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EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N°. 047/2016/CPL/PMSL
1 - PREÂMBULO
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio do Pregoeiro,
designado pela Portaria nº 05, de 02 de Março de 2016, levam ao conhecimento dos interessados que, na
forma da Lei n.º 10.520/2002, da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar
147/2014 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame,
farão realizar licitação na modalidade Pregão Presencial mediante as condições estabelecidas neste Edital.
O Edital poderá ser obtido ou consultado na Central Permanente de Licitação, em dias úteis, de segunda a
quinta, das 13:00 às 18:30 horas, e sexta-feira, das 08:00 às 13:00 horas. No primeiro caso, mediante o
fornecimento à CPL de 1 (uma) resma de papel ultra branco, A4, exclusivamente para ressarcimento do
custo de reprodução do Edital ou no site http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp.
As comunicações relativas a esta licitação será feita mediante a publicação no site da Central Permanente
de
Licitação
(http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp)
e
por
correio
eletrônico
(andros.cpl@gmail.com), quando for o caso, no Diário Oficial do Município, a critério da CPL/PMSL. As
informações colhidas no ato da retirada do Edital serão reputadas válidas para fins de comunicação da
CPL/PMSL.
Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu artigo 48, inciso I,
alterado pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, esta licitação terá os itens com valor
estimado até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) com participação exclusiva de microempresas - ME e
empresas de pequeno porte – EPP e microempreendor individual – MEI.
2 - DO OBJETO
2.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado no
combate à peçonhas de toda espécie, englobando todos os serviços de dedetização, quais sejam:
desratização, desinsetização, descupinização, desbaratização e desmorcegação, em todas as áreas
dispostas no ANEXO I.
2.3. Os serviços serão prestados nos locais designados no Termo de Referência.
2.4. O valor máximo que a Administração pretende pagar para os serviços é de R$ 7.379,48 (Sete mil,
trezentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos).
2.5. Demais informações constantes no Termo de Referência, Anexo I do edital.
3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar desta licitação as empresas interessadas e do ramo de atividade pertinente ao objeto
deste Pregão, que atenderem a todas as exigências deste Edital e de seus anexos.
3.2. A participação nesta licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão das licitantes às condições
deste Edital.
3.3. Será vedada a participação de empresas:
a) em consórcios;
b) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração
Pública Direta ou Indireta Federal, Estadual ou Municipal;
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c) suspensas temporariamente ou impedidas de licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública Direta ou Indireta Federal, Estadual ou Municipal;
d) com falência decretada ou em recuperação judicial ou extrajudicial;
e) das quais participe, seja a que título for, servidor público da Prefeitura de São Luís.
3.4. Pela simples apresentação da proposta, a empresa aceitará todas as condições estabelecidas neste
Edital.
4 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
4.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do presente
Edital por irregularidade, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a
realização do Pregão, de segunda a quinta-feira das 13:00 as 18:00 horas, e sexta-feira, das 8:00 as 13:00
horas no Protocolo Geral da Central de Licitação, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, nº 06, quadra 16,
Ed. Nena Cardoso – Vinhais – CEP 65.074-199 – São Luís/MA ou enviada para o e-mail
andros.cpl@gmail.com, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.
4.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as falhas ou
irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização
do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.
4.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório,
ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
4.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
4.5. Somente serão dirimidas no e-mail: andros.cpl@gmail.com.
4.6. A decisão do julgamento da impugnação
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp.

será

disponibilizada

exclusivamente

no

site

5 - DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO
5.1. A sessão pública de processamento do Pregão será conduzida pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio e
realizada em conformidade com a legislação pertinente, iniciando-se com o credenciamento dos
interessados em participar do certame.
5.2. O processamento deste Pregão observará, sequencialmente, as etapas abaixo:
5.2.1 Do Credenciamento
5.2.1.1. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos envelopes,
deverão apresentar ao Pregoeiro, a credencial do(s) seu(s) representante(s) legal(is), acompanhada(s) da(s)
cópia(s) e original(is) da(s) cédula(s) de identidade (s), fora dos envelopes, juntamente com os seguintes
documentos:
5.2.1.1.1. Procuração particular ou Carta de Credenciamento, em papel timbrado, designando seu(s)
representante(s) legal(is) ou preposto(s), comprovando expressamente os poderes para praticar todos
os atos referentes ao certame, tais como: alegações em ata, interposição de recurso, renúncia de
direitos etc., podendo ser adotado o modelo constante do Anexo II do Edital, ou por Instrumento de
Procuração Pública.
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5.2.1.1.1.1. Em se tratando de Carta de Credenciamento ou Procuração Particular, deverá ser
anexado o documento comprobatório que legitime o(s) Outorgante(s) a constituir(em) o(s)
Mandatário(s), tais como: cópia autenticada do Contrato ou Estatuto Social da Empresa e suas
alterações caso existam, ou outro instrumento de registro previsto na Legislação, devidamente
registrados na repartição competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
5.2.1.1.1.1.1. Em se tratando de instrumento de procuração pública, esta deverá ser
apresentada no original ou em cópia autenticada;
5.2.1.1.1.1.2. Em se tratando de procuração particular, deverá ser anexado o documento
comprobatório que legitime o outorgante a constituir mandatários, bem como com
reconhecimento de firma por Tabelionato Público.
5.2.1.1.2. Quando a empresa se fizer representar por Diretor Estatutário e/ou Sócio, deverá ele
apresentar o Contrato ou Estatuto Social da empresa e suas alterações caso existam, ou Ata
Deliberativa, devidamente registrada na repartição competente. Nesses instrumentos deverão constar
poderes expressos para exercerem direitos e assumir obrigações, em decorrência de tal
investidura. Esses documentos deverão ser apresentados em cópia autenticada ou mediante original e
cópia para serem conferidos por servidor da CPL.
5.2.1.1.2.1. Caso o Estatuto ou Contrato Social da empresa estabeleça a assinatura dos
sócios, EM CONJUNTO e a representação for feita somente por um deles, além do
documento descrito no subitem anterior, DEVERÁ ser apresentado, conforme o caso,
instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida em
cartório, outorgado pelos demais sócios, no qual estejam expressos os seus poderes.
5.2.1.1.2.2. Caso o Estatuto ou Contrato Social da empresa estabeleça a assinatura dos
sócios EM CONJUNTO, o documento apresentado no subitem anterior DEVERÁ ser assinado
pelos sócios indicados no Estatuto ou Contrato Social, não sendo permitida assinatura isolada
de apenas um deles.
5.2.1.2 Os documentos apresentados, bem como cópias das cédulas de identidade do representante da
Licitante, serão retidos pela CPL e juntados ao Processo Licitatório;
5.2.1.3 A falta do documento de que trata o item anterior somente impedirá que o representante da licitante
se manifeste ou responda por ela durante o processo licitatório;
5.2.1.4. Nenhuma pessoa física poderá representar mais de uma licitante.
5.2.1.5. Cada empresa licitante poderá credenciar no máximo 02 (dois) representantes para se manifestarem
no processo, facultada a substituição a qualquer tempo apenas pelos Diretores Estatutários e/ou Sócios
constantes do Contrato ou Estatuto Social que tenham poderes expressos para exercer direitos e assumir
obrigações, em decorrência de tal investidura, ou ainda, quando houver, em caso de Procuração Pública, a
previsão de substabelecimento.
5.2.1.6. O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ou que se ausentar da
sessão ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a
intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, de todos os demais
atos de representação no certame.
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5.2.1.7. A empresa deverá apresentar uma única razão social, um único CNPJ, não podendo filial ou
subsidiária substituir matriz, quando esta for a licitante e vice-versa.
5.2.1.8. Os credenciados deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de enquadramento
no art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006 cumulado com a Lei Municipal nº. 4.830/2007, no caso de
1
microempresa ou empresa de pequeno porte e também para as cooperativas , conforme modelo
constate do Anexo III deste Edital. A não entrega da referida Declaração indicará que a licitante optou
por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/2006 bem como pela Lei
Municipal 4.830/2007.
5.2.1.9. Os credenciados deverão entregar ao Pregoeiro “declaração de pleno cumprimento dos requisitos
de habilitação”, conforme modelo constante do ANEXO IV, exceto quanto à regularidade fiscal das
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas, conforme definidas na Lei
Complementar nº. 123/2006 cumulado com a Lei Municipal 4.830/2007 e Lei Federal nº. 11.488/2007,
respectivamente. A REFERIDA DECLARAÇÃO DEVE CONSTAR FORA DOS ENVELOPES.
5.2.1.10. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante:
a) retardatária, a não ser como ouvinte;
b) que não apresentar a declaração de habilitação prévia.
5.2.1.11. Entende-se como retardatária a licitante que se apresentar na sessão após encerrado o
credenciamento;
5.2.1.12. Aquele que ensejar declaração falsa nos subitens 5.2.1.8. e 5.2.1.9., ou que dela tenha
conhecimento, nos termos do art. 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de um a cinco
anos, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular,
independentemente da penalidade estabelecida no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 14 do Decreto Municipal
nº. 28.970/06, garantidos o direito ao contraditório e a ampla defesa.
5.2.2 Do Recebimento e Abertura dos Envelopes
5.2.2.1. Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento e abertura dos 02 envelopes,
contendo as propostas preços e os documentos de habilitação, em invólucros separados, indevassáveis,
lacrados e rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa:
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 047/2016-CPL
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 047/2016-CPL
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
5.2.2.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser apresentados no
original ou por meio de cópia autenticada por tabelião, pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe
de Apoio.

1

Artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
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5.2.2.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos
referentes à proposta de preço e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do
Brasil.
5.2.2.4. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório apresentados em
língua estrangeira deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial
do Brasil por tradutor juramentado.
5.2.2.5. O CNPJ indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação deverá ser o mesmo do
estabelecimento que efetivamente vai prestar os serviços objeto da presente licitação.
5.2.2.6. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias
em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos, apenas
como forma de ilustração das propostas de preço.
6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. A proposta deverá ser datilografada ou emitida por computador, no idioma português do Brasil, e
apresentada sem emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas devem estar, preferencialmente, numeradas
e rubricadas, e a última, assinada pelo representante legal da licitante, podendo ser adotado o modelo
constante do ANEXO V, devendo conter:
a) o número do Pregão e o nome ou razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço
completo, telefone para contato comercial;
b) devem ser indicados, preferencialmente, número do fax, endereço eletrônico (e-mail), este último se
houver, bem como o nome completo do responsável pela assinatura do contrato, profissão, números do
CPF, Carteira de Identidade e cargo na empresa e os dados bancários (nome e número do Banco,
agência e conta corrente para fins de pagamento), caso lhe seja adjudicado o objeto;
b.1) caso as informações de que trata esta alínea “b” não constem da proposta, poderão ser
encaminhadas posteriormente;
c) a descrição detalhada do(s) objetos a ser(em) ofertados(s), observadas as especificações indicadas
no termo de referência, com a identificação da quantidade estimada e especificações de modo a garantir
a correta aferição do objeto proposto;
d) o preço unitário de cada item cotado, expressos em algarismos e o preço total, expresso em
algarismos e por extenso, em moeda nacional, podendo conter até duas casas decimais após a vírgula.
Em caso de divergências entro o preço unitário e total, prevalecerá o preço unitário;
e) o prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de
sua apresentação;
f) Todas as características das copiadoras declaradas na proposta de preços deverão ser descritas e
comprovadas através de documentos de domínio público emitidos pelo fabricante, tais como:
catálogo, manuais, fichas de especificação técnica e/ou páginas extraídas da Internet, onde o
produto ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou escrita, devendo, ainda, serem
indicados os modelos dos bens ofertados, de modo a possibilitar a avaliação técnica dos mesmos;
g) DECLARAÇÃO EXPRESSA de que os preços ofertados englobam todos os tributos, encargos
sociais, frete e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta
licitação.
6.3. Em nenhuma hipótese, poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação ao
prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe modificação dos seus termos
originais, ressalvadas, apenas, aquelas alterações destinadas a sanar evidentes erros formais, tais como
erros de digitação, matemáticos, etc.
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6.4. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro;
6.5. Não será admitida proposta parcial, isto é, a oferta deverá atender rigorosamente ao edital, no que se
refere à unidade, quantidade e especificações.
6.6. Os preços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.7. A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por representante da
proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de abertura dos envelopes.
6.8. Pela simples apresentação da proposta, a empresa aceitará todas as condições estabelecidas neste
Edital.
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
a) os licitantes deverão atender as seguintes exigências:





Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais,
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;



Inscrição no Órgão competente, do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;



Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País;
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CNPF), ou
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), conforme o caso;

Habilitação
Jurídica



Regularidade
Fiscal e
Trabalhista

Habilitação Parcial
Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de identidade,
no caso de pessoa física;



Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo
de atividade e compatível com o objeto contratual;



Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, que
estejam dentro do prazo de validade até a data de entrega, composta de:
o Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
o Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado
(Débitos Fiscais e Dívida Ativa)
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o Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, (Débitos Fiscais e
Dívida Ativa).
o CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu prazo de
validade.

Qualificação
Econômica
Financeira

o CNDT – Certidão de Negativa de Débito Trabalhista.
Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e
Extrajudicial, expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa jurídica
ou domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade.



b) os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos referentes à Habilitação Jurídica, Qualificação
econômico-financeira (à exceção da Certidão Negativa de Falência e Concordata) e Regularidade Fiscal que
já constem de Cadastro de Fornecedores, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
nele constantes.
c) caso a licitante apresente comprovante de regularidade junto a Cadastro de Fornecedores para participar
do referido Pregão, o licitante deverá substituir os documentos que se encontrarem vencidos.
d) os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:

Qualificação-Técnica



Declarações







Habilitação Complementar
Atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que o
Licitante prestou ou está prestando serviços de mesma natureza,
compatíveis com o objeto desta licitação.
Declaração 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, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição
Federal, conforme Anexo VII.
Declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação neste
certame, inclusive na vigência contratual, caso venha a ser
contratado. Anexo VI.
Declaração de elaboração independente de proposta conforme Anexo
VIII.

e) sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante, com indicação
do número de inscrição no CNPJ.
f) todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução
para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou
registrados no cartório de títulos e documentos.
g) documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também deverão ser
apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos.
h) em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.
i) os documentos acima relacionados, necessários à Habilitação, poderão ser apresentados em original, por
qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da
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imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro e
Equipe de Apoio, preferencialmente antes do início da sessão.
j) a validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se como válidos, no
caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 (noventa) dias.
k) a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou
ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções
previstas neste Edital.
8. DA SESSÃO DO PREGÃO
Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o
Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes,
dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os documentos de Habilitação.
8.1. Do exame de conformidade das propostas, da compatibilidade dos preços e do critério de
julgamento
8.1.1. O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e verificará:
8.1.1.1. A conformidade delas, em estreita correlação com os requisitos objetivos estabelecidos
neste Instrumento Convocatório, em consonância com o princípio da vinculação ao instrumento
convocatório, ao art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 11, VIII, do Decreto Municipal n.º 28.970/06;
8.1.1.2. A compatibilidade dos preços apresentados será avaliada, nos moldes dispostos no art. 3º,
III, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 10, III, do Decreto Municipal n.º 28.970/06, tendo como base o
parâmetro mercadológico constante de orçamento elaborado pelo órgão solicitante, na fase interna
da licitação, nos termos do art. 10, II, “a”, do Decreto Municipal n.º 28.928/06.
8.1.2. Serão desclassificadas as propostas que:
8.1.2.1. Não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos;
8.1.2.2. Forem omissas ou as que apresentem irregularidades ou falhas capazes de dificultar o
julgamento;
8.1.2.3. Contiverem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não
venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação apresentada pelo licitante que
comprove que os custos dos produtos são coerentes com os de mercado;
8.1.2.3.1. A viabilidade da proposta será comprovada mediante apresentação, pelo licitante,
de planilha de custos, ou demonstração de estar executando contrato com valor similar ou,
ainda, a demonstração da existência de contrato similar, de concorrente seu com outro
órgão da Administração Pública;
8.1.3. Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero;
8.1.4. O Pregoeiro poderá, se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos internos e
externos, bem como aos órgãos requisitantes da compra dos materiais objeto deste Pregão a fim de obter
parecer que possibilite melhor julgamento das especificações dos produtos cotados, definindo nova data
para continuidade da sessão licitatória;
8.1.5. Passada a fase do exame da conformidade das propostas e da compatibilidade dos preços, o
julgamento das propostas será pautado pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observados os prazos
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máximos para fornecimento, as especificações técnicas e os padrões mínimos de qualidade estabelecidos
neste edital;
8.1.6. A desclassificação da proposta da licitante importa na preclusão do seu direito de participar da fase de
lances;
8.1.7. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes novo prazo
para apresentação de novas propostas, escoimadas dos vícios que ensejaram a sua desclassificação;
8.2. Da classificação das propostas
8.2.1. Serão classificados pelo Pregoeiro os proponentes que apresentarem as propostas de MENOR
PREÇO GLOBAL, em conformidade com as regras estabelecidas neste edital, e as propostas em valores
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, selecionando-os para
a etapa de lances;
8.2.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no item 8.2.1., o Pregoeiro
classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos, incluída a de menor
preço, para que seus autores participem dos lances verbais;
8.2.3. Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03 (três) proponentes,
seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de propostas, o certame transcorrerá
normalmente, com dois licitantes na fase de lances;
8.2.4. No caso de empate de preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do
número de licitantes;
8.3. Dos lances verbais e da negociação
8.3.1. Caso haja o comparecimento de 01 (um) único interessado ou uma só proposta classificada, o
Pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase de ofertas verbais, aplicando os
dispositivos deste Edital concernentes à aceitabilidade da proposta, à habilitação, à negociação quanto ao
menor preço e à adjudicação.
8.3.2. Aos licitantes classificados, será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior preço.
8.3.3. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, não implicará na
exclusão do licitante da etapa de lances verbais, podendo voltar a ofertá-lo nas rodadas subseqüentes,
sendo que será mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação das propostas.
8.3.4. Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, será realizado
sorteio, em ato público. O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de
lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de
lances.
8.3.5. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades
constantes neste Edital.
8.3.6. Encerrada a etapa competitiva, serão ordenadas as ofertas exclusivamente pelo critério de MENOR
PREÇO GLOBAL.
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8.3.7. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurada, como critério
de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte ou
1
cooperativas , definidas pela Lei Complementar nº. 123/2006, nos termos art. 44 do referido diploma legal.
8.3.7.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais ou até 5% (cinco por
cento) superiores à proposta mais bem classificada.
8.3.8. Para efeito do disposto no item 8.3.7, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
8.3.8.1. A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem classificada será
convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,
sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;
8.3.8.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativa que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.3.7.1, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.
8.3.8.3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem
classificada, nos termos do subitem 8.3.8.1, deixe de apresentar, no prazo citado, nova proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame ou apresente proposta de preço
inaceitável ou deixe de atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro convocará, dentre as
empresas remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 8.3.7.1, na
ordem classificatória, a próxima microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa mais
bem classificada para o exercício do mesmo direito previsto no subitem 8.3.8.1.
8.3.9. O procedimento previsto no subitem 8.3.8.3 será adotado, sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda ao Edital ou até que não haja microempresa ou empresa de pequeno porte ou
cooperativa que se enquadre na hipótese do subitem 8.3.7.1.
8.3.10. Na hipótese de não-contratação nos termos previstos nos subitens 8.3.7 e 8.3.8, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.3.11. O disposto no subitem 8.3.7 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.
8.3.12. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e ao valor, da primeira classificada,
decidindo motivadamente a respeito.
8.3.12.1. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pelo
licitante que a tiver formulado.
8.4 Da decisão sobre a aceitabilidade das propostas e do julgamento da habilitação
8.4.1. No julgamento das propostas, será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, atendidas as
condições estabelecidas neste Pregão.
8.4.2 Declarada encerrada a etapa competitiva, serão ordenadas as ofertas exclusivamente pelo critério de
MENOR PREÇO GLOBAL, de forma crescente. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira
proposta classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito, conforme dispõe o art.
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4º, XI, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 11, XVI, do Decreto Municipal n.º 28.970/06. Após, o Pregoeiro procederá
à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor
proposta, procedendo a sua habilitação ou inabilitação.
8.4.2.1. Ensejando a fase de lances alterações quanto ao valor inicialmente ofertado na proposta, o
Pregoeiro procederá à verificação da aceitabilidade do preço final apresentado pela primeira
proposta classificada para cada item, nos mesmos moldes dispostos no subitem 8.1.1.2 deste edital;
8.4.2.2. Sendo o preço final ofertado considerado inexequível, o Pregoeiro colocará o lance sob
diligência, observado o disposto no subitem 8.1.2.3.1., motivo pelo qual a sessão será suspensa,
concedendo o Pregoeiro prazo razoável para que o licitante demonstre a exequibilidade da
respectiva proposta;
8.4.3. Sendo o preço final ofertado excessivo, este será considerado não aceitável, nos termos do art. 4º,
incs. XI e XVI, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 11, incs. XVI e XIX do Decreto Municipal n.º 28.970/06,
procedendo-se ao exame da oferta subseqüente;
8.4.4. Constatado o atendimento pleno às exigências habilitatórias, a licitante que ofertou o menor preço
será declarada vencedora;
8.4.5. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer dispositivo
deste Edital e seus Anexos, poderá o Pregoeiro considerar o proponente inabilitado;
8.4.6. Se a licitação for considerada deserta ou fracassada, cabe ao gestor do órgão de origem deliberar
acerca da repetição do certame; da utilização da hipótese de contratação direta com base no artigo 24,
inciso V, da lei 8.666/93; ou da desistência da contratação;
9. DOS RECURSOS
9.1. Somente será recebido o recurso após a fase de habilitação, com a respectiva declaração do vencedor.
Nesta fase, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, em
sessão, podendo o interessado, no prazo de 03 (três) dias úteis, apresentar as razões do recurso. A
apresentação de contrarrazões dos demais licitantes ocorrerá no prazo de até 03 (três) dias úteis após o
prazo da Recorrente, ficando intimados em sessão a apresentar suas contra-razões.
9.2. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da Comissão
Central de Licitação no horário de expediente externo.
9.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão
deste Pregão, implicará decadência do direito da licitante, podendo o Pregoeiro adjudicar os objetos à(s)
vencedora(s).
9.5. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos manejados contra suas decisões no prazo
de 05 (cinco) dias, e, ao Presidente da Central Permanente de Licitação a decisão final sobre os recursos
contra atos do Pregoeiro.
9.6. Da reunião do Pregão, lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências
relevantes que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelas licitantes presentes.
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9.7. As razões e as contrarrazões poderão ser protocolizadas no Protocolo Geral da CPL ou enviadas para o
endereço eletrônico andros.cpl@gmail.com.
9.8. A decisão do julgamento do recurso
http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp.

será

disponibilizada

exclusivamente

no

site

10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
10.1. Inexistindo interposição de recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, e
encaminhará o processo respectivo para homologação do resultado pela Presidente da Central Permanente
de Licitação – CPL;
10.2. Decididos os recursos porventura interpostos, e, constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
Presidente da Central Permanente de Licitação procederá à adjudicação e homologação deste Pregão na
forma da legislação pertinente.
10.3. A homologação do resultado deste Pregão não implicará em direito à contratação;
11. DO CONTRATO
11.1. As cláusulas gerais do instrumento contratual contam do Anexo IX.
11.2. Após a homologação do resultado da presente licitação, o processo em epígrafe será devolvido à
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, que convocará a empresa adjudicatária, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Instrumento Contratual, sob pena de decair o direito ao
fornecimento, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93.
11.3. Por ocasião da contratação, será exigida da licitante adjudicatária a apresentação do Certificado de
Registro Cadastral - CRC, expedido pela Central Permanente de Licitação – CPL.
11.4. O prazo para assinatura do contrato será de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da intimação do
adjudicatário, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e
aceito pela Administração.
11.5. Na hipótese do não atendimento à convocação para assinatura do Instrumento Contratual ou havendo
recusa em recebê-lo, fica facultado à Administração, desde que haja conveniência, proceder à adjudicação
às demais licitantes, observadas a ordem de classificação das propostas.
11.6. Farão parte integrante do Contrato este Edital, seus anexos e a proposta apresentada pela licitante
vencedora.
11.7. O Contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no Art. 65 da Lei 8.666/93
e suas alterações.
11.8. O contrato poderá ser rescindido conforme o disposto no art. 78, com os desdobramentos dos artigos
79 e 80 da Lei 8.666/93.
12 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. O pagamento será realizado mensalmente em moeda corrente nacional, até o 30º (trigésimo) dia útil
do mês subsequente ao da prestação dos serviços, após a apresentação da Nota Fiscal, desde que
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devidamente atestado o fornecimento do objeto, por meio de ordem bancária emitida em nome do
proponente vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos:
12.1.1. Caso venha a ocorrer exigência de providências a serem cumpridas pela adjudicatária, a fluência do
prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, a
critério da Administração;
12.1.2. Competirá à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD, proceder ao
acompanhamento, controle e fiscalização do contrato.
13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. O atraso injustificado na execução do contrato acarretará multa de mora no valor 0,25% (vinte e cinco
centésimos por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, por dia de atraso das obrigações cujo
cumprimento seja estabelecido em dias ou em períodos a eles correspondentes, até o 10º (décimo) dia; ou
no valor 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, quando o atraso for
superior a 10 dias.
13.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa
aceita pela CONTRATANTE; resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as
seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global atualizado do contrato;
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição;
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
e) Na hipótese da aplicação de qualquer uma das penalidades presentes nos dois subitens
anteriores, a Administração poderá proceder à rescisão do contrato.
13.3. No caso de não-recolhimento do valor da multa dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da
notificação para o pagamento, a importância será descontada dos pagamentos a que fizer jus a
CONTRATADA ou será ajuizada a dívida, consoante o disposto no § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº
8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes dos serviços contratados com base na presente licitação correrão pela seguinte
dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária: 18101 - SEMAD
Projeto/Atividade: 0412204062174 – Gestão Administrativa – Custeio e Investimento
Fonte de Recurso: 0100 – Tesouro Municipal
Modalidade de despesa: 3.3.90
Dotação Orçamentária Disponível: R$ 517.322,23 (Ficha 148)
15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.
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15.2. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará
na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
15.3. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação, sob pena das sanções aplicáveis em cada caso, previstas neste
edital, não se excluindo as de caráter civil e/ou criminal.
15.4. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
15.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante,
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a
realização da sessão pública de Pregão.
15.6. Ao Presidente da Central Permanente de Licitação fica reservado o direito de revogar a presente
licitação por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado (artigo 49 da Lei n.º 8.666/93).
15.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Central
Permanente de Licitação.
15.8. As comunicações relativas a esta licitação serão feitas mediante a publicação no Diário Oficial do
Município, quando for o caso, ou mediante a expedição de Ofício, por fax, ou por meio eletrônico; a critério
da Central Permanente de Licitação. As informações colhidas no ato de aquisição do Caderno de Edital
serão reputadas válidas para fins de comunicação da Central Permanente de licitação.
15.9. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, se proferido no dia da
abertura, ou na forma do item anterior.
15.10. Pedidos de retificação ou cancelamento, por engano na cotação ou especificação do serviço,
somente poderão ser apreciados se formulados antes de abertas as propostas.
15.11. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser suspenso, a validade da Proposta fica automaticamente
prorrogada pelo prazo correspondente aos dias de suspensão.
15.12. Havendo divergência entre os preços unitários e os totais prevalecerão os primeiros, sendo corrigido
o total; e, havendo discrepâncias entre os valores numéricos e os por extenso, predominarão os últimos.
15.13. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n.º 10.520/2002 e
do Decreto Municipal n.º 28.970/2006, e, subsidiariamente, da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações, sem
exclusão de outra legislação aplicada à espécie.
15.14. Farão parte integrante do instrumento de contrato oriundo deste Pregão (Nota de Empenho de
Despesa), independentemente de sua transcrição, a proposta da (s) licitante (s) adjudicatária (s), bem com o
presente Edital e os seguintes anexos:
ANEXOS
I

TERMO DE REFERÊNCIA
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II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Modelo de Termo de Credenciamento
Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou
cooperativa
Declaração de Habilitação Prévia
Modelo de Proposta de Preços
Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação
Declaração de Pessoa Jurídica
Declaração de Elaboração Independente de Proposta
Minuta do Termo de Contrato

São Luís - MA, 10 de agosto de 2016.

ANDROS R. M. G. DE ALMEIDA
PREGOEIRO
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Trata-se de Termo de Referência elaborado em cumprimento ao disposto no art. 7º, I, da Lei
8.666/93 de 21 de junho de 1993 e na Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, o qual visa descrever o objeto
a serem contratados, detalhando a relação para compra de materiais ou contração para prestação de
serviços, seus custos e informações gerais, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço.
1. DO OBJETO
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle sanitário integrado
no combate à peçonhas de toda espécie, englobando todos os serviços de dedetização, quais sejam:
desratização, desinsetização, descupinização, desbaratização e desmorcegação, em todas as áreas
dispostas no ANEXO I.
2. JUSTIFICATIVA
Justifica-se a contratação em função do combate a vários tipos de insetos e animais nocivos à
saúde encontrados no interior e exterior dos prédios da Administração, tais como: ratos, formigas,
mosquitos, baratas e outros que podem causar doenças graves às pessoas.
3. DOS SERVIÇOS
3.1 Áreas de Aplicação Controle Sanitário
O serviço deverá ser prestado nas áreas internas e externas dos prédios da CEAT- Central de
Atendimento ao Servidor, CAPT- Coordenação de Arquivo Público Técnico, e CIOM- Coordenação de
Imprensa Oficial do Município, com os respectivos endereços descritos abaixo e metragens dos locais
conforme ANEXO I, incluindo:
a)
Áreas das salas;
b)
Áreas de circulação;
c)
Áreas das copas, cozinha e refeitórios;
d)
Áreas dos banheiros/sanitários, ralos;
e)
Áreas de depósitos;
f)
Áreas de arquivo, almoxarifado e depósitos;
g)
Áreas dos pontos de limpeza interna e externa, caixas de esgotos, gorduras, lixeiras;
h)
Áreas das cisternas, caixas d’água e galerias;
i)
Áreas das escadas de todo o prédio;
j)
Áreas dos forros;
k)
Áreas dos jardins;
l)
E demais áreas.
OBS: Deverá ser dada especial atenção a possíveis locais que possam ser foco do mosquito aedes aegypti,
vetor de doenças perigosas como dengue, zika vírus e febre chicungunya.
3.2 Locais de execução dos serviços
 Prédio da Central de Atendimento ao Servidor/SEMAD
End.: Av. Jaime Tavares, nº 402, Praia Grande
Fone: (98) 3212-8055
São Luís/MA
 Prédio da Coordenação de Arquivo Público Técnico/SEMAD
End.: Rua do Sol, nº 247, Centro.
Fone: (98) 3212-8290
São Luís/MA
 Prédio da Coordenação de Imprensa Oficial do Município/SEMAD
End.: Avenida Ribamar Pinheiro, nº 173, Madre Deus.
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Fone: (98) 3212-3698
São Luís/MA
3.3 Da Prestação Dos Serviços
a) Os produtos utilizados deverão ser de primeira qualidade e apropriados para a eliminação de: insetos,
aracnídeos, escorpiões, roedores, piolhos de pássaros e, além dos citados, nas áreas de arquivos e
depósitos, deverá ser utilizado produto para combater traças e cupins.
b) Os profissionais que prestarão os serviços deverão ser capacitados; deverão está em número adequado
para execução do serviço, e ainda farão uso de equipamento de proteção individual (EPI).
c) A CONTRATADA deverá pulverizar todos os focos primários (tubulações, caixas de esgotos e gordura,
ralos de banheiros e demais dependências) com produtos comprovadamente eficazes e adequados para
atuação nestes locais.
d) No caso de acidente em virtude de culpa da CONTRATADA, esta será de sua inteira responsabilidade.A
CONTRATADA deverá dar, além do prazo durante as aplicações, um prazo final de garantia de 90 (noventa)
dias após a última aplicação.
e) A CONTRATADA deverá aplicar dentro do período de garantia tantas medidas corretivas forem
necessárias para corrigir as possíveis aparições de peçonhas de toda espécie. As chamadas para o pronto
atendimento de correção (aplicação corretiva) ou de reforço não implicarão em qualquer ônus adicional ao
contrato.
f) A CONTRATADA obriga-se a prestar pronto atendimento às solicitações das áreas de serviços com vista
a eliminar existência de insetos, baratas, ratos, etc., que porventura venham a surgir nos intervalos entre as
aplicações, bem como corrigir falhas que tenham ocorrido proveniente das aplicações anteriores, dentro do
prazo da garantia, bem como corrigir possíveis falhas, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a
solicitação.
g) Concluída a dedetização e desratização, a área deverá ser entregue limpa e desimpedida de quaisquer
entulhos, equipamentos e/ou restos de materiais.
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS
Os produtos utilizados nas aplicações deverão ter no mínimo as seguintes características:
a) Não causarem manchas;
b) Serem antialérgicos;
c) Tornarem-se inodoro após 90 (noventa) minutos da aplicação;
d) Serem inofensivos à saúde humana;
e) Nas áreas onde o contato humano, com o preparado químico, for constante, deverá este ser de total
antitoxibilidade, inodoro, após no máximo 90 (noventa) minutos da aplicação, devendo, ainda, possuir as
propriedades de não manchar e ser incolor.
5. CRONOGRAMAS DE APLICAÇÕES E GARANTIA DOS SERVIÇOS
A CONTRATADA deverá executar as seguintes aplicações:
a) Uma aplicação geral, logo após a assinatura do Contrato;
b) A CONTRATADA irá demandar a CONTRATANTE para realizar a segunda aplicação geral na primeira
semana de dezembro do corrente ano. Dessa forma, tem-se, então, um total de 2 (duas) aplicações
durante a vigência do contrato.
c) Não estão incluídas no total as aplicações corretivas, em caso de reaparecimento de peçonhas de
qualquer espécie.
d) A CONTRATADA deverá dar uma garantia de 90 (noventa) dias após a última aplicação.
6. DA FISCALIZAÇÃO
A execução dos serviços deverá ser acompanhada por um fiscal designado pela Administração,
o qual deverá proceder aos seguintes procedimentos:
a) Imediatamente após sua nomeação o fiscal deverá examinar o Edital de Licitação, se houver, o Termo de
Referência, e o Contrato;
__________________________________________________________________________________________
Av. Jerônimo de Albuquerque, Quadra 16, nº 06, Ed. Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA

18

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 047/2016/CPL/PMSL
b) Solicitar da contratada carta de nomeação do preposto;
c) Autuar processo de fiscalização e pagamento, e verificar se os documentos necessários ao
acompanhamento do contrato constam do processo de fiscalização e pagamento;
d) Realizar reunião inicial com o preposto com o objetivo de tratar de ações de acompanhamento da
execução do contrato;
e) Deverá registrar em livro apropriado as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas ou defeitos observados, devidamente
assinadas pelas partes contratantes;
f) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas aos seus
superiores para adoção das medidas convenientes.
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) Apresentar comprovante de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou em órgão
estadual competente, que comprove a autorização para execução dos serviços propostos, bem como
Atestado de Capacidade Técnica, comprovando que já efetuou com sucesso, em órgãos, serviços similares
aos do objeto deste Termo de Referência;
b) Apresentar, até 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço, cronograma físico das
tarefas inerentes aos serviços contratados, consoante o Termo de Referência para aprovação da
Fiscalização contratual;
b) Designar um profissional (nome e telefone) para acompanhar e se responsabilizar pela execução dos
serviços, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar no tocante à atuação dos trabalhadores;
c) Obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por sua
conta o fornecimento, antes do início da execução dos serviços, dos Equipamentos de Proteção Individual –
EPI, e caso necessário, Equipamento de Proteção Coletiva - EPC;
d) A CONTRATADA deverá utilizar equipamentos em número suficiente para aplicação dos produtos sem
interrupção na sua aplicação, bem como contar com equipamentos reservas para possíveis substituições em
caso de defeito;
e) Comunicar, por escrito, imediatamente, à Fiscalização, a impossibilidade de execução de qualquer
obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
f) Designar para a execução dos serviços somente profissionais habilitados e em número adequado para
realização dos serviços;
g) Não permitir a permanência de seus profissionais sem crachá de identificação (que deverá possuir nome
ou logotipo da empresa) em horários ou locais estranhos àqueles definidos pela CONTRATANTE;
h) Efetuar, de imediato, sempre que exigido pela CONTRATANTE, o afastamento de qualquer funcionário
das dependências dos prédios municipais;
i) Fornecer e manter atualizada a relação de todo o seu efetivo destinado à prestação em tela (ficha de
registro de cada empregado);
j) Apresentar Relatório dos Serviços, juntamente com a Nota Fiscal correspondente, informando,
discriminadamente: locais, datas do início e término das dedetizações: desinsetização, descupinização,
desbaratização e desmorcegação, a fim de possibilitar o ateste pela Fiscalização do CONTRATANTE do
cumprimento dos prazos previstos no cronograma físico;
k) Todos os produtos e materiais necessários à execução dos serviços ficarão sob a guarda e
responsabilidade da CONTRATADA;
l) Os produtos aplicados deverão ser de primeira qualidade, não poderão causar danos à saúde humana e
deverão ser compatíveis com os apresentados na proposta da CONTRATADA;
m) A empresa executora deverá dar garantia dos serviços prestados, utilizar produtos com registro no
Ministério da Saúde e atender às exigências e normas, inclusive de segurança e ambientais, quando
instituídas pelas Agências e Órgãos Oficiais reguladores e/ou fiscalizadores;
n) A CONTRATADA não deverá expor seus funcionários e terceiros à exposição direta aos produtos
aplicados;
o) A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por todos os danos eventualmente causados a pessoas
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e ao patrimônio da SEMAD, quando comprovadamente tenha ocorrido por negligência e/ou inabilidade dos
funcionários da CONTRATADA, esta promoverá a quem de direito o ressarcimento dos danos, quando da
execução dos serviços;
p) A CONTRATADA assumirá total responsabilidade pela execução e cumprimento dos prazos e garantias
do Contrato;
q) A CONTRATADA deverá apresentar antes ou no ato da primeira ordem de execução dos serviços,
cronograma físico de execução dos serviços, de acordo com esta cláusula, conforme item “b”, sendo que, na
hora e data marcadas a CONTRATADA deverá estar nas dependências dos prédios da CEAT, CIOM e
CAPT, com equipe habilitada e em número suficiente para o bom andamento dos serviços e o cumprimento
dos prazos pré-fixados e acordados com o fiscal do contrato;
r) A CONTRATADA com sede fora do Município de São Luís deverá possuir representante em São Luís/MA,
indicando o respectivo endereço e pessoal habilitado para atender as solicitações da SEMAD durante a
execução do contrato;
s) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência do
CONTRATANTE;
t) Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto, devendo garantir a qualidade dos materiais e
mão-de-obra empregados na execução dos mesmos.
u) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados às dependências e equipamentos da CONTRATANTE,
quando evidenciada a culpa, por ação, omissão, deficiência e negligência de seus técnicos e empregados no
desempenho dos serviços contratados;
v) Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas os seus empregados quando no
desempenho dos serviços hora contratados;
w) A CONTRATADA deverá manter as mesmas condições habilitatórias, em especial, no que se refere ao
recolhimento de impostos federais, estaduais e municipais, durante toda a execução do objeto, as quais são
de natureza sine qua non para a emissão de pagamentos e aditivos de qualquer natureza.
x) Executar todos os serviços com obediência às normas de segurança e medicina do trabalho e com
esmero e correção, refazendo tudo quanto for impugnado pela Fiscalização da CONTRATANTE, sejam os já
realizados ou os em execução, sem ônus para a CONTRATANTE e sem acréscimo do prazo contratual;
y) Realizar a prestação do serviço sem prejuízo das atividades normais dos respectivos prédios municipais;
z) Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil, penal e administrativa pela execução dos serviços
por qualquer dano ou prejuízo, pessoal ou material, causados, voluntária ou involuntariamente, por seus
prepostos durante e/ou em conseqüência da execução dos serviços contratados, providenciando, sem
alteração do prazo estipulado para a execução do objeto, imediata reparação dos danos ou prejuízos
impostos à CONTRATANTE ou a Terceiros, inclusive, se houver, as despesas com custas judiciais e
honorários advocatícios;
a.a) Armazenar os produtos, equipamentos, ferramentas e instrumentos de forma segura, cuidando-se para
que a estocagem não resulte em risco de acidentes ou sinistros, somente em local disponibilizado pela
CONTRATANTE, mantendo o local limpo e nas mesmas condições recebidas, arcando com os danos
decorrentes de roubos ou furtos sem alterar o prazo contratual estipulado para execução do serviço;
b.b) Concluídos os serviços a área deverá ser entregue totalmente limpa e desimpedida de quaisquer
entulhos, equipamentos e/ou restos de materiais.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações
assumidas pela CONTRATADA;
b) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação dos serviços, objeto
do contrato;
c) Nomear servidor para fiscalizar a execução dos serviços realizados por parte da CONTRATADA;
d) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das
normas e condições estabelecidas no contrato;
e) Publicar no Diário Oficial do Município o extrato do contrato celebrado;
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f) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a prestação do serviço;
g) Efetuar o pagamento do objeto nos termos do contrato mediante Nota Fiscal devidamente atestada;
h) Proporcionar as condições necessárias para a realização dos eventos, bem como a indicação dos locais a
serem efetuados os referidos serviços deste Termo de Referência;
i) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados que estejam em desacordo com as especificações
técnicas anteriormente apresentadas.
9. DOS PAGAMENTOS
9.1. O pagamento será condicionado à execução de cada uma das etapas dos serviços de
dedetização, sendo realizado 50% (cinqüenta por cento) após a primeira aplicação e o restante,
posteriormente à segunda aplicação, após a verificação dos serviços realizados, de acordo com
especificações contidas neste Termo de Referência.
9.2. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do
Município de São Luís, mediante a apresentação de Nota Fiscal discriminativa, liquida em até 30 (trinta) dias
úteis de sua apresentação, devidamente atestada pelo servidor competente da CONTRATANTE, por meio
de ordem bancária emitida em nome da CONTRATADA, para crédito na Conta Corrente nº XXXXXXXX
Agência nº XXXXXXXX, Banco XXXXXXXXX, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas no certame
licitatório, devendo o fornecedor, na oportunidade, estar cadastrado no Município de São Luís.
9.3. Quando da ocasião do pagamento, será verificada a regularidade da CONTRATADA perante o Sistema
de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o devido
acostamento aos autos dos respectivos documentos comprobatórios.
10. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
10.1. O período de vigência do contrato será até o final do exercício financeiro do corrente ano, contados da
data de assinatura do contrato.
11. DAS PENALIDADES
11.1. O atraso injustificado na execução do contrato acarretará multa de mora no valor 0,25% (vinte e cinco
centésimos por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, por dia de atraso das obrigações cujo
cumprimento seja estabelecido em dias ou em períodos a eles correspondentes, até o 10º (décimo) dia; ou
no valor 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, quando o atraso for
superior a 10 dias.
11.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa
aceita pela CONTRATANTE; resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as
seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global atualizado do contrato;
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição;
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
e) Na hipótese da aplicação de qualquer uma das penalidades presentes nos dois
subitens
anteriores, a Administração poderá proceder à rescisão do contrato.
11.3. No caso de não-recolhimento do valor da multa dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da
notificação para o pagamento, a importância será descontada dos pagamentos a que fizer jus a
CONTRATADA ou será ajuizada a dívida, consoante o disposto no § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº
8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
12. VALOR GLOBAL
O valor estimado é de R$ 7.379,48 (Sete mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e oito
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centavos), conforme pesquisa de preços realizados pela Secretaria Municipal de Administração.
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes dos referidos serviços correrão por conta das classificações
orçamentárias da Secretaria Municipal de Administração:
Unidade Orçamentária: 18101 - SEMAD
Projeto/Atividade: 0412204062174 – Gestão Administrativa – Custeio e Investimento
Fonte de Recurso: 0100 – Tesouro Municipal
Modalidade de despesa: 3.3.90
Dotação Orçamentária Disponível: R$ 517.322,23 (Ficha 148)
14. PERFIL DA CONTRATADA
Empresa que tenha como objeto no seu Contrato Social, a prestação dos serviços licitados que
se encontram colacionados no presente Termo de Referência.
São Luís, 23 de Junho de 2016.

Régis Gondim Peixoto
Coordenador de Contratos - COCT
SEMAD/PMSL

Oswaldo Costa Filho
Superintendente da Área de Gestão de
Contratos e Serviços - SGC
SEMAD/PMSL

Mittyz Fabíola Carneiro Rodrigues
Secretária Municipal de Administração
SEMAD

ANEXO I – ÁREAS DE CONTROLE SANITÁRIO

2

ÁREAS (m )

CEAT

CIOM

INTERNA

1.062,20

EXTERNA

2.295,43

ESQUADRIAS

CAPT

402,72

702,84

607
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ANEXO II
MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO

Ref: PREGÃO PRESENCIAL N.º XXX/2016 – CPL / PMSL
A empresa ____________________, sediada na __________, inscrita no C.N.P.J. n º
_____, por intermédio de seu representante legal (a) Sr.(a) ______________ (nome e cargo), titular do
R.G. n.º ____e do CPF n.º ____________, CREDENCIA o(a) n Sr.(a), (nome e cargo do credenciado),
titular do R.G. n.º ______ e do CPF n.º ______ , para em seu nome, e, perante o Sr. Pregoeiro e à Central
Permanente de Licitação, participar do certame em epígrafe, conferindo-lhe poderes, para a formulação das
propostas, e prática de todos os demais atos inerentes ao pregão, na sessão única de julgamento, inclusive
interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias, nos termos do art. 4º, inciso VI, da Lei
10.520/2002.
Local, _____de___________ de 2013
______________________________________________
(Representante legal)

__________________________________________________________________________________________
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 E
COOPERATIVA NOS TERMOS DA LEI Nº. 11.488/2007 e Lei Municipal 4.830/2007.
Ref: PREGÃO PRESENCIAL N.º XXX/2016 – CPL / PMSL
A
empresa
___________________________________________________________________, inscrita no CNPJ nº
_____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
___________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_______________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, para fins do disposto no subitem
5.2.1.8 do Edital, do PREGÃO PRESENCIAL N°. XXX/2013, sob as sanções administrativas cabíveis e sob
as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
(
) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de
14/12/2006 cumulado com a Lei Municipal nº. 4.830/2007.
(
) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006 cumulado com a Lei Municipal nº. 4.830/2007.
(
) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei 11.488/2007.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do
artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.
________________________, __ de _______ de 2013
__________________________________________________________________
Nome:
Cargo:
RG:
OBS.

1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro , após a abertura da Sessão, antes e
separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas
LICITANTES que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido
previsto Lei Complementar nº. 123/2006, Lei Federal nº. 11.488/07 e Lei Municipal nº. 4.830/2007.
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRÉVIA
Ref: PREGÃO PRESENCIAL N.º XXX/2016 – CPL / PMSL
A empresa ____________________________________________, inscrita no CNPJ n°
___________________________, sediada em _______________________ por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr(a)______________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º ______________
e do CPF no _______________, DECLARA, que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem
como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente
ao Edital.
Local, _____de___________ de 2013
______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO V
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Ref: PREGÃO PRESENCIAL N.º XXX/2016 – CPL / PMSL
Razão Social da PROPONENTE:
Endereço:
CEP:

Fone:

Fax:

e-mail:

CNPJ nº

Inscrição Estadual

Dados Bancários:

OBJETO: ....................., conforme especificações técnicas contidas no ANEXO I –Termo de Referência,
abaixo discriminadas:
ESPECIFICAÇÃO
UNID. QUANT.
VALOR
VALOR TOTAL
UNITÁRIO R$
R$

A presente proposta é válida pelo período de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
DECLARAÇÃO EXPRESSA de que os preços ofertados englobam todos os tributos, encargos sociais,
frete e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação..
LOCAL:
DATA:
Nome do REPRESENTANTE:
Profissão:
Cargo:
RG:
CPF:
Assinatura do RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

ATENÇÃO: OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TEXTO DO EDITAL.
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO
Ref: PREGÃO PRESENCIAL N.º XXX/2016 – CPL / PMSL
A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.º
_______________, sediada na ____________________(endereço completo), por seu representante legal,
declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente
data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe
nenhum pedido de falência ou concordata.
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.
Local, _____de___________ de 2013
______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
Ref: PREGÃO PRESENCIAL N.º XXX/2016 – CPL / PMSL
.........................................., inscrita no CNPJ n.º................, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)..................................................., portador(a) da Carteira de Identidade
n.º.................... e do CPF n.º ......................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei
n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 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 catorze anos, na condição de aprendiz (
).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
Local, _____de___________ de 2013
______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Ref: PREGÃO PRESENCIAL N.º XXX/2016 – CPL / PMSL
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada Licitante, para fins do disposto no
item (completar) do Edital (completar com identificação do Edital), declara, sob as penas da Lei, em especial
o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida
licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado
a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das
propostas;
f)

Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

São Luís (MA),
(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa)
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ANEXO IX – MINUTA
MINUTA DE CONTRATO Nº XX/2016
REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º SEMAD-31005/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO
COMBATE À PEÇONHAS DE TODA ESPÉCIE, ENGLOBANDO
TODOS
OS
SERVIÇOS
DEDETIZAÇÃO,
QUAIS
SEJAM:
DESRATINIZAÇÃO,
DESINSETIZAÇÃO,
DESCUPINIZAÇÃO,
DESBARATINIZAÇÃO E DESMORCEGAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS
DA SEMAD QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ADMINISTRAÇÃO
E
A
EMPRESA_________________________________.
Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, o Município de São
Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.307.102/0001-30, situada à Avenida Jaime Tavares, nº 402, Praia
Grande, Centro, CEP 65.010-380, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, neste ato
representada por sua titular Sra. MITTYZ FABÍOLA CARNEIRO RODRIGUES, brasileira, casada,
administradora, residente nesta Capital, CI nº. 336857520075 SSP/MA e CPF nº 522. 699. 303-04,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ______________,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº _____________, com sede à
___________________, na cidade de ___________ - CEP _________, neste ato representado na forma de
seu Ato Constitutivo, pelo Sr. ____________________________, (qualificação), portador do CPF N°
____________ e RG nº ______________, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o
presente Contrato, que se regerá pela Lei n.º 8.666/93, e suas alterações, o Decreto Municipal nº 28.970, de
10 de fevereiro de 2006, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se
anunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação na prestação de
serviços de controle sanitário integrado no combate a peçonhas de toda espécie, englobando todos os
serviços de dedetização, quais sejam: desratização, desinsetização, descupinização, desbaratização e
desmorcegação nas áreas internas e externas dos prédios da CEAT - Central de Atendimento ao Servidor,
CAPT - Coordenação de Arquivo Público Técnico e CIOM- Coordenação de Imprensa Oficial do Município,
conforme especificações constantes no ANEXO I deste instrumento contratual.
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS ÁREAS DE
APLICAÇÃO
O serviço deverá ser prestado nas áreas internas e externas dos prédios da CEAT - Central de Atendimento
ao Servidor, CAPT - Coordenação de Arquivo Público Técnico, e CIOM - Coordenação de Imprensa Oficial
do Município, conforme endereços apontados no Termo de Referência, incluindo:
m) Áreas das salas;
n) Áreas de circulação;
o) Áreas das copas, cozinha e refeitórios;
p) Áreas dos banheiros/sanitários, ralos;
q) Áreas de depósitos;
r) Áreas de arquivo, almoxarifado e depósitos;
s) Áreas dos pontos de limpeza interna e externa, caixas de esgotos, gorduras, lixeiras;
t) Áreas das cisternas, caixas d’água e galerias;
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u) Áreas das escadas de todo o prédio;
v) Áreas dos forros;
w) Áreas dos jardins;
x) E demais áreas.
OBS: Deverá ser dada especial atenção a possíveis locais que possam ser foco do mosquito aedes aegypti,
vetor de doenças perigosas como dengue, zika vírus e febre chicungunya.
CLÁUSULA TERCEIRA- DO CRONOGRAMA DE APLICAÇÕES
A CONTRATADA deverá executar as seguintes aplicações:
a) Uma aplicação geral, logo após a assinatura do Contrato;
b) A CONTRATADA irá demandar a CONTRATANTE para realizar a segunda aplicação geral na primeira
semana de dezembro do corrente ano. Dessa forma, tem-se, então, um total de 2 (duas) aplicações
durante a vigência do contrato;
c) Não estão incluídas no total as aplicações corretivas, em caso de reaparecimento de peçonhas de
qualquer espécie;
d) A CONTRATADA deverá dar uma garantia de 90 (noventa) dias após a última aplicação.
CLÁUSULA QUARTA- DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS PRODUTOS
Os produtos utilizados nas aplicações pela CONTRATADA deverão ter no mínimo as seguintes
características:
a) Não causarem manchas;
b) Serem antialérgicos;
c) Tornarem-se inodoro após 90 (noventa) minutos da aplicação;
d) Serem inofensivos à saúde humana;
e) Nas áreas onde o contato humano, com o preparado químico, for constante, deverá este ser de total
antitoxibilidade, inodoro, após no máximo 90 (noventa) minutos da aplicação, devendo, ainda, possuir as
propriedades de não manchar e ser incolor.
CLÁUSULA QUINTA- DA VIGÊNCIA
O período de vigência do contrato será até o final do exercício financeiro do corrente ano, ou seja
31/12/2016, contados da data de assinatura do contrato.
CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO
O valor global do presente CONTRATO importa em R$ _____________.
PARÁGRAFO ÚNICO – No preço do fornecimento do objeto contratual, durante a vigência deste
CONTRATO, já estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, diretas e indiretas resultantes da
execução do objeto deste contrato, tais como: tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e
comerciais.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
a) O pagamento será condicionado à execução de cada uma das etapas dos serviços de dedetização,
sendo realizado 50% (cinqüenta por cento) após a primeira aplicação e o restante, posteriormente à
segunda aplicação, após a verificação dos serviços realizados, de acordo com especificações
contidas neste Termo de Referência.
b) O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do
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Município de São Luís, mediante a apresentação de Nota Fiscal discriminativa, liquida em até 30 (trinta) dias
úteis de sua apresentação, devidamente atestada pelo servidor competente da CONTRATANTE, por meio
de ordem bancária emitida em nome da CONTRATADA, para crédito na Conta Corrente nº XXXXXXXX
Agência nº XXXXXXXX, Banco XXXXXXXXX, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas no certame
licitatório, devendo o fornecedor, na oportunidade, estar cadastrado no Município de São Luís.
c) Quando da ocasião do pagamento, será verificada a regularidade da CONTRATADA perante o Sistema
de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o devido
acostamento aos autos dos respectivos documentos comprobatórios.
d) Constatando-se alguma incorreção nas Notas Fiscais e/ou Faturas ou qualquer outra circunstância que
desaconselhe o seu pagamento, o prazo será contado a partir da respectiva regularização.
e) Os preços fixados para a prestação dos serviços deste contrato são irreajustáveis, não sendo permitida a
concessão de reajuste por qualquer espécie de índice de preços ou índices gerais de inflação até o fim do
período de vigência deste contrato.
f) No caso de imposição de multa à CONTRATADA, nenhum pagamento ser-lhe-á efetuado antes de ser
paga, depositada ou relevada a multa imposta.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
I - Caberá à CONTRATANTE:
a) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações
assumidas pela CONTRATADA;
b) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a prestação dos serviços,
objeto deste contrato;
c) Nomear servidor para fiscalizar a execução dos serviços realizados por parte da CONTRATADA;
d) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das
normas e condições estabelecidas neste contrato;
e) Publicar no Diário Oficial do Município o extrato do contrato celebrado;
f) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a prestação do serviço;
g) Efetuar o pagamento do objeto nos termos do contrato mediante Nota Fiscal devidamente atestada;
h) Proporcionar as condições necessárias para a realização dos eventos, bem como a indicação dos locais a
serem efetuados os referidos serviços do Termo de Referência;
i) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados que estejam em desacordo com as especificações
técnicas anteriormente apresentadas.
II - Compete à CONTRATADA, por sua conta e exclusiva responsabilidade:
a) Apresentar comprovante de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA ou em órgão
estadual competente, que comprove a autorização para execução dos serviços propostos, bem como
Atestado de Capacidade Técnica, comprovando que já efetuou com sucesso, em órgãos, serviços similares
aos do objeto deste Termo de Referência;
b) Apresentar, até 05 (cinco) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço, cronograma físico das
tarefas inerentes aos serviços contratados, consoante o Termo de Referência para aprovação da
Fiscalização contratual;
b) Designar um profissional (nome e telefone) para acompanhar e se responsabilizar pela execução dos
serviços, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar no tocante à atuação dos trabalhadores;
c) Obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por sua
conta o fornecimento, antes do início da execução dos serviços, dos Equipamentos de Proteção Individual –
EPI, e caso necessário, Equipamento de Proteção Coletiva - EPC;
d) A CONTRATADA deverá utilizar equipamentos em número suficiente para aplicação dos produtos sem
interrupção na sua aplicação, bem como contar com equipamentos reservas para possíveis substituições em
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caso de defeito;
e) Comunicar, por escrito, imediatamente, à Fiscalização, a impossibilidade de execução de qualquer
obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;
f) Designar para a execução dos serviços somente profissionais habilitados e em número adequado para
realização dos serviços;
g) Não permitir a permanência de seus profissionais sem crachá de identificação (que deverá possuir nome
ou logotipo da empresa) em horários ou locais estranhos àqueles definidos pela CONTRATANTE;
h) Efetuar, de imediato, sempre que exigido pela CONTRATANTE, o afastamento de qualquer funcionário
das dependências dos prédios municipais;
i) Fornecer e manter atualizada a relação de todo o seu efetivo destinado à prestação em tela (ficha de
registro de cada empregado);
j) Apresentar Relatório dos Serviços, juntamente com a Nota Fiscal correspondente, informando,
discriminadamente: locais, datas do início e término das dedetizações: desinsetização, descupinização,
desbaratização e desmorcegação, a fim de possibilitar o ateste pela Fiscalização do CONTRATANTE do
cumprimento dos prazos previstos no cronograma físico;
k) Todos os produtos e materiais necessários à execução dos serviços ficarão sob a guarda e
responsabilidade da CONTRATADA;
l) Os produtos aplicados deverão ser de primeira qualidade, não poderão causar danos à saúde humana e
deverão ser compatíveis com os apresentados na proposta da CONTRATADA;
m) A empresa executora deverá dar garantia dos serviços prestados, utilizar produtos com registro no
Ministério da Saúde e atender às exigências e normas, inclusive de segurança e ambientais, quando
instituídas pelas Agências e Órgãos Oficiais reguladores e/ou fiscalizadores;
n) A CONTRATADA não deverá expor seus funcionários e terceiros à exposição direta aos produtos
aplicados;
o) A CONTRATADA assumirá total responsabilidade por todos os danos eventualmente causados a
pessoas e ao patrimônio da SEMAD, quando comprovadamente tenha ocorrido por negligência e/ou
inabilidade dos funcionários da CONTRATADA, esta promoverá a quem de direito o ressarcimento dos
danos, quando da execução dos serviços;
p) A CONTRATADA assumirá total responsabilidade pela execução e cumprimento dos prazos e garantias
do Contrato;
q) A CONTRATADA deverá apresentar antes ou no ato da primeira ordem de execução dos serviços,
cronograma físico de execução dos serviços, de acordo com esta cláusula, conforme item “b”, sendo que,
na hora e data marcadas a CONTRATADA deverá estar nas dependências dos prédios da CEAT, CIOM e
CAPT, com equipe habilitada e em número suficiente para o bom andamento dos serviços e o cumprimento
dos prazos pré-fixados e acordados com o fiscal do contrato;
r) A CONTRATADA com sede fora do Município de São Luís deverá possuir representante em São Luís/MA,
indicando o respectivo endereço e pessoal habilitado para atender as solicitações da SEMAD durante a
execução do contrato;
s) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato, sem prévia e expressa anuência do
CONTRATANTE;
t) Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto, devendo garantir a qualidade dos materiais e
mão-de-obra empregados na execução dos mesmos.
u) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados às dependências e equipamentos da CONTRATANTE,
quando evidenciada a culpa, por ação, omissão, deficiência e negligência de seus técnicos e empregados no
desempenho dos serviços contratados;
v) Responder por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas os seus empregados quando no
desempenho dos serviços hora contratados;
w) A CONTRATADA deverá manter as mesmas condições habilitatórias, em especial, no que se refere ao
recolhimento de impostos federais, estaduais e municipais, durante toda a execução do objeto, as quais são
de natureza sine qua non para a emissão de pagamentos e aditivos de qualquer natureza.
x) Executar todos os serviços com obediência às normas de segurança e medicina do trabalho e com
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esmero e correção, refazendo tudo quanto for impugnado pela Fiscalização da CONTRATANTE, sejam os já
realizados ou os em execução, sem ônus para a CONTRATANTE e sem acréscimo do prazo contratual;
y) Realizar a prestação do serviço sem prejuízo das atividades normais dos respectivos prédios municipais;
z) Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil, penal e administrativa pela execução dos serviços
por qualquer dano ou prejuízo, pessoal ou material, causados, voluntária ou involuntariamente, por seus
prepostos durante e/ou em conseqüência da execução dos serviços contratados, providenciando, sem
alteração do prazo estipulado para a execução do objeto, imediata reparação dos danos ou prejuízos
impostos à CONTRATANTE ou a Terceiros, inclusive, se houver, as despesas com custas judiciais e
honorários advocatícios;
a.a) Armazenar os produtos, equipamentos, ferramentas e instrumentos de forma segura, cuidando-se para
que a estocagem não resulte em risco de acidentes ou sinistros, somente em local disponibilizado pela
CONTRATANTE, mantendo o local limpo e nas mesmas condições recebidas, arcando com os danos
decorrentes de roubos ou furtos sem alterar o prazo contratual estipulado para execução do serviço;
b.b) Concluídos os serviços a área deverá ser entregue totalmente limpa e desimpedida de quaisquer
entulhos, equipamentos e/ou restos de materiais.
CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA, DO RECEBIMENTO E DA ACEITAÇÃO DO OBJETO
A prestação dos serviços, objeto desta licitação serão executados nas áreas internas e externas dos prédios
da CEAT- Central de Atendimento ao Servidor, CAPT- Coordenação de Arquivo Público Técnico, e CIOMCoordenação de Imprensa Oficial do Município.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Serão inteiramente recusados os serviços executados em desacordo com as
especificações e mandamentos contidos no Termo de Referência e no presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO
A execução dos serviços deverá ser acompanhada por um fiscal designado pela Administração, o qual
deverá proceder aos seguintes procedimentos:
a) Imediatamente após sua nomeação o fiscal deverá examinar o Edital de Licitação, se houver, o Termo
de Referência, e o Contrato;
b) Solicitar da CONTRATADA carta de nomeação do preposto;
c) Autuar processo de fiscalização e pagamento, e verificar se os documentos necessários ao
acompanhamento do contrato constam do processo de fiscalização e pagamento;
d) Realizar reunião inicial com o preposto com o objetivo de tratar de ações de acompanhamento da
execução do contrato;
e) Deverá registrar em livro apropriado as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas ou defeitos observados,
devidamente assinadas pelas partes contratantes;
f) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal deverão ser solicitadas aos
seus superiores para adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES
11.1. O atraso injustificado na execução do contrato acarretará multa de mora no valor 0,25% (vinte e cinco
centésimos por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, por dia de atraso das obrigações cujo
cumprimento seja estabelecido em dias ou em períodos a eles correspondentes, até o 10º (décimo) dia; ou
no valor 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, quando o atraso for
superior a 10 dias.
11.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa
aceita pela CONTRATANTE, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as
seguintes sanções:
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a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global atualizado do contrato;
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição;
d) Impedimento de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
e) Na hipótese da aplicação de qualquer uma das penalidades presentes nos dois subitens
anteriores, a Administração poderá proceder à rescisão do contrato.
11.3. No caso de não-recolhimento do valor da multa dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da
notificação para o pagamento, a importância será descontada dos pagamentos a que fizer jus a
CONTRATADA ou será ajuizada a dívida, consoante o disposto no § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº
8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente CONTRATO poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos
artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. Assim como, se for o caso, na forma do art. 7º da Lei 10.520/02.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente do objeto deste CONTRATO correrá à conta da seguinte
Unidade Orçamentária: 18101 - SEMAD
Projeto/Atividade: 0412204062174 – Gestão Administrativa – Custeio e Investimento
Fonte de Recurso: 0100 – Tesouro Municipal
Modalidade de despesas: 3.3.90
Dotação Orçamentária Disponível: R$ 517.322,23 (Ficha 148)
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
CONTRATO.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS
Fazem parte integrante deste CONTRATO os seguintes documentos: Edital do Pregão nº XXXXX, Termo de
Referência e a Proposta da CONTRATADA datada de XX/XX/XXXX.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO
Fica eleito o foro da comarca de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
instrumento.
E, assim, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente
Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.
São Luís (MA), __ de _________ de 2016.
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Mittyz Fabíola Carneiro Rodrigues
Secretária Municipal de Administração
SEMAD/PMSL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

TESTEMUNHAS:
1. ____________________________
CPF:
2. ____________________________
CPF:

ANEXO I – ÁREAS DE CONTROLE SANITÁRIO

2

ÁREAS (m )

CEAT

CIOM

INTERNA

1.062,20

EXTERNA

2.295,43

ESQUADRIAS

CAPT

402,72

702,84

607
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