PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
Pregão Eletrônico n.º 034/2019/CPL/PMSL

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 034/2019/CPL/PMSL
PROCESSO Nº. 030.84344/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
LICITAÇÃO COM GRUPO I, II e V DESTINADOS A AMPLA PARTICIPAÇÃO, GRUPO III e IV
EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP.

A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, do Município de São Luís, por intermédio do
Pregoeiro, designado pela Portaria n.º 01, de 22 de fevereiro de 2018, leva ao conhecimento
dos interessados que, na forma da Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos n.º 7.892/2013 e n.º
5.450/2005, da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei Complementar n.º
147/2014 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto
deste certame, fará realizar licitação na modalidade Pregão, sob a forma eletrônica, do tipo
“MENOR PREÇO POR GRUPO”, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:
DIA: 26 de Fevereiro de 2019.
HORÁRIO: 14h30 (horário de Brasília/DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
E-MAIL: marcelofariascpl@gmail.com
UASG: 980921
RESUMO DO CERTAME
Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de mobiliário escolar, para
atender as necessidades de duas creches da Rede Municipal de Ensino da Secretaria
Municipal de Educação/SEMED.
☒AQUISIÇÃO
NATUREZA DO
OBJETO:

FORMA DE
DISPUTA:
APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRAS:
VISITA TÉCNICA:

☐SERVIÇO
☐OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
☐POR ITEM
☒POR LOTE
☐GLOBAL
☒NÃO
☐SIM – Prazo para entrega da amostra: ___ dias
☒NÃO
☐SIM

Prazo para envio da proposta adequada e da documentação complementar: 2 (duas)
HORAS
☒Licitação Exclusiva para ME/EPP – Art. 48, I da Lei Complementar nº 123/06.
☐Licitação com itens/lotes exclusivos para ME/EPP e Ampla Participação – Art. 48, III da
Lei Complementar nº 123/06
☒Licitação de Ampla Participação

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico n.º xxx/2019/CPL/PMSL

Valor Estimado do Certame: R$ 509.477,64 (quinhentos e nove mil quatrocentos e
setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).
DADOS PARA CONTATO
Pregoeiro: Marcelo de Abreu Farias Costa
e-mail: marcelofariascpl@gmail.com
Endereço: Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA,
CEP: 65071-820
Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o
horário de Brasília – DF.
OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão
adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições
em contrário.
DAS COMUNICAÇÕES DO CERTAME
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 no quadro
de avisos e no CHAT do Comprasnet. As informações colhidas no ato da retirada do Edital no
site da CPL/PMSL serão reputadas válidas para fins de comunicação.
Recomendamos aos licitantes que realizem o download do Edital no site da Central
Permanente de Licitação - CPL (http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp), pois
aqueles que realizarem o download do edital no site da CPL receberam um e-mail automático
caso seja postado qualquer comunicado.
A CPL/PMSL não se responsabiliza por endereço de correio eletrônico informado de forma
errônea, ou por qualquer problema técnico que possa existir na caixa de correio eletrônico do
licitante interessando. Assim, cabe ao licitante informar de forma correta o endereço do correio
eletrônico, bem como manter o sistema de recebimento de mensagens funcionando de forma
adequada.

SEÇÃO I - DO OBJETO
1.A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição
de mobiliário escolar, para atender as necessidades de duas creches da Rede Municipal de
Ensino da Secretaria Municipal de Educação/SEMED de acordo com especificações,
quantitativos e condições constantes no do Anexo I - Termo de Referência.
1.1.Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no
Comprasnet e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em seu
artigo 48, inciso I, alterada pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014,
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esta licitação terá itens/lote com valor estimado até R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), com
participação exclusiva de Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP.
Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que
possua cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de
microempresas e empresas de pequeno porte:
Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde
que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas
deverá ocorrer pelo menor preço.
Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o
instrumento convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das
cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para
atender as quantidades ou as condições do pedido, justificadamente.
SEÇÃO II - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.Conforme Decreto Federal n.º 7.892/2013, Capítulo V, art. 7.º § 2.º, para Registros de
Preços não se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que
somente será exigida para formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.
SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema
eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.
3.1.Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde
também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber
instruções detalhadas para sua correta utilização.
3.2.O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou a CPL responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
3.3.O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem realizadas
em seu nome.
3.4.Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas através do
sítio: http://www.comprasnet.gov.br.
3.5 Não poderão participar deste Pregão:
3.5.1.Empresa suspensa de participar de licitação e impedido de contratar com a Prefeitura
Municipal de São Luís, durante o prazo da sanção aplicada;
3.5.2.Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
sua reabilitação;
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3.5.3.Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
3.5.4.Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
3.5.5.Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial,
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;
3.5.6.Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem
representando interesse econômico em comum;
3.5.7.Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
3.5.8.A simples apresentação da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem
fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o Pregoeiro
do disposto no art. 97, da Lei n.º 8.666/93.
SEÇÃO IV - DA VISTORIA
4. Conforme TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo I do Edital.
SEÇÃO V - DA PROPOSTA
5. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até
a data e horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de propostas.
5.1.A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor unitário
ofertado para o item, com no máximo 02 (duas) casa decimais após a vírgula, já
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
execução do objeto.
5.2.A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do Edital.
5.3.A licitante deverá declarar, em campo próprio 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.
5.4.A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá
declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº
123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.
5.5.A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
ou ao direito de preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
5.6.As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
5.7.Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da
proposta, sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
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5.8.Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta
anteriormente encaminhada.
5.9.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.
5.10.As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.
5.11.Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar na
proposta, o nome do representante que assinará a Ata de Registro de Preço e o
contrato, bem como o n.º do seu RG e CPF, sendo que no ato da assinatura, deverá
ser apresentada fotocópia autenticada de documento hábil que comprove sua
legitimidade.
5.12.Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura da Ata
de Registro de Preços, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
SEÇÃO VI - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
6.A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
6.1. Os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos
trabalhos por até 30 (trinta) minutos além do horário estipulado para início da
sessão. Após esse prazo não havendo início da sessão a mesma deverá ser
remarcada com ampla divulgação.
6.2.Aberta a sessão pública virtual do certame as propostas de preços serão irretratáveis,
não se admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas,
salvo quanto aos lances ofertados, na fase própria do certame.
6.3.Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por
motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.4.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
(art. 13, inciso III, do Decreto n.º 5.450/2005).
6.5.Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
6.6.Cabe à 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13,
inciso IV, do Decreto n.º 5.450/2005).
6.7. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após
a suspensão da sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão
comunicadas a todos através do Chat e quando possível também será
realizada a suspensão da sessão via Sistema.
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SEÇÃO VII - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
7.O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
7.1.Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
7.2.O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima
do preço inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances
(Acórdão TCU n.º 934/2007 - 1.ª Câmara).
SEÇÃO VIII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
8.Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances
sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.
8.1.A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no
Sistema.
8.2.Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
8.3.Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
8.4.Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear
qualquer alteração.
8.5.Na fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances de licitantes diferentes não
poderá ser inferior a 3 (três) segundos (IN n.º 3/2013-SLTI/MP).
8.6.Durante a fase de lances o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor
seja manifestamente inexeqüível.
8.7.Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos,
sem prejuízo dos atos realizados.
8.8.No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após
comunicação expressa aos participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.
8.9.O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com
antecedência de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.
8.10.Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro o sistema eletrônico encaminhará aviso de
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será
automaticamente encerrada a fase de lances.
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SEÇÃO IX - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
9.Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou
empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta
mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:
9.1.A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no
prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo
sistema, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do
primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e
observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o
objeto deste Pregão;
9.2.Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática,
convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação
descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
9.3.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o
sistema fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a
vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;
9.4.A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar n.º 123/2006;
9.5.Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento
licitatório prossegue com as demais licitantes.
SEÇÃO X - DA NEGOCIAÇÃO
10.O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado
para a contratação.
10.1.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.
SEÇÃO XI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
11.A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a
proposta de preço adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo de 02 (duas)
horas, contado da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo”
no sistema Comprasnet. Não será permitido o encaminhamento por e-mail, exceto se
expressamente determinado pelo Pregoeiro.
11.1.A Proposta de Preços e seus Anexos deverão ser enviados, devidamente
preenchidos, junto com a proposta cadastrada pelo sistema eletrônico, em um único
arquivo, para leitura em programas de informática comuns, preferencialmente
“Word”, “Excel”, “Adobe Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a
critério do licitante.
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11.2.Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento,
em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
11.3.Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados para a Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços,
Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820.
11.4.A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada
nesta seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste
Edital.
11.5. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade
do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as
especificações técnicas do objeto.
11.6.Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou
com preços manifestamente inexeqüíveis.
11.7.O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
do Município ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar
sua decisão.
11.8.Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
11.9.Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à
totalidade de remuneração.
11.10.Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou
com preços manifestamente inexeqüíveis.
11.11. Considerar-se-á inexeqüível a proposta que não venha a ter demonstrada sua
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na
contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.

SEÇÃO XII - DA HABILITAÇÃO
12.A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da
documentação complementar especificada neste Edital.
12.1.As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:
12.1.1 Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez
Corrente e Solvência Geral, informados pelo SICAF, for igual ou inferior a 1;
Para o atendimento dos itens acima, deverão ser enviados os seguintes
documentos:
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12.1.1.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
12.1.1.2. 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;
12.1.1.3. Para facilitar a análise boa situação Econômica e Financeira da
Empresa em poder contratar com a Administração, solicitamos que a empesa
apresente memória de cálculo, devidamente assinado por um Profissional da
Contabilidade devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
aplicando fórmulas dos índices dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) extraídos do último balanço do Exercício
Financeiro, da seguinte forma:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo
Não Circulante
SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
12.1.2. 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.
12.1.3. Atestado(s) ou declaração de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que o Licitante forneceu ou
está fornecendo produtos da mesma natureza, compatíveis com o objeto desta
licitação.
12.1.4. Cadastro
 Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS;
 Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNPE);
 O cadastro da licitante no CEIS/CNEP poderá causar a inabilitação da mesma,
conforme previsão do Decreto Municipal nº 51.252 de 12 de setembro de 2018.
 O Pregoeiro poderá verificar, ainda, a existência de registro do licitante:
12.1.4. Ao fornecedor inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à regularidade fiscal e
trabalhista e à qualificação econômico-financeira encontrar-se vencida, no referido
Sistema, será obrigatório o ENVIO da documentação atualizada à Comissão de Licitação
ou ao Pregoeiro, conforme o caso, no momento da habilitação. (alterado pela Instrução
Normativa n.º 5, de 18 de junho de 2012).
12.1.5. De forma a facilitar a conferência dos anexos enviados, sugerimos que
identifiquem cada documento enviado com o número correspondente no Edital.
12.1.6.Ao fornecedor inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à regularidade fiscal e
trabalhista e à qualificação econômico-financeira encontrar-se vencida, no referido
Sistema, será obrigatória a apresentação da documentação atualizada à Comissão de
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Licitação ou ao Pregoeiro, conforme o caso, no momento da habilitação. (alterado pela
Instrução Normativa n.º 5, de 18 de junho de 2012).
12.1.7. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de
certidões, para verificar as condições de habilitação das licitantes.
12.1.8. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos
em conjunto com a proposta de preços indicada na Condição 12.1 em arquivo único, por
meio da opção “Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado na
mencionada condição.
12.1.9.Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer
momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.
12.1.10.Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados para a Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos
Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP:
65071-820.
12.1.11.Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome
da licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.
12.1.12.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.
12.1.13.Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa,
também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em
cartório de títulos e documentos.
12.1.14.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.
12.1.15.Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma
restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente
for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de
certidão negativa.
12.1.16.A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior,
implicará decadência do direito ao registro de preços e à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificação.
12.1.17.Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa
SLTI/MPOG n.º 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à
Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e Trabalhista.
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12.2. Habilitação jurídica:
12.2.1.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
12.2.2.No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
12.2.3.Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva;
12.2.4.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;
12.2.5.No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme
o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do artigo 8.° da Instrução Normativa n.° 103, de
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;
12.2.6.No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata
da assembléia 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 art. 107 da Lei n.º 5.764, de 1971;
12.2.7.No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País:
decreto de autorização;
12.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:
12.3.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
12.3.2.Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da
União, por elas administrados, conforme art. 1.º, inciso I, do Decreto n.º
6.106/07);
12.3.3.Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);
12.3.4.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
12.3.5.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 do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1.º de maio de 1943;
12.3.6.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
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12.3.7.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante;
12.3.8.Prova de regularidade coma Fazenda Municipal (Débitos Fiscais e Dívida
Ativa);
12.3.9.Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
12.3.10.Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de
pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação.
12.4.Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF no nível da Qualificação econômico-financeira, conforme
Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte
documentação:
12.4.1.Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa jurídica;
12.4.2.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
12.4.3.No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa,
empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no
artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial
do último exercício financeiro. (art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro
de 2007);
12.4.4.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;
12.4.5.Comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante
obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas:
12.4.5.1. LG=Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
---------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
12.4.5.2. SG =
Ativo Total
----------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
12.4.5.3.LC = Ativo Circulante
-----------------------;
Passivo Circulante
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12.5.As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a
qualificação técnica, por meio de:
12.5.1. Atestado(s) ou declaração 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.
12.6.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 120 (cento e vinte) dias.
12.7.Se a proposta não for aceitável, se a licitante não atender às exigências de habilitação,
ou, ainda, se a amostra for rejeitada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor
atenda a este Edital.
12.8.Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada
vencedora.
SEÇÃO XIII - DA AMOSTRA
13.O TERMO DE REFERÊNCIA, não exige.
SEÇÃO XIV - DO RECURSO
14.Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, durante o
qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recurso.
14.1A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o
objeto à licitante vencedora.
14.2.O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, em campo próprio do sistema.
14.3.A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do
recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema,
em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente.
14.4.Para efeito do disposto no § 5.º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica a vista dos autos
do processo administrativo em epígrafe, franqueada aos interessados.
14.5.As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
14.6.O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
SEÇÃO XV - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
15.1.O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
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15.2.A homologação deste Pregão compete Autoridade Competente.
15.3. A licitantes vencedora deverá providenciar o seu cadastramento junto ao Setor de
Cadastro da Central Permanente de Licitação, no prazo de 05(cinco) dias úteis a
contar da Adjudicação, objetivando-se agilizar os procedimentos de
Contratação/Emissão de Nota de Empenho. Maiores informações poderão se obtidas
no site da Prefeitura Municipal de São Luís www.saoluis.ma.gov.br ou pelo telefone
(098) 3227-7749.
SEÇÃO XVI - DO REGISTRO DE PREÇOS
16.1.A Central Permanente de Licitação - CPL é o órgão gerenciador responsável pela
condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata
de Registro de Preços dele decorrente.
16.2.São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública que participam
dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata de Registro
de Preços.
16.3.O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do
registro de preços, no módulo Intenção de Registro de Preços - IRP do sistema
Comprasnet.
16.4.Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar a CPL - Órgão Gerenciador
para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
16.4.1.As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro
de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos
quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
16.4.2.O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
16.4.3.Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de
vigência da Ata.
16.4.3.1.A CPL poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação
deste prazo, respeitado o prazo de vigência da Ata, quando solicitada pelo
órgão não participante.
16.4.4.Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento
decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras
decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
16.5.Homologado o resultado deste Pregão, a licitante mais bem classificada será convocada
para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da
data do recebimento do documento oficial de convocação.
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16.5.1.O prazo para que a licitante mais bem classificada compareça após ser
convocada, poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Central Permanente de Licitação.
16.5.2.É facultado a CPL, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços
no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo, nos termos do art. 4.º, inciso
XXIII, da Lei n.º 10.520/02.
16.6.Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços implicará compromisso de
fornecimento nas condições estabelecidas, conforme disposto no artigo 14 do Decreto n.º
7.892/2013.
16.6.1.A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se
a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao
fornecedor registrado em igualdade de condições.
16.7. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da data da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
16.8.Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d”
do inciso I do art. 65 da Lei n.º 8.666/1993 ou no artigo 17 do Decreto n.º 7.892/2013.
16.8.1.Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por
cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
16.9.Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
16.9.1.Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
16.9.2.A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
16.10.Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
16.10.1.Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
16.10.2.Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
16.10.2.1.Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão
gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
16.11.O registro do fornecedor será cancelado quando:
16.11.1.Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
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16.11.2.Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;
16.11.3.Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
16.11.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de
1993, ou no art. 7.º da Lei n.º 10.520, de 2002.
16.11.5.O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas Subcondições 16.11.1,
16.11.2 e 16.11.4, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.
16.11.6.O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata,
devidamente comprovados e justificados:
16.11.6.1.Por razão de interesse público; ou
16.11.6.2. A pedido do fornecedor.
16.12.Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada,
concluídos os procedimentos de ajuste, a CPL fará o devido apostilamento na Ata de
Registro de Preços e informará aos fornecedores registrados a nova ordem de
classificação.
16.13.A Ata de Registro de Preços, decorrente desta
automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

licitação,

será

cancelada,

SEÇÃO XVII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
17.1.Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor beneficiário poderá ser
convocado, a qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinatura do contrato,
dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento
oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas neste Edital.
17.1.2.Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem
apresentada pelo fornecedor registrado em sua proposta, desde que seja
pertinente e compatível com os termos deste Edital.
17.2.O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor registrado durante o seu transcurso, desde
que ocorra motivo justificado e aceito pelo órgão Contratante.
17.3. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros
meios se a licitante vencedora mantém as condições de habilitação.
SEÇÃO XVIII - DAS SANÇÕES
18.1A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal de São Luís e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Prefeitura,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para
a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:
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18.1.1.Cometer fraude fiscal;
18.1.2.Apresentar documento falso;
18.1.3.Fizer declaração falsa;
18.1.4.Comportar-se de modo inidôneo;
18.1.5.Não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido;
18.1.6.Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
18.1.7.Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
18.1.8.Não mantiver a proposta.
18.2.Para os fins da Subcondição 65.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos
artigos90, 92, 93, 94, 95 e 97, da Lei n.º 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada
ou deteriorada.
SEÇÃO XIX - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1.Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante
petição a ser enviada para o endereço eletrônico marcelofariascpl@gmail.com, e/ou
protocolada na Central Permanente de Licitação - CPL, situada na Rua dos Ouriços,
Quadra 9, Lote 11, n.º 06,Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820.
19.2.O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no
prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
19.3.Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
19.4.Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis
antes da data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço
eletrônico marcelofariascpl@gmail.com.
19.5.As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
sistema eletrônico para os interessados.
SEÇÃO XX- DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
20.1.Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência/Minuta do Contrato, do presente Edital.
SEÇÃO XXI- DAS OBRIGAÇÕES
21.1.As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência, ANEXO I, do presente Edital e conforme Minuta do Contrato ANEXO III, do
presente Edital.
SEÇÃO XXII - DO PAGAMENTO
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.
22. Os critérios de pagamento estão previstos no Termo de Referência/Minuta do Contrato,
ANEXOS, do presente Edital;
SEÇÃO XXIII - DISPOSIÇÕES FINAIS
23.A Autoridade Competente, compete anular este Pregão por ilegalidade, 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.
23.1.A anulação do Pregão induz à da Ata de Registro de Preços, bem como à do
contrato.
23.2.As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser
ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
23.3 É 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.
23.4.No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
23.4.1.Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na
proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste
Pregão.
23.5.Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 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 cópias autenticadas em papel.
23.6.Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15
de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de
pequeno porte.
23.7.Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o texto
do Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do
Edital.
23.8.Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência
do CPL, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.
23.9.Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.saoluis.ma.gov.br, no link “ Central de
Licitações - Pregão eletrônico”
23.10. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1º 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. 5.º, inciso IV, correspondente aos procedimentos
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licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma de fraude ao
certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma
legal.
SEÇÃO XXIV - DOS ANEXOS
24.São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
24.1. Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA;
24.2. Anexo II – PLANILHA DE CUSTOS ESTIMADOS
24.3. Anexo III - MINUTA DO CONTRATO
24.4. Anexo IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
SEÇÃO XXV- DO FORO
25. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado
do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Luís, xx de xxxxxxxxxxxxxxx de 2019.

Marcelo de Abreu Farias Costa
Pregoeiro

MENSAGEM
RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FAÇAM O CADASTRAMENTO DE SUAS EMPRESAS NO SISTEMA,
NO ENDEREÇO ABAIXO, PARA RECEBEREM INFORMAÇÕES E ACOMPANHAREM O DESENVOLVIMENTO
DESTA LICITAÇÃO. http://www.comprasgovernamentais.gov.br.
RECOMENDAMOS AINDA QUE OS LICITANTES JÁ VENHAM À LICITAÇÃO COM A DOCUMENTAÇÃO
PREVIAMENTE DIGITALIZADA, A FIM DE ENVIO AO PREGOEIRO, QUANDO SOLICITADO, EVITANDO A PERDA
DO PRAZO PARA ENCAMINHAMENTO.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 84344/2018

ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação – SEMED
SETOR SOLICITANTE: Superintendência da Área de Educação Infantil - SAEI
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: Maria Joseilda Oliveira Fernandes Freitas Descovi
DATA DA SOLICITAÇÃO: 07 de novembro de 2018
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Eventual e futura aquisição de mobiliário escolar, por meio de Sistema de
Registro de Preços (SRP) descrito no artigo 15, II da Lei 8.666/93, para atender às necessidades de duas
creches da Rede Municipal de Ensino.

1.1.
DO OBJETO
1.2.
Eventual e futura aquisição de mobiliário escolar, por meio de Sistema de
Registro de Preços (SRP) descrito no artigo 15, II da Lei 8.666/93, para atender às
necessidades de duas creches da Rede Municipal de Ensino vinculadas à
Secretaria Municipal de Educação, conforme condições e especificações
constantes neste Termo de Referência e seu Anexo.

2.

DA JUSTIFICATIVA

2.1. Tendo em vista a necessidade de dar estrutura às novas creches da Rede
Municipal de Ensino, se faz necessária a aquisição dos ítens dispostos nos anexos
deste Termo;
2.2. Os mobiliários são necessários para dar estrutura e suporte aos alunos e
professores das creches, visto que para um bom aprendizado e para implantação de
uma boa didática se fazem necessários os materiais básicos e especiais, onde a sua
implantação em sala de aula e nas atividades recreativas são de crucial necessidade;
2.3. Para tanto, levando em consideração a busca pelo ensino de qualidade e a ajuda
na formação cognitiva e de caráter das crianças das creches da Rede Municipal de
Ensino, se faz necessária a aquisição dos referidos mobiliários escolares.
3. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E REFERÊNCIA DAS CRECHES
3.1.
As especificações e os quantitativos dos itens a serem adquiridos são os
constantes nos Anexos deste Termo de Referência.
3.2.
As duas creches estão localizadas:
3.2.1. Cidade Operária, Avenida Leste, São Luís/MA;
3.2.2. Chácara Brasil, Avenida Goiás, São Luís/MA;
4. DA EXECUÇÃO E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO
4.1.
O mobiliário será solicitado à Contratada pela SEMED, por meio da
emissão de Ordem de Fornecimento – OF, a qual conterá sua especificação e
quantidade.
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4.2.
Após a emissão da Ordem de Fornecimento – OF, pela Contratante, dar-seá início a contagem do prazo de entrega do mobiliário.
4.3.
A execução e montagem do mobiliário obedecerão rigorosamente:
4.3.1. As Normas e especificações constantes no presente Termo.
4.3.2. As prescrições e recomendações dos fabricantes;
4.3.3. As Normas internacionais consagradas, na falta das Normas da ABNT;
4.3.4. As Normas da Contratante;
4.3.5. A Lei n. º 8.666, de 21.06.93;
4.3.6. Leis, normas e regulamentos, inclusive os de segurança pública, de
empresas concessionárias de serviços públicos e do Corpo de Bombeiros
Militar/DF;
4.3.7. As disposições governamentais legais (pertinentes);
4.3.8. Demais condições e/ou exigências contidas no Edital e seus Anexos.
4.3.9. As Normas da ABNT no que couber, e em conformidade com as edições mais
recentes.
4.4.
A empresa contratada deverá, quando do recebimento da Ordem de
Fornecimento - OF, realizar vistoria nos locais onde serão desenvolvidos os
serviços de montagem e instalação dos móveis, para conhecimento das
condições ambientais e técnicas dos espaços físicos disponíveis.
4.5.
A SEMED partirá do princípio de que a contratada está ciente das
condições de trabalho e quantitativos estimados.
4.5.1. Não serão aceitas, em hipótese alguma, reclamações advindas de
dificuldades técnicas não previstas.
4.6.
Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com a
Fiscalização, que se encontrará a disposição da empresa, antes da confecção e
montagem do mobiliário.
4.7.
Os serviços de montagem do mobiliário serão executados,
preferencialmente, durante o horário de expediente, das 08:00 às 18:00 horas,
podendo, a critério da SEMED, ser deslocados para outros horários (noturno ou
dias não úteis) caso a sua realização possa acarretar prejuízos ao normal
desenvolvimento dos trabalhos da Contratante, sem ônus adicionais ao contrato;
4.8.
Correrão por conta e risco da empresa a substituição de materiais, peças e
equipamentos em desacordo com as especificações e/ou considerados
impróprios pela fiscalização da SEMED;
4.9.
Caso haja a recusa de algum material, peças ou equipamentos por parte
da SEMED, a empresa deverá retirá-lo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas;
4.10.
A SEMED poderá, se julgar necessário, efetuar alterações nas
especificações técnicas, efetuando redução ou ampliação do objeto, com a
finalidade de adequações e ajuste do lay out dos ambientes desta Creche;
4.11.
Ocorrendo às alterações de que trata o item 4.10, a Contratada deverá
submeter à prévia aprovação da SEMED, orçamento referente aos acréscimos ou
supressões de materiais, contemplando os preços unitários cotados na proposta
apresentada na licitação ou, se inexistentes estes, os praticados no mercado
naquele momento;
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4.12.
Os mobiliários serão entregues no almoxarifado desta SEMED, como
dispõe o ítem 5.1, após entregues, a Secretaria Municipal de Educação se
responsabilizará por lever todo o mobiliário às creches, os quais estão
destinados, e então notificará a empresa fornecedora para que decline seus
funcionários para as creches, com endereço constante na notificação, para que
estes possam realizar a montagem dos mobiliários escolares.
5. DO PRAZO, DO LOCAL E DAS CONDIÇOES DE ENTREGA
5.1.
O mobiliário deverá ser entregue no almoxarifado da Secretaria Municipal
de Educação – SEMED, localizado na Av. João Pessoa, Outeiro da Cruz, nº 272,
São Luís/MA.
5.2.
O prazo para entrega e instalação do mobiliário é de até 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Fornecimento.
5.3 Para a realização da entrega do mobiliário, a empresa deverá entrar em contato
com a Secretaria Municipal de Educação, situada na Av. Marechal Castelo Branco,
Qd. 14, nº 250, Edifício Trade Center, São Francisco, São Luís/MA, para que esta
possa enviar sua comissão para realizarem o recebimento dos mobiliários que será
feito no almoxarifado, com endereço constante no item 5.1..
5.3.
O mobiliário deverá ser entregue em perfeita condição de uso, conforme
as condições e especificações descritas neste instrumento e em todos os seus
Anexos, bem como na proposta de preços apresentada, dentro do horário de
expediente da Contratante.
5.4.
A Contratada deverá comunicar, formalmente, a Contratante com 72h de
antecedência, a data e o horário previsto para a entrega do mobiliário.
5.5.
O recebimento do mobiliário deverá estar condicionado à observância das
condições e especificações técnicas, cabendo a verificação à comissão designada
para tal finalidade.
5.6.
O mobiliário adquirido deverá ser novo, assim considerado de primeiro
uso e estar devidamente acondicionado e acompanhado da respectiva Nota
Fiscal.
5.7. O prazo para a substituição de peças ou equipamentos e para reparos de defeitos
observados pela fiscalização deverá ocorrer em até 24h.
6. DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO
6.1.
É admissível a subcontratação, fusão, cisão ou incorporação da contratada
com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa
jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e se responsabilize a contratada por todos os
encargos, vínculos trabalhistas e demais tributos no que tange à empresa
subcontratada, fundida, cindida e/ou incorporada. E, que haja anuência expressa
desta SEMED quanto à possibilidade de subcontratação, fusão, cisão e
incorporação de empresa.
7. DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
7.1.
Todo o material a ser fornecido deverá considerar a composição,
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características ou componentes sustentáveis.
7.2.
A Contratada deverá comprometer-se com a Sustentabilidade Ambiental,
mediante apresentação de Declaração, reconhecida em cartório, no ato da
assinatura do contrato.
7.3.
A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras – NBR
publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.
7.4.
No caso de uso de madeira, esta deverá ser de reserva ambiental
autorizada pelo IBAMA, (ter Documento de Origem Florestal - DOF, conforme IN
nº 112 de 2006 e orientações da Instrução Normativa nº187 de 2008, ambas do
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS).
7.5.
A Contratada deverá apresentar Licença ambiental (ou autorização
ambiental) de funcionamento de empreendimento expedido pelo órgão
competente de sede da licitante, com prazo de validade vigente na data de
abertura da licitação;
7.6.
Caso a Contratada tenha algum tipo de benefício de isenção, deverá
apresentar à Contratante Declaração de isenção de licença ambiental (ou
isenção de autorização ambiental) de funcionamento do empreendimento
expedido pelo órgão competente da sede da licitante;
7.7.
A Contratada deverá também dispor e apresentar o Certificado de
regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em nome do fabricante dos produtos
ofertados.
7.8.
Ressalte-se que foram observadas as regras contidas no Decreto nº 7.746
de 2012, no que é cabível.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1.
Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
8.2.
Fornecer os materiais dentro dos parâmetros de rotinas estabelecidos
neste Termo de Referência e todos seus Anexos.
8.3.
Responder por todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execução do objeto deste Termo de Referência e seus Anexos.
8.4.
Aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo Aditivo, os
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com
os §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
8.5.
Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamento
dos técnicos enquanto perdurar a vigência da garantia, sem qualquer ônus à
Contratante.
8.6.
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execução do Contrato,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e ao
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acompanhamento da Contratante.
8.7.
Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas seus
empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das
atividades.
8.8.
Dar ciência à Contratante, imediatamente, por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar na execução do Contrato.
8.9.
Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela
Contratante quanto à execução do contrato.
8.10.
Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e
irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e
atendendo as reclamações formuladas.
8.11.
A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Contratante não
eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das
obrigações pactuadas entre as partes.
8.12.
Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que venha causar durante a
entrega e instalação do material, assumindo todo o ônus e a execução dos
respectivos reparos ou substituições, recompondo os locais porventura afetados,
conferindo o padrão já adotado pela Contratante.
8.13.
Entregar o mobiliário nas quantidades e prazos pactuados, de acordo com
as exigências e especificações constantes neste Termo de Referência e seus
Anexos.
8.14.
Substituir, imediatamente e sem qualquer ônus para a Contratante, o
mobiliário entregue em que for verificada divergência com as especificações
descritas neste Termo de Referência e seus Anexos, sujeitando-se às penalidades
cabíveis.
8.15.
Arcar com as despesas decorrentes da entrega do material, bem como da
sua devolução, caso seja aceito pela Contratante.
8.16.
Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes de execução ou de materiais empregados.
8.17.
Acondicionar o material em embalagem com resistência compatível com o
transporte adotado.
8.18.
Cumprir as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990).
8.19.
Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da
Contratante.
8.20.
A Contratada deverá obrigatoriamente disponibilizar um encarregado para
acompanhar a execução dos serviços de montagem, bem como para ser o
interlocutor com a Fiscalização do Contrato.
8.21.
Realizar a entrega do material, estritamente de acordo com as
especificações, bem como no edital a que se vincula;
8.22.
Observar as demais condições constantes do Edital de Pregão para
Registro de Preço, bem como, do Termo de Referência, para o perfeito
cumprimento deste instrumento.
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8.23.
Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados à
Contratante, por dolo ou culpa, desde que devidamente comprovada.
8.24.
Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de habilitação para
contratar com a Administração Pública, apresentando, sempre que exigido, os
comprovantes de regularidade fiscal.
8.25.
Responsabilizar-se pela limpeza do local onde ocorrerão os serviços,
recolhendo todos os materiais reaproveitáveis a locais designados pela
fiscalização. Nenhum material poderá ser deixado em áreas de circulação após
as 18h.
8.26.
Providenciar a remoção diária de resíduos decorrentes dos serviços, do
edifício, por sua conta.
8.27.
Recolher, em recipientes apropriados, os materiais considerados como
não aproveitáveis e o resíduo, que serão recolhidos em recipientes apropriados,
destinados a instituições credenciadas para coleta seletiva, sob responsabilidade
da Contratada, no prazo máximo de 24 horas após a conclusão dos serviços;
8.28.
Os serviços de corte para ajuste de peças e componentes de mobiliário,
com uso de ferramentas que causem ruídos (serra), produzam sujeira, ou
emanem fortes odores (cola, pintura), deverão ser feitos em espaço apropriado
para tal finalidade, a ser indicado pela fiscalização.
8.28.1. Tal obrigação é decorrência da necessidade de se manter a qualidade do ar
condicionado e a normalidade dos trabalhos nos ambientes próximos aos locais
sob intervenção;
8.29.
Sinalizar ou isolar (conforme o caso) convenientemente o local de
trabalho, objetivando dar segurança aos seus funcionários, aos servidores ou a
terceiros, adotando todas as medidas de prevenção de acidentes recomendadas
pela legislação vigente;
8.30.
Fornecer a seus funcionários os Equipamentos de Proteção Individual –
(EPIs) – requeridos para o desempenho de cada atividade e zelar para que sejam
efetivamente utilizados;
8.31.
Manter, por sua conta, profissionais para executar a limpeza das áreas
onde serão instalados os mobiliários, removendo embalagens, peças e fuligens,
de modo a minimizar transtornos à rotina nas creches, utilizando todos os
instrumentos e produtos básicos necessários para o fim.
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATATANTE
9.1.
Permitir o acesso aos empregados da Contratada às suas dependências
para entrega do material, proporcionando todas as facilidades para que essa
possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas
neste Termo de Referência e seus Anexos.
9.2.
Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) à Contratada
após a efetiva entrega do material e emissão do Termo de Recebimento
Definitivo.
9.3.
Designar servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato
por intermédio da Diretoria de Gestão Interna, de acordo com a Lei nº 8.666/93
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e alterações.
9.4.
Designar comissão de recebimento do mobiliário.
9.5.
Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade
apresentada no material, solicitando a solução do problema ou sua substituição,
em conformidade com o estipulado neste Termo de Referência.
10. DA GARANTIA DO CONTRATO
10.1.
O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de
Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do total Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas
neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que
cumpridas as obrigações contratuais. O prazo para apresentação da garantia
poderá ser prorrogado por igual período a critério da Administração
CONTRATANTE.
10.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor total do Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por
cento).
10.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a
promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da
Lei n. 8.666 de 1993.
10.2.
A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência
contratual.
10.3.
A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:
10.3.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
10.3.2. Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa
ou dolo durante a execução do Contrato;
10.3.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à
CONTRATADA;
10.3.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza,
não honradas pela CONTRATADA.
10.4.
No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo
os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
10.5.
Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
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11. O ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
11.1.
A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores,
designados pela SEMED, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, o qual
deverá atestar os documentos da despesa para fins de pagamento.
11.2.
No curso da execução do Contrato, caberá à Contratante, diretamente ou
por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar o cumprimento das condições e
especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela empresa Contratada.
11.3.
À fiscalização compete proceder ao registro de todas as ocorrências por
ventura ocorridas e adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento de
todas as obrigações assumidas, tendo por parâmetro as especificações previstas
neste Termo de Referência e seus Anexos.
11.4.
A presença da fiscalização da Contratante não elide nem diminui a
responsabilidade da Contratada.
11.5.
Caberá à fiscalização rejeitar e solicitar a substituição do objeto entregue
em desacordo com as especificações, ou aquele que não seja comprovadamente
novo, assim considerado de primeiro uso, com defeito de fabricação, devendo o
fornecedor efetuar sua substituição/correção em conformidade com o disposto
neste Termo de Referência.
12. DO RECEBIMENTO
12.1.
O recebimento do mobiliário dar-se-á por comissão nomeada pela
Secretaria Municipal de Educação de São Luís/MA – SEMED, que fará a
verificação da sua conformidade com as condições e especificações descritas
neste Termo de Referência em seus anexos e na proposta do fornecedor, de
acordo com o artigo 73 da Lei n° 8.666/93, e serão recebidos:
12.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega do serviço, mediante emissão de
Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes.
12.1.2. Definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, após verificação da
qualidade, quantidade e conseqüente aceite, mediante emissão de Termo
de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes.
13. DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
13.1.
Será utilizada a metodologia descrita neste Termo de Referência e seus
Anexos para a avaliação do material recebido mediante aceite e atesto pela
fiscalização do Contrato na respectiva Nota Fiscal.
13.2.
A Contratada deverá indicar na Nota Fiscal/Fatura o número do contrato
firmado com a SEMED.
14. DA FORMALIZAÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
14.1.
Para esta aquisição será formalizado Contrato Administrativo, o qual
estabelecerá em suas cláusulas todas as condições para execução, direitos,
garantias, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com este
Termo de Referência e seus Anexos, Edital de licitação e proposta da empresa
vencedora a que se vinculará.
14.2.

O Contrato terá vigência até 06 (seis) meses, a contar de sua assinatura,
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sem prejuízo da obrigatoriedade da Contratada em observar o prazo da garantia
e assistência.
15. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA
15.1.
O prazo de garantia e assistência técnica dos materiais, contra defeitos de
fabricação e funcionamento, deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses a contar
da data do recebimento definitivo do objeto.
16. DO PAGAMENTO
16.1.
O pagamento será efetuado conforme demanda efetivamente executada,
nas quantidades determinadas em cada solicitação, mediante apresentação de
Nota Fiscal/Fatura e após o recebimento definitivo dos bens.
16.2.
O pagamento será creditado em favor da Contratada por meio de ordem
bancária contra a entidade bancária indicada em sua proposta devendo para
isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta
corrente em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá em até 10 (dez)
dias corridos, após aceite e atesto pela fiscalização desta Escola designada para
esse fim.
16.3.
Previamente a cada pagamento, a Contratante realizará consulta “on line”
ao CADIN e ao SICAF para verificação da sua regularidade fiscal, trabalhista e
previdenciária. Caso fique constatado o vencimento das guias de recolhimento
do FGTS e da Previdência Social, a Contratada deverá apresentar, no prazo
constante da solicitação feita pela Administração, a sua regularização.
16.4.
Em caso de irregularidade junto ao SICAF, a Contratante notificará a
Contratada para que sejam sanadas as pendências no prazo de até 05 (cinco)
dias.
16.5.
Serão retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos as
taxas, impostos e contribuições previstas na legislação pertinente, cujos valores
e percentuais respectivos deverão estar discriminados em local próprio do
documento fiscal de cobrança.
16.6.
No caso de situação de isenção de recolhimento prévio de algum imposto,
taxa ou contribuição, deverá ser consignada no corpo do documento fiscal a
condição da excepcionalidade, o enquadramento e fundamento legal,
acompanhado de declaração de isenção e responsabilidade fiscal, assinada pelo
representante legal da empresa, com fins específicos e para todos os efeitos, de
que é inscrita e/ou enquadrada em sistema de apuração e recolhimento de
impostos e contribuições diferenciado, e que preenche todos os requisitos para
beneficiar-se da condição, nos termos da lei.
16.7.
Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura
ou crédito existente na Contratante em favor da Contratada. Caso esse valor seja
superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
administrativa ou judicialmente, se necessário.
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16.8.
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
não tenha concorrido de alguma forma para tanto, ficará convencionada a taxa
de encargos moratórios devidos pela Contratante entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento, mediante a aplicação da seguinte
fórmula:
EM = I x N x VP

Onde:
EM = Encargos Moratórios.
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga.
TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento).
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX/100)
→
I = (6/100)
0,00016438 365

→
365

I

=

16.8.1. A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota
Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
16.9.
Se no ato da entrega e/ou aceitação dos mobiliários forem identificadas
imperfeições e/ou divergências em relação às especificações técnicas contidas
neste instrumento e seus anexos, ficará desde já reservado à Contratante o
direito de suspender o pagamento até a regularização da situação.
17. DA PROPOSTA DE PREÇOS
17.1.
A proposta de preços deverá ser apresentada de forma detalhada
contendo as quantidades de mobiliários requeridos neste Termo de Referência e
seus Anexos, com preço unitário e total em moeda nacional, já incluídos os
tributos, fretes e todos os demais custos que incidam direta ou indiretamente no
seu fornecimento e, ainda:
17.1.1. Razão social, CNPJ, inscrição estadual, o número da licitação, dia e hora,
endereço completo, o número do telefone, fac-símile e endereço
eletrônico;
17.1.2. Detalhamento das especificações do mobiliário, tais como: marca,
modelo, tipo, dimensões, fabricante e outros elementos que de forma
inequívoca identifiquem e constatem as suas características, bem como as
especificações dos serviços executados;
17.1.3. Prazos de garantia e de entrega do mobiliário, conforme disposto neste
Termo de Referência e seus Anexos;
17.1.4. Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;
17.1.5. Número da conta corrente, agência, localidade e nome do Banco do
fornecedor;
17.1.6. Declaração expressa de que o mobiliário é novo e de primeiro uso;
17.1.7. Declaração expressa se comprometendo a efetuar a substituição
imediata de todo e qualquer material que durante o período de garantia
venha a apresentar defeito;
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17.1.8.

Declaração de que só substituirá materiais, peças e componentes
recomendados pelo fabricante.

18.DA HABILITAÇÃO

18.1 A empresa deverá apresentar:
18.1.1. Atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoa jurídica de
direito público ou privado comprovando que forneceu ou está fornecendo,
a contento, pelo menos 30% (trinta por cento), de objeto pertinente e
compatível com o deste Termo de Referência e seus Anexos.
19.DAS SANÇÕES E PENALIDADES
19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº
10.520/2002, a licitante/adjudicatária que:
19.1.1. Não assinar o contrato quando convocada dentro do prazo de validade da
proposta;
19.1.2. Apresentar documentação falsa;
19.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade;
19.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
19.1.6. Cometer fraude fiscal;
19.1.7
Fizer declaração falsa;
19.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame;
19.1.9. Falhar ou fraudar na execução do contrato.
19.1.
A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações
discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
19.1.1.
Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(ns)
prejudicado(s) pela conduta da licitante;
19.1.2.
Impedimento de licitar e de contratar com o Órgão e descredenciamento
no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
19.1.3.
A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demais sanções.
19.2.
Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e
da Lei nº 10.520/2002, a Contratada que:
19.2.1.
Deixar de executar total ou parcialmente o contrato;
19.2.2.
Apresentar documentação falsa;
19.2.3.
Comportar-se de modo inidôneo;
19.2.4.
Cometer fraude fiscal;
19.2.5.
Descumprir qualquer dos deveres elencados no edital ou no contrato.
19.3.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
19.3.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
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19.3.2. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(ns)
prejudicado(s) pela conduta da licitante;
19.3.3. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Federal, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, descredenciamento
no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das demais
cominações legais;
19.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos
prejuízos causados;
19.3.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demais sanções.
19.4.
Também ficam sujeitas as penalidades de suspensão de licitar e
impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que,
em razão do contrato decorrente desta licitação:
19.4.1. Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio
doloso, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
19.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da
licitação;
19.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
19.5.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
19.6.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
19.7.
As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida
Ativa da União e cobrados judicialmente.
19.8. A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicação enviada por intermédio de ofício
apresentado mediante contra recibo.
19.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
19.10. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser
aplicadas isoladas ou no caso de multas cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.
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20. VISTORIA TÉCNICA
20.1.
Será possibilitada aos licitantes vistoria nos locais onde serão
desenvolvidos os serviços, para conhecimento das condições ambientais e
técnicas. As empresas não poderão justificar quaisquer falhas ou omissões em
suas propostas, nem para se eximir de responsabilidades durante a vigência do
contrato alegando descumprimento.
20.2.
A vistoria poderá ser agendada até 5 (cinco) dias antes da abertura da
licitação, para que haja prazo para o saneamento de possíveis
questionamentos.
20.3.
O agendamento poderá ser realizado na Secretaria Municipal de
Educação, localizada na Av. Marecal Castelo Branco, Qd.14, Lote 14, nº 250, Ed.
Trade Center, São Francisco, São Luís/MA.
20.4.
No momento da realização da vistoria, o profissional deverá apresentar
documento oficial de identidade acompanhado de uma carta de apresentação
da empresa, devidamente assinada pelo representante legal.
20.5.
A Declaração de conhecimento das condições ambientais e técnicas,
assinada pelo responsável da empresa deverá compor, obrigatoriamente, os
documentos de habilitação da empresa por ocasião da licitação, conforme
modelo constante no Anexo II deste Termo.
21.

DA JUSTIFICATIVA PARA FORMAÇÃO DE GRUPOS

21.1.
Itens similares, podendo ser fornecido pelo mesmo licitante, sem prejuízo
na competitividade, e visando ganho na economia de escala. Além de que os
valores dos itens, individualmente, sã mais baixos, sendo a formação do grupo
um incentivo à participação de fornecedores.
22. DO VALOR ESTIMADO
22.1.

O valor estimado será o constante no Pedido de Realização de Despesas (PRD).

23.DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
23.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato serão cobertas pela
seguinte dotação orçamentária:
 Elemento de Despesa:
 Projeto/ Atividade:
 Recurso:
24. DAS DISPOSIÇÕES GARAIS
24.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência 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 administrativo da
Contratante.
24.2. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei
nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, e legislação correlata.
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______________________________________________________
MARIA JOSEILDA OLIVEIRA FERNANDES FREITAS DESCOVI
Superintendência da Área de Educação Infantil – SAEI/SEMED

Aprovado com base no § 2º do Art. 7º da
Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993
(Licitações e Contratos Administrativos).
Em: 07 de novembro 2018, São Luís/MA.

__________________________________________
RAIMUNDO MOACIR MENDES FEITOSA
Secretário Municipal de Educação - SEMED
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ANEXO II
PLANILHA DE PREÇOS ESTIMADOS PELA SEMED

Processo nº. 0084344/2018

GRUPO I
Nº

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

DESCRIÇÃO

Conjunto para professor composto de uma mesa e
uma cadeira, pintados em tinta em pó, ponteiras e
sapatas em polipropileno reciclado, assento e
encosto da cadeira em madeira compensada,
laminado melamínico brilhante, branco.
Conjunto coletivo para crianças tamanho 1, com
altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto
de uma mesa e quatro cadeiras, pintados em tinta
em pó híbrida, com porta livro em polipropileno
reciclado.
Conjunto de 1 Mesa Retangular monobloco e 2
Bancos retangulares monobloco fabricado em
madeira e metal.
Cadeira para crianças de 5 (cinco) a 6 (seis) anos,
tendo por altura média do chão ao assento 33cm.
Cadeira fixa sem braços, esofada no assento e no
encosto para as costas de espuma depoliuretano
injetado, tubos de aço, revertida em tecido, pintado
em epóxi.
Mesa para crianças de 5 (cinco) a 6 (seis) anos. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na
face superior em laminado melamínico, e na face
inferior em laminado melamínico de baixa pressão
(BP), montado sobre estrutura tubular de aço.
Mesa circular para refeição de adultos. tampo
redondo em MDF revestido de laminado
melamínico, montada sobre coluna central dotada
de quatro pés.
Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em
MDF revestido de laminado melamínico, montada
sobre dois pés.
Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF
revestido de laminado melamínico, montada sobre
suporte metálico com dois pés.
Conjunto para crianças com altura compreendida
entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma
cadeira. Mesa com tampo em MDP ou MDF,
revestido na face superior de laminado melamínico
de alta pressão. - Cadeira empilhável, com assento
e encosto em polipropileno injetado ou em
compensado anatômico moldado, montados sobre
estrutura tubular de aço.
Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com
bandeja removível.
Cadeira individual empilhável com assento e
encosto em polipropileno injetado, montados sobre
estrutura tubular de aço, para uso adulto.
Conjunto para crianças com altura compreendida
entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e uma
cadeira. Mesa com tampo em MDP ou MDF,
revestido na face superior de laminado melamínico
de alta pressão. - Cadeira empilhável, com assento

UNID.
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NT.

CATMAT

Und.

8

258455

MÉDIA
DO
VALOR
UNITÁRIO
R$

MÉDIA
DO
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TOTAL
R$

384,42

3.075,36

380,34

12.170,88

Und.
32

429905

12

150942

32

14273

131,48

4.207,36

20

253982

146,67

2.933,40

16

150942

287,66

4.602,56

2

150164

450,00

900,00

2

389116

663,78

1.327,56

8

150942

1.225,55

9.804,40

48

429923

293,57

14.091,36

Und.

Und.

681,23

8.174,76
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Und.

Und.

Und.

Und.

Und.

Und.

12

151069

647,63

7.771,56

8

151069

404,24

3.233,92

48

429906

521,11

25.013,28

Und.

Und.
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14
15
16
17

e encosto em polipropileno injetado ou em
compensado anatômico moldado, montados sobre
estrutura tubular de aço..
Poltrona individual estofada, revestida em couro
sintético, dotada de apoio para os braços. Feita em
madeira aglomerada e espuma poliuretano injetado.
Berço infantil em madeira, pintura branca, com
grades coloridas, não dobrável, com rodízios.
Sofá de dois lugares em material lavável e pés em
alumínio.
Cadeira giratória estofada com braços e rodízios,
dotada de mecanismo amortecedor e regulador do
assento e do encosto.

Und.

Und.
Und.

8

150664

1.079,84

8.638,72

32

380853

715,33

22.890,56

2

14303

2.133,93

4.267,86

8

20680

374,80

2.998,40

12

228661

289,10

3.469,20

4

150153

712,19

2.848,76

8

150033

1.601,95

12.815,60

8

343548

1.304,66

10.437,28

4

116084

2.399,63

9.598,52

16

439825

613,55

9.816,80

2

150151

533,33

1.066,66

4

140805

18

119210

4

140317

4

119210

4

37494

16
4

296444
313525

209,83
997,91

3.357,28
3.991,64

4

34703

1.010,74

4.042,96

2

248235

918,73

4

6165

3.724,07

2

37680

2.137,22

Und.

GRUPO II
18

19

20

21
22
23
24

25

26

Quadro com superfície em laminado branco
brilhante especial para escrita e fixação de
acessórios magnéticos, com duas presílhas na
parte superior.
Quadro metálico para fixação de avisos, cortiça,
dimensões mínimas de 90cm x 120cm, tipo mural.
Armário roupeiro de vestiário, de aço com
dezesseis portas com venezianas para ventilação,
compartimentos
de
tamanhos
médios
independentes sem divisórias internas, fechamento
das portas independentes através de pitão para
cadeado.
Armário roupeiro em aço, com 12 portas.
Arquivo deslizante em aço com quatro gavetas
montadas sobre trilhos telescópicos que permitam
abertura total.
Quadro de avisos, madeira, cortiça, tipo mural,
alumínio, dimensões mínimas de 1,20m x 0,80m
Armário para primeiros socorros. Fabricado em aço
ou material de igual ou melhor qualidade. Contendo
fechadura com chave pra trancá-lo.
Quadro com superfície em laminado branco
brilhante especial para escrita e fixação de
acessórios magnéticos.
Aparelho de som tipo micro system. • Conexões:
entrada auxiliar, USB, cartão de memória,
bluetooth,
saída
para
fone
de
ouvido;
Reprodução de mídia: MP3, CD, CD-R, CD-RW;
Rádio
AM
e
FM;
Controle
remoto;
Potência
mínima:
20W;
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e
conectores elétricos compatíveis com a corrente de
operação.
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda.

Und.
Und.

Und.
Und.

Und.
Und.

Und.

Aparelho de DVD

28

Televisão LCD de 32"

GRUPO III

30
31

Coletores tipo contêineres para área externa com
capacidade de 120L/ 50kg, para coleta de resíduos
orgânicos e resíduos recicláveis.
Lixeira 50 litros com pedal.
Conjunto de lixeira composto por 05 coletores.

32

Forno de microondas com capacidade de 30 L

33

Fogão 04 bocas de uso doméstico.

GRUPO IV

34

Geladeira de uso doméstico frostfree.

35

Freezer vertical comercial com capacidade mínima

788,87

3.155,48

Und.

Und.

27

29

Und.

Und.
Und.
Und.

Und.
Conjunto.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.

1.654,54

515,56
2.963,15

2.087,71

29.781,72

2.062,24
11.852,60

8.350,84

1.837,46
14.896,28
4.274,44
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de aproximadamente 530 litros, com sistema frostfree (degelo automático). Temperatura de
operação: entre 0 °C e +7°
Und.

36

Máquina de lavar roupa capacidade de 8 kg

37

Liquidificador comercial com gabinete em aço inox
e copo monobloco, indicado para triturar alimentos
leves com adição de líquido. Capacidade de 2L

2

130176

6

319454

2

27693

2

28410

2

405327

4.162,05

2

303613

4.160,60

2

219497

483,17

966,34

2

89346

1.366,00

2.732,00

4

130168

150,96

4

440653

189,53

758,12

18

430909

485,65

8.741,70

2

212164

2

76082

2

317176

5.532,48
1.202,48

2

150141

48.024,33

6

383333

757,33

10

395320

1.476,50

14.765,00

2
2
2
2

34185
271362
150689
28266

7.345,61
13.335,00
5.412,10
1.860,44

14.691,22
26.670,00
10.824,20
3.720,88

2.453,30

4.906,60

Und.
1.452,09

8.712,54

723,08

1.446,16

GRUPO V
38

39

40
41

Cafeteira elétrica com capacidade mínima de 1,1 L
Espremedor automático de frutas cítricas,
comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa,
um coador/peneira e dois cones de extração em
tamanhos diferentes.
Multiprocessador de alimentos, com lâminas
multifuncionais, modelo doméstico, com volume
mínimo de 1,5 L

45
46

Exaustor/Ventilador industrial para coifa.

43
44

Balança plataforma 150kg

48

Batedeira planetária com capacidade de 18 L

49

Balança digtal 30 kg
Máquina de lavar
monocâmara.

50
51
52
53
54
55
56

industrial,

Und.
Und.
Und.

Und.
Und.

Und.

tipo

Purificador de água refrigerado.
Bebedouro elétrico conjugado com duas colunas,
industrial, aço inoxidável, de capacidade mínima de
50 L.
Fogão industrial de 06 bocas
Geladeira vertical industrial de 04 portas.
Secador de roupas 10kg
Liquidificador industrial com capacidade de 8 L

444,01

888,02

Und.

Und.

47

louças

Und.

Und.

Batedeira planetária com capacidade de 5 L
Mixer de alimentos para preparo de sucos,
vitaminas e massas leves.
Centrífuga de frutas de 800W
Ferro elétrico a seca, com base metálica
antiderrapante e no mínimo 3 níveis de
temperatura, para gomar/passar roupas.
Esterilizador de mamadeiras microondas

42

Und.

Und.
Und.
Und.

2.292,73

8.324,10

8.321,20

603,84

4.585,46
11.064,96
2.404,96
96.048,66
4.543,98

Und.

Und.
Und.
Und.
Und.

VALOR TOTAL DO LOTE I: R$ 136.101,94 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
VALOR TOTAL DO LOTE II: R$ 96. 904,86 – AMPLA PARTICIPAÇÃO
VALOR TOTAL DO LOTE III: R$ 15.699,76 – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP.
VALOR TOTAL DO LOTE IV: R$ 38.670,28 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP.
VALOR TOTAL DO LOTE V : R$222.100,80- AMPLA PARTICIPAÇÃO
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ANEXO III
REF: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 84344/2018
CONTRATO N° _______/2018
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO
DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, QUE ENTRE
SI
CELEBRAM
A
SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E
A EMPRESA _______________

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, O MUNICÍPIO DE
SÃO LUÍS, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, com
sede na Av. Marechal Castelo Branco, nº. 250, Qd. 14, Lote 14, Ed. Trade Center, São
Francisco, nesta cidade de São Luis, neste ato, representada por seu titular Raimundo
Moacir Mendes Feitosa, brasileiro, casado, portador do CPF nº. 022.367.023-53, residente e
domiciliado nesta cidade, doravante denominada de CONTRATANTE e, de outro lado a
empresa _____________________, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o
nº _________________, com sede na ______________, representada por ______________,
portador do CPF n.º ____________ e RG ____________, doravante denominada de
CONTRATADA, firmam o presente contrato, que se regerá pela Lei n.° 8.666/93, e suas
alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se
anunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Aquisição de mobiliário escolar, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP)
descrito no artigo 15, II da Lei 8.666/93, para atender às necessidades de duas creches
da Rede Municipal de Ensino vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, conforme
condições e especificações constantes neste Termo e seu Anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E REFERÊBCIA
DAS CRECHES
As especificações e os quantitativos dos itens a serem adquiridos são os constantes nos
Anexos deste contrato.
Parágrafo único: As duas creches estão localizadas:
a) Cidade Operária, Avenida Leste, São Luís/MA;
b) Chácara Brasil, Avenida Goiás, São Luís/MA;
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
O
valor
global
a
ser
pago
__________________________________

à

contratada

corresponde

a

R$

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
A vigência do presente contrato é de 6 (seis) meses, a contar da assinatura do presente
termo, podendo ser prorrogado na forma da Lei.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste instrumento correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária:
PROJETO/ATIVIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
FONTE DE RECURSOS:
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CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO
O mobiliário será solicitado à Contratada pela SEMED, por meio da emissão de Ordem
de Fornecimento – OF, a qual conterá sua especificação e quantidade.
Parágrafo primeiro: Após a emissão da Ordem de Fornecimento – OF, pela
Contratante, dar-se-á início a contagem do prazo de entrega do mobiliário.
Parágrafo segudo: A execução e montagem do mobiliário obedecerão rigorosamente:
a) As Normas e especificações constantes no presente Termo.
b) As prescrições e recomendações dos fabricantes;
c) As Normas internacionais consagradas, na falta das Normas da ABNT;
d) As Normas da Contratante;
e) A Lei n. º 8.666, de 21.06.93;
f)
Leis, normas e regulamentos, inclusive os de segurança pública, de empresas
concessionárias de serviços públicos e do Corpo de Bombeiros Militar/DF;
g) As disposições governamentais legais (pertinentes);
h) Demais condições e/ou exigências contidas no Edital e seus Anexos.
i)
As Normas da ABNT no que couber, e em conformidade com as edições mais
recentes.
Parágrafo terceiro: A empresa contratada deverá, quando do recebimento da Ordem
de Fornecimento - OF, realizar vistoria nos locais onde serão desenvolvidos os serviços
de montagem e instalação dos móveis, para conhecimento das condições ambientais e
técnicas dos espaços físicos disponíveis.
Parágrafo quarto: A SEMED partirá do princípio de que a contratada está ciente das
condições de trabalho e quantitativos estimados.
Parágrafo quinto: Não serão aceitas, em hipótese alguma, reclamações advindas de
dificuldades técnicas não previstas.
Parágrafo sexto: Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com a
Fiscalização, que se encontrará a disposição da empresa, antes da confecção e
montagem do mobiliário.
Parágrafo sétimo: Os serviços de montagem do mobiliário serão executados,
preferencialmente, durante o horário de expediente, das 08:00 às 18:00 horas, podendo,
a critério da SEMED, ser deslocados para outros horários (noturno ou dias não úteis)
caso a sua realização possa acarretar prejuízos ao normal desenvolvimento dos
trabalhos da Contratante, sem ônus adicionais ao contrato;
Parágrafo oitavo: Correrão por conta e risco da empresa a substituição de materiais,
peças e equipamentos em desacordo com as especificações e/ou considerados
impróprios pela fiscalização da SEMED;
Parágrafo nono: Caso haja a recusa de algum material, peças ou equipamentos por
parte da SEMED, a empresa deverá retirá-lo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas;
Parágrafo décimo: A SEMED poderá, se julgar necessário, efetuar alterações nas
especificações técnicas, efetuando redução ou ampliação do objeto, com a finalidade de
adequações e ajuste do lay out dos ambientes desta Creche;
Parágrafo décimo primeiro: Ocorrendo às alterações de que trata o parágrafo décimo,
a Contratada deverá submeter à prévia aprovação da SEMED, orçamento referente aos
acréscimos ou supressões de materiais, contemplando os preços unitários cotados na
proposta apresentada na licitação ou, se inexistentes estes, os praticados no mercado
naquele momento;
Parágrafo décimo segundo: Os mobiliários serão entregues no almoxarifado desta
SEMED, como dispõe a cláusula sétima, após entregues, a Secretaria Municipal de
Educação se responsabilizará por lever todo o mobiliário às creches, os quais estão
destinados, e então notificará a empresa fornecedora para que decline seus funcionários
para as creches, com endereço constante na notificação, para que estes possam
realizar a montagem dos mobiliários escolares.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO, LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
O mobiliário deverá ser entregue no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação
– SEMED, localizado na Av. João Pessoa, Outeiro da Cruz, nº 272, São Luís/MA.
Parágrafo primeiro: O prazo para entrega e instalação do mobiliário é de até 45
(quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de
Fornecimento.
Parágrafo segundo: Para a realização da entrega do mobiliário, a empresa deverá
entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, situada na Av. Marechal
Castelo Branco, Qd. 14, nº 250, Edifício Trade Center, São Francisco, São Luís/MA,
para que esta possa enviar sua comissão para realizarem o recebimento dos mobiliários
que será feito no almoxarifado, com endereço constante no caput.
Parágrafo terceiro: O mobiliário deverá ser entregue em perfeita condição de uso,
conforme as condições e especificações descritas neste instrumento e em todos os seus
Anexos, bem como na proposta de preços apresentada, dentro do horário de expediente
da Contratante.
Parágrafo quarto: A Contratada deverá comunicar, formalmente, a Contratante com
72h de antecedência, a data e o horário previsto para a entrega do mobiliário.
Parágrafo quinto: O recebimento do mobiliário deverá estar condicionado à
observância das condições e especificações técnicas, cabendo a verificação à comissão
designada para tal finalidade.
Parágrafo sexto: O mobiliário adquirido deverá ser novo, assim considerado de primeiro
uso e estar devidamente acondicionado e acompanhado da respectiva Nota Fiscal.
Parágrafo sétimo: O prazo para a substituição de peças ou equipamentos e para
reparos de defeitos observados pela fiscalização deverá ocorrer em até 24h.
CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO, FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO
É admissível a subcontratação, fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos
de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições
do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e se responsabilize a
contratada por todos os encargos, vínculos trabalhistas e demais tributos no que tange à
empresa subcontratada, fundida, cindida e/ou incorporada. E, que haja anuência expressa
desta SEMED quanto à possibilidade de subcontratação, fusão, cisão e incorporação de
empresa.
CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
Todo o material a ser fornecido deverá considerar a composição, características ou
componentes sustentáveis.
Parágrafo primeiro: A Contratada deverá comprometer-se com a Sustentabilidade
Ambiental, mediante apresentação de Declaração, reconhecida em cartório, no ato da
assinatura do contrato.
Parágrafo segundo: A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras –
NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.
Parágrafo terceiro: No caso de uso de madeira, esta deverá ser de reserva ambiental
autorizada pelo IBAMA, (ter Documento de Origem Florestal - DOF, conforme IN nº 112
de 2006 e orientações da Instrução Normativa nº187 de 2008, ambas do INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS).
Parágrafo quarto: A Contratada deverá apresentar Licença ambiental (ou autorização
ambiental) de funcionamento de empreendimento expedido pelo órgão competente de
sede da licitante, com prazo de validade vigente na data de abertura da licitação;
Parágrafo quinto: Caso a Contratada tenha algum tipo de benefício de isenção, deverá
apresentar à Contratante Declaração de isenção de licença ambiental (ou isenção de
autorização ambiental) de funcionamento do empreendimento expedido pelo órgão
competente da sede da contratante;
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Parágrafo sexto: A Contratada deverá também dispor e apresentar o Certificado de
regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA) em nome do fabricante dos produtos ofertados.
Parágrafo sétimo: Ressalte-se que foram observadas as regras contidas no Decreto nº
7.746 de 2012, no que é cabível.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Obriga-se a contratada a:
Parágrafo primeiro: Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
Parágrafo segundo: Fornecer os materiais dentro dos parâmetros de rotinas
estabelecidos neste Termo e todos seus Anexos.
Parágrafo terceiro: Responder por todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execução do objeto deste Termo de e seus Anexos.
Parágrafo terceiro: Aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante Termo
Aditivo, os acréscimos e supressões que se fizerem necessários, no montante de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com os
§§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo quarto: Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, inclusive aquelas com deslocamento dos
técnicos enquanto perdurar a vigência da garantia, sem qualquer ônus à Contratante.
Parágrafo quinto: Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo durante a execução do
Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização e ao
acompanhamento da Contratante.
Parágrafo sexto: Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas
seus empregados quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e
previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais para o exercício das
atividades.
Parágrafo sétimo: Dar ciência à Contratante, imediatamente, por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar na execução do Contrato.
Parágrafo oitavo: Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela
Contratante quanto à execução do contrato.
Parágrafo nono: Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e
irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as
reclamações formuladas.
Parágrafo décimo: A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da Contratante
não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das
obrigações pactuadas entre as partes.
Parágrafo décimo primeiro: Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que venha
causar durante a entrega e instalação do material, assumindo todo o ônus e a execução
dos respectivos reparos ou substituições, recompondo os locais porventura afetados,
conferindo o padrão já adotado pela Contratante.
Parágrafo décimo segundo: Entregar o mobiliário nas quantidades e prazos
pactuados, de acordo com as exigências e especificações constantes neste Termo e
seus Anexos.
Parágrafo décimo terceiro: Substituir, imediatamente e sem qualquer ônus para a
Contratante, o mobiliário entregue em que for verificada divergência com as
especificações descritas neste Termo e seus Anexos, sujeitando-se às penalidades
cabíveis.
Parágrafo décimo quarto: Arcar com as despesas decorrentes da entrega do material,
bem como da sua devolução, caso seja aceito pela Contratante.
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Parágrafo décimo quinto: Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes de execução ou de materiais empregados.
Parágrafo décimo sexto: Acondicionar o material em embalagem com resistência
compatível com o transporte adotado.
Parágrafo décimo sétimo: Cumprir as disposições do Código de Defesa do
Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990).
Parágrafo décimo oitavo: Respeitar as normas e procedimentos de controle
e acesso às dependências da Contratante.
Parágrafo décimo nono: A Contratada deverá obrigatoriamente disponibilizar um
encarregado para acompanhar a execução dos serviços de montagem, bem como para
ser o interlocutor com a Fiscalização do Contrato.
Parágrafo vigésimo: Realizar a entrega do material, estritamente de acordo com as
especificações, bem como no edital a que se vincula;
Parágrafo vigésimo primeiro: Observar as demais condições constantes do Edital de
Pregão para Registro de Preço, bem como, do Termo de Referência, para o perfeito
cumprimento deste instrumento.
Parágrafo vigésimo segundo: Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos
causados à Contratante, por dolo ou culpa, desde que devidamente comprovada.
Parágrafo vigésimo terceiro: Manter, durante a vigência do Contrato, as condições de
habilitação para contratar com a Administração Pública, apresentando, sempre que
exigido, os comprovantes de regularidade fiscal.
Parágrafo vigésimo quarto: Responsabilizar-se pela limpeza do local onde ocorrerão
os serviços, recolhendo todos os materiais reaproveitáveis a locais designados pela
fiscalização. Nenhum material poderá ser deixado em áreas de circulação após as 18h.
Parágrafo vigésimo quinto: Providenciar a remoção diária de resíduos decorrentes
dos serviços, do edifício, por sua conta.
Parágrafo vigésimo sexto: Recolher, em recipientes apropriados, os materiais
considerados como não aproveitáveis e o resíduo, que serão recolhidos em recipientes
apropriados, destinados a instituições credenciadas para coleta seletiva, sob
responsabilidade da Contratada, no prazo máximo de 24 horas após a conclusão dos
serviços;
Parágrafo vigésimo sétimo: Os serviços de corte para ajuste de peças e componentes de
mobiliário, com uso de ferramentas que causem ruídos (serra), produzam sujeira, ou emanem
fortes odores (cola, pintura), deverão ser feitos em espaço apropriado para tal finalidade, a
ser indicado pela fiscalização.
Parágrafo vigésimo oitavo: Tal obrigação é decorrência da necessidade de se manter a
qualidade do ar condicionado e a normalidade dos trabalhos nos ambientes próximos aos
locais sob intervenção;
Parágrafo vigésimo nono: Sinalizar ou isolar (conforme o caso) convenientemente o
local de trabalho, objetivando dar segurança aos seus funcionários, aos servidores ou a
terceiros, adotando todas as medidas de prevenção de acidentes recomendadas pela
legislação vigente;
Parágrafo trigésimo: Fornecer a seus funcionários os Equipamentos de Proteção
Individual – (EPIs) – requeridos para o desempenho de cada atividade e zelar para que
sejam efetivamente utilizados;
Parágrafo trigésimo primeiro: Manter, por sua conta, profissionais para executar a
limpeza das áreas onde serão instalados os mobiliários, removendo embalagens, peças
e fuligens, de modo a minimizar transtornos à rotina nas creches, utilizando todos os
instrumentos e produtos básicos necessários para o fim.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Obriga-se a contratante a:
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Parágrafo pri meiro: Permitir o acesso aos empregados da Contratada às suas
dependências para entrega do material, proporcionando todas as facilidades para que
essa possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas neste
Termo e seus Anexos.
Parágrafo segundo: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) à
Contratada após a efetiva entrega do material e emissão do Termo de Recebimento
Definitivo.
Parágrafo terceiro: Designar servidores para acompanhar e fiscalizar a execução do
Contrato por intermédio da Diretoria de Gestão Interna, de acordo com a Lei nº 8.666/93
e alterações.
Parágrafo quarto: Designar comissão de recebimento do mobiliário.
Parágrafo quinto: Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade
apresentada no material, solicitando a solução do problema ou sua substituição, em
conformidade com o estipulado neste Termo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA DO CONTRATO
A contratada, no prazo de 10 (dez) dias após a assinatura do Termo de Contrato, prestará
garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do total Contrato, que será
liberada de acordo com as condições previstas no Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei
nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. O prazo para
apresentação da garantia poderá ser prorrogado por igual período a critério da Administração
CONTRATANTE.
Parágrafo primeiro: A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do
Contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).
Parágrafo segundo: O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
CONTRATANTE a promover a rescisão do Contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da
Lei n. 8.666 de 1993.
Parágrafo terceiro: A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
deverá abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência
contratual.
Parágrafo quarto: A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:
a)
prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do Contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
b)
prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do Contrato;
c)
as multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à
CONTRATADA;
d)
obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza,
não honradas pela CONTRATADA.
Parágrafo quinto: No caso de alteração do valor do Contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os
mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
Parágrafo sexto: Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva
reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for
notificada.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por servidores, designados
pela SEMED, nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, o qual deverá atestar os
documentos da despesa para fins de pagamento.

42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Parágrafo primeiro: No curso da execução do Contrato, caberá à Contratante,
diretamente ou por quem vier a indicar, o direito de fiscalizar o cumprimento das
condições e especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela empresa
Contratada.
Parágrafo segundo: À fiscalização compete proceder ao registro de todas as
ocorrências por ventura ocorridas e adotar as providências necessárias ao fiel
cumprimento de todas as obrigações assumidas, tendo por parâmetro as especificações
previstas neste Termo e seus Anexos.
Parágrafo terceiro: A presença da fiscalização da Contratante não elide nem diminui a
responsabilidade da Contratada.
Parágrafo quarto: Caberá à fiscalização rejeitar e solicitar a substituição do objeto
entregue em desacordo com as especificações, ou aquele que não seja
comprovadamente novo, assim considerado de primeiro uso, com defeito de fabricação,
devendo o fornecedor efetuar sua substituição/correção em conformidade com o
disposto neste Termo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO
O recebimento do mobiliário dar-se-á por comissão nomeada pela Secretaria Municipal de
Educação de São Luís/MA – SEMED, que fará a verificação da sua conformidade com as
condições e especificações descritas neste Termo e em seus anexos e na proposta do
fornecedor, de acordo com o artigo 73 da Lei n° 8.666/93, e serão recebidos:
Parágrafo primeiro: provisoriamente, no ato da entrega do serviço, mediante emissão
de Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes.
Parágrafo segundo: definitivamente, em até 15 (quinze) dias úteis, após verificação
da qualidade, quantidade e consequente aceite, mediante emissão de Termo de
Recebimento Definitivo, assinado pelas partes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E DO ACEITE
Será utilizada a metodologia descrita neste Termo e seus Anexos para a avaliação do
material recebido mediante aceite e atesto pela fiscalização do Contrato na respectiva
Nota Fiscal.
Parágrafo único: A Contratada deverá indicar na Nota Fiscal/Fatura o número do
contrato firmado com a SEMED.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA
O prazo de garantia e assistência técnica dos materiais, contra defeitos de fabricação e
funcionamento, deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses a contar da data do
recebimento definitivo do objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado conforme demanda efetivamente executada, nas
quantidades determinadas em cada solicitação, mediante apresentação de Nota
Fiscal/Fatura e após o recebimento definitivo dos bens.
Parágrafo primeiro: O pagamento será creditado em favor da Contratada por meio de
ordem bancária contra a entidade bancária indicada em sua proposta devendo para isto,
ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente em
que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá em até 10 (dez) dias corridos, após
aceite e atesto pela fiscalização desta Escola designada para esse fim.
Parágrafo segundo: Previamente a cada pagamento, a Contratante realizará consulta
“on line” ao CADIN e ao SICAF para verificação da sua regularidade fiscal, trabalhista e
previdenciária. Caso fique constatado o vencimento das guias de recolhimento do FGTS
e da Previdência Social, a Contratada deverá apresentar, no prazo constante da
solicitação feita pela Administração, a sua regularização.
Parágrafo terceiro: Em caso de irregularidade junto ao SICAF, a Contratante notificará
a Contratada para que sejam sanadas as pendências no prazo de até 05 (cinco) dias.
Parágrafo quarto: Serão retidas na fonte e recolhidas previamente aos cofres públicos
as taxas, impostos e contribuições previstas na legislação pertinente, cujos valores e
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percentuais respectivos deverão estar discriminados em local próprio do documento
fiscal de cobrança.
Parágrafo quinto: No caso de situação de isenção de recolhimento prévio de algum
imposto, taxa ou contribuição, deverá ser consignada no corpo do documento fiscal a
condição da excepcionalidade, o enquadramento e fundamento legal, acompanhado de
declaração de isenção e responsabilidade fiscal, assinada pelo representante legal da
empresa, com fins específicos e para todos os efeitos, de que é inscrita e/ou
enquadrada em sistema de apuração e recolhimento de impostos e contribuições
diferenciado, e que preenche todos os requisitos para beneficiar-se da condição, nos
termos da lei.
Parágrafo sexto: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer
fatura ou crédito existente na Contratante em favor da Contratada. Caso esse valor seja
superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativa ou
judicialmente, se necessário.
Parágrafo sétimo: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, ficará convencionada a
taxa de encargos moratórios devidos pela Contratante entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos Moratórios.
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga.
TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento).
I = Índice de compensação financeira, assim apurado:
I = (TX/100)
→
I = (6/100)
→
I
=
0,00016438 365
365
Parágrafo oitavo: A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em
Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
Parágrafo nono: Se no ato da entrega e/ou aceitação dos mobiliários forem
identificadas imperfeições e/ou divergências em relação às especificações técnicas
contidas neste instrumento e seus anexos, ficará desde já reservado à Contratante o
direito de suspender o pagamento até a regularização da situação.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS SANÇÕES E PENALIDADES
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e da Lei nº
10.520/2002, a licitante/adjudicatária que:
a)
não assinar o contrato quando convocada dentro do prazo de validade
da proposta;
b)
apresentar documentação falsa;
c)
deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d)
não mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade;
e)
comportar-se de modo inidôneo;
f)
cometer fraude fiscal;
g)
fizer declaração falsa;
h)
ensejar o retardamento da execução do certame;
i)
falhar ou fraudar na execução do contrato.
Parágrafo primeiro: a contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
a)
multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(ns)

44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
prejudicado(s) pela conduta da contratada;
impedimento de licitar e de contratar com o Órgão e descredenciamento
no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;
Parágrafo segundo: a penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demais sanções.
Parágrafo terceiro: Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº
8.666/1993 e da Lei nº 10.520/2002, a Contratada que:
b)

a)
deixar de executar total ou parcialmente o contrato;
b)
apresentar documentação falsa;
c)
comportar-se de modo inidôneo;
d)
cometer fraude fiscal;
Parágrafo quarto: descumprir qualquer dos deveres elencados no edital ou no contrato.
Parágrafo quinto: A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no
subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:
a)
advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b)
multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor estimado do(s) item(ns)
prejudicado(s) pela conduta da licitante;
Parágrafo sexto: impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Federal, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, descredenciamento no SICAF, ou
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º
da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas e das demais cominações legais;
Parágrafo sétimo: declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração
pelos prejuízos causados;
Parágrafo oitavo: a penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as
demais sanções.
Parágrafo nono: Também ficam sujeitas as penalidades de suspensão de licitar e
impedimento de contratar com o órgão licitante e de declaração de inidoneidade,
previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato
decorrente desta licitação:
Parágrafo décimo: tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio
doloso, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
Parágrafo décimo primeiro: tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os
objetivos da licitação;
Parágrafo décimo segundo: demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
Parágrafo décimo terceiro: A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizarse-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na
Lei nº 9.784, de 1999.
Parágrafo décimo quarto: A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará
em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
Parágrafo décimo quinto: As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante
serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou
deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da
União e cobrados judicialmente.
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Parágrafo décimo sexto: A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada por intermédio de ofício
apresentado mediante contra recibo.
Parágrafo décimo sétimo: As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
Parágrafo décimo oitavo: As sanções aqui previstas são independentes entre si,
podendo ser aplicadas isoladas ou no caso de multas cumulativamente, sem prejuízo de
outras medidas cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DOSPOSIÇÕES GERAIS
Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato 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 administrativo da Contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS
Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 8.666/93,
com suas posteriores alterações, e legislação correlata.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO
Este Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, de conformidade com o parágrafo
Único, do Artigo 61, da Lei. 8.666, de 21.06.93, ocorrendo às despesas por conta da
CONTRATANTE.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, como competente para
dirimir quaisquer questões na execução deste contrato.
E por estarem justas e Contratadas, as partes assinam, perante as testemunhas abaixo, o
presente Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor, para que produzam seus efeitos legais.
São Luís, ____ de ________________ de 2018
RAIMUNDO MOACIR MENDES FEITOSA
Secretário Municipal de Educação
CONTRATADA
TESTEMUNHA:
TESTEMUNHA:
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ANEXO IV
MINUTA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0xx201X-CPL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0xx/2019/CPL/PMSL

PROCESSO Nº xxxx/2019
ÓRGÃO GERENCIADOR:
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS – MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED
Pelo presente instrumento, a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPCL, instituição
criada e constituída nos termos da Lei n.º 4.537, de 16 de novembro de 2005 e
regulamentada através do Decreto Municipal n.º 28.928, de 19 de janeiro de 2006, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n.º 06.307.102/0001-30, com sede na
Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09, Cep: 65.071-820– São Luís/MA, neste ato
representada pelo seu Presidente, SR. THIAGO VANDERLEI BRAGA, nos termos da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos
Federais nº 5.450, de 31 de maio de 2005, nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e Decreto
Municipal 44.406, de 09 de setembro de 2013 e demais normas legais aplicáveis,
considerando o resultado do PREGÃO ELETRONICO N.º 0xx/2019-CPL/PMSL, resolve
registrar os preços dos itens......, ADJUDICADO a empresa ........................, CNPJ Nº
................., com sede na ....................., CEP ..........., , neste ato representada por seu
representante legal, ........................, RG Nº ................. e CPF Nº ................., contato Celular:
.................. HOMOLOGADO pelo RAIMUNDO MOACIR MENDES FEITOSA-Secretário Municipal
de Educação

1. DO OBJETO
1.1.
A
presente
Ata
tem
como
objeto
o
Registro
de
Preços
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
de
acordo
com
especificações, quantitativos e condições constantes no do Anexo I - Termo de Referência,
do Edital do Pregão Eletrônico nº 0xx/2019, que é parte integrante desta Ata.
2. LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO
2.1. ............................................
3.

DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

3.1. EMPRESA BENEFICIÁRIA: ......................., CNPJ Nº ............., , no Valor total de
R$ .................. (....................................).
3.2. Os preços registrados, o quantitativo e as especificações do objeto da licitação
referente à proposta da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:
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4. DA VALIDADE DA ATA
Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica
de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura.
5. REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1.
A Administração, através da SEMUS/PMSL, realizará pesquisa de mercado
periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a
vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
5.2.
Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao fornecedor.
5.3.
Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
5.4.
O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.5.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados; e
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.6.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
5.7.

O Registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
5.8.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
5.9.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
5.9.1. Por razão de interesse público; ou
5.9.2. A pedido do fornecedor.
6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
6.1 Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à CPL e
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anuência do beneficiário, respeitadas as disposições contidas no Decreto nº. 7.892/2013 e
Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
6.2 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cem por cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e do número de órgãos não participantes que aderirem.
6.3 As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador
e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.
7. CONDIÇÕES GERAIS
7.1.
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato,
ANEXOS ao EDITAL.
7.2.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de
Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03(três) vias de igual teor,
que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.
São Luís, (MA),

de

THIAGO VANDERLEI BRAGA
Presidente da CPL/PMSL

de 201X.

RAIMUNDO MOACIR MENDES FEITOSA
Secretário/SEMED
EMPRESA
Representante Legal
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