

comprometa o verso da página.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
coMtssÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Livro para os familiares,

E4

6 465355

que compreende as fases inicial,

intermediária e avançada. Material
didático que aborde o tema Coronavírus
de forma atualizada e contextualizada
para os alunos e familiares, com o

intuito de facilitar e abordar tais
informaçÕes para a volta às aulas,

atividades do cotidiano, em atividades
que envolvem higienização, pandemia,

formas de contágio e prevenção e em

consonância com a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e com

informações e conhecimentos
pesquisados em fontes fidedignas. Livro

consumível, composto por informações
e atividades do conteúdo trabalhado.
Organizado em 4 capítulos, onde são
abordados os seguintes aspectos: O
que é pandemia, Coronavírus e Covid-
19; formas de transmissão do vírus;
sintomas e tratamento; formas de
prcvcnçã;. C iivro aprese;lta cerca 0e
80 páginas diagramadas. ISBN
registrado, contendo capa no tamanho
27.5x43.3 cm, sendo impresso em
cores 4x0 / tinta escala em Triplex
IIVIUNE, 909. lmpressão de qualidade
que não comprometa o verso da página.

6í.106UND 30.553

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

OBJETO

Item
Descrição do

Objeto Unidade Quant.
Preço Unitário Registrado

(R$) Total (R$)

fl
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2.3 Dados dos fornecedores classificados

2.4 Orgãos Participantes' Secretaria fulurricipai de Eciucação - SEMED

3.DA VALIDADE DA ATA

3.1 . A validade desta Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir
de _, não podendo ser prorrogada.

4.DA GERÊruCrn DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS

4.1 Caberá à Superintendência de Registro de Preços da Comissão Permanente de
Licitação o gerenciamento desta Ata, no seu aspecto operacional e nas questões
legais, em conformidade com as normas do Decreto Municipal no 13, de 31 de março
de 2015.

s.Dos PREÇOS REGTSTRADOS

5.1 Os preços registrados são os preços unitários ofertados pelos signatários desta
Ata.
5.2 Os preços registrados, bem como o registro dos licitantes que aceitaram cotar
os materiais com preços iguais aos do licitante vencedor, estão relacionados na ata de
rea.liz.acáo r::la sessão nublica do Pregão Eletrônlco no 04712020. que é parte
integrante desta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

6 DA UTTLTZAÇÃO DO REGTSTRO DE PREçOS

6.1 A presente ata implica em compromisso de fornecimento, apos cumprir os
requisitos de publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os
pedidos efetuados durante sua validade, dentro dos quantitativos estimados.
O ajuste com os fornecedores registrados será formalizado pelos interessados
mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital
do Pregão Eletrônico no 04712020.
Em decorrência da publicação desta Ata, o participante do SRP poderá firmar
contrato com os fornecedores que tiveram os preços registrados, devendo
comunicar ao orgão gestor a recusa daquele em fornecer os materiais no prazo
estabelecido pelos órgãos participantes.
o fornecedor terá o ptazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da

p.*-j

6.2

6.3

,/

CNPJ/MF no: Razão Social:

Endereço CEP:

Telefone: (99) Fax

Endereço Eletrônico: Representante

RG no Orgão Expedidor/UF: CPF no

6.4

RUA URBANO SAN IOS, N9 1657 _ BAIRRO JUÇARA - IMPERAIRIZ/MA



.;. ESTADO DO MARANHÃO

-#; :ã',15i'^TâJ['Jlftg^ihR'I'1:if;ãf'- ",.- " z,).-?
convocação, para a assinatura do contrato

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

6.6 O detentor do registro de preços, durante o Vazo de validade desta Ata, fica
obrigado a:
6.6.1 atender os pedidos efetuados pelos órgãos participantes do SRP;
6.6.2 fornecer os materiais, por preço unitário registrado, nas quantidades

indicadas pelo participante do SRP, não podendo ultrapassar o
quantitativo registrado;

6.6.3 responder, no ptazo de até 48 (quarenta e oito) horas, à consultas do
' orgão gestor do registro de preços sobre a pretensão de orgão não

participante em aderir à presente Ata (carona).

7 DAS COND|ÇOES GERATS

7.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
t'eüeDiÍiiei-rtu üo ci:1eto, as obr'rgaçi]es oa Aorriinistraçáo e oos forrreceoores
registrados, sanções e demais condições do ajuste encontram-se definidos no
Termo de Referência e no Edital do Pregão Eletrônico 04712020.

8 DO DECRETO NO 03 DE 21 DE JANEIRO DE 2019

8.1 O Decreto no 03 de 21 dejaneiro de 2019 alterou alguns dispositivos do Decreto

no 1312015 que trata sobre o Sistema de Registro de Preço, passando a

estabelecer que as aquisições e contratações não poderá exceder, por orgão

ou entidade, a cinquenta por cento do quantitativos dos itens do instrumento

convocatorio e registrado nesta Ata de Registro de Preço, bem como

estabeleceu que o instrumento convocatorio preverá que o quantitativo

decorrente das adesões à ata de registro não poderão exceder, na totalidade,

ao dobro do quantitativo de cada item registrado, conforme disposto no art.22,

§§ 3o e 4o do presente Decreto:

ArL22 [...]

§3o As aquisições ou as contratações adicionais de que trata
este artigonão po.derá excedel por orqão ou e[Li_dadg, a

cinquenta por cento cios quantitatrvos dos itens do

oe strado na ata de istro d
preÇos para o órgão gerenciador e para os órgãos
participantes,

§4o O instrumento convocatorio preverá que o quantitativo

decorrente das adesões à ata reqistro de precos não poderá

exceder, na totalidade. ao d do quantitativo de cada item
reqistrado na ata reqistro de precos para o orgão
gerenciadcr e para os orgãos não participantes que aderirem

6
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I DA DTVULGAçÃO

9.í. A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços no site do Município, que
e ccrrdição iriclispcrisávei pai'a sua eíicácra, será prcvrdenciacia peio Crgãi:
Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de vinte dias daquela data.

9.2. Registre-se que, no âmbito do pregão, caso o primeiro colocado se recuse a

assinar o contrato, a Administração deve convocar os ficitantes subsequentes para

negociar, na ordem de classificação, sem que exista a obrigatoriedade destes em

igualar a proposta inicialmente vencedora, conforme disposto no art. 27, § 30, do

Decreto 5450/05 e Decreto 01312015.

9.2.1. Aú..27 , § 3o O vencedor da licitação que não fizer a comprovação referida

no § 2o ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o contrato ou a ata de
registro de preços, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem
de classificação, para, apos comprovados os requisitos habilitatorios e feita a
negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços, sem prejuízo das multas
prevrstas em edital e no ccntrato e das demais cominaçÕes legais.

9.3. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e depois de lida e
achada em ordem, vai assinada pelas partes.

lmperatriz (MA), _ de de 2020

"t-/ 
§

FRANCISCO SENA LEAL

PRESIDENTE - CPL

SHAMARA GOMES DE SOUSA LEAL

SUPERINTENDENTE DE REGISTRO
DE PREçOS - CPL

Empresa
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PREGÃO ELETRÔNICO NO O47I2O2O. CPL

ANEXO VI

uôoelo DE DEcLAnnÇÃo oe crÊncrA E cuMpRrMENTo Dos REeursrros
DE HABILrreçÃo

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatorio Pregão

Eletrônico n" Q4712020-CPL, realizado pela Prefeitura Municipal de lmperatriz, e
conforme exigências legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

A presente declaração é feita sob as penas da Lei.

lmperatriz(MA), _ de de 2020

Representante Legal da Empresa

wM

{
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