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CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 308/2014 – REGISTRO DE PREÇOS  

Processo nº 060 - 752/2014 

A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por 

intermédio do Pregoeiro, designado pela Portaria nº 06, de 22 de Janeiro de 2014, na forma da 

Lei nº 10.520/2002, da Lei nº 8.666/1993 e da Lei Complementar nº 123/2006, e do Decreto 

nº 7.892/2013, e Decreto Municipal nº. 44.406/2013 torna público que fará realizar licitação, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO", cujo objeto é o REGISTRO 

DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza, conforme 

condições a seguir estabelecidas:  

1. RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO E 

PROPOSTA  

DIA: 09.01.2014 

HORÁRIO: 14:30 horas  

LOCAL: Central Permanente de Licitação, situada à Av. Jerônimo de Albuquerque, Quadra 16, 

nº 06, Vinhais, São Luís/MA.  

2. OBJETO DA LICITAÇÃO  

 
a) REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza para a sede 

da SEMOSP e para a sede da Usina de Asfalto do Munícipio de São Luís/MA. 

b) o valor máximo para cotação, conforme estimativa elaborada pelo ÓRGÃO LICITANTE é de 

R$ 45.540,64 (quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e quatro 

centavos), sendo:  

Item 01 – R$ 1.113,00               Item 13 – R$ 52,60                           Item 25 – R$ 424,30 

Item 02 – R$ 3.113,00               Item 14 – R$ 52,70                           Item 26 – R$ 425,60 

Item 03 – R$ 2.113,00               Item 15 – R$ 52,80                            Item 27 – R$ 3.363,00  

Item 04 – R$ 2.863,00               Item 16 – R$ 70,26                           Item 28 – R$ 3.556,50 

Item 05 – R$ 3.026,00               Item 17 – R$ 413,00                          Item 29 – R$ 726,00 

Item 06 – R$ 2.513,00               Item 18 – R$ 3.650,00                       Item 30 – R$ 730,00 

Item 07 – R$ 1.145,20               Item 19 – R$ 5.026,00                       Item 31 – R$ 726,00 

Item 08 – R$ 1.230,00               Item 20 – R$ 2.726,00 

Item 09 – R$ 286,00                  Item 21 – R$ 826,00 

Item 10 – R$ 78,78                    Item 22 – R$ 3.740,00 

Item 11 – R$ 201,30                  Item 23 – R$ 538,00 

Item 12 – R$ 336,30                  Item 24 – R$ 423,30 
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3. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 

Conforme Decreto Federal n.º 7.892/2013 e Decreto Municipal 44.406/2013, 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. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

 
a) poderão participar deste Pregão, apenas os interessados que atenderem a todas as 

exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital.  

b) não poderão participar deste Pregão:  

b.1) Autor do projeto, pessoa física ou jurídica, exceto no caso de contratação integrada;  

b.2) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto ou da 

qual o autor do projeto, seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 

(cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsável técnico ou 

subcontratado;  

b.3) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;  

b.4) Pessoa jurídica impedida ou suspensa com a administração pública municipal e pessoa 

jurídica declarada inidônea para licitar e contratar com a administração pública;  

b.5) Pessoa jurídica que tenha participado ou que participe de pessoa jurídica punida na 

forma do inciso anterior;  

b.6) Pessoa física impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar ou que 

integre ou tenha participado como proprietário, sócio, dirigente ou cotista de pessoa 

jurídica punida na forma dos incisos anteriores.  

b.7) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  

b.8) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste 

certame; 

b.9) Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 

extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;  

b.10) 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;  

b.11) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS  
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a) a Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, datada, assinada 

e rubricada em todas as folhas, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e deverá conter, 

obrigatoriamente:  

 Razão Social, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) endereço e telefone, fax 

da Empresa licitante.  

 Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 

data prevista para a abertura dos envelopes de proposta.  

o As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas 

pelo período de 60 (sessenta) dias corridos.  

 Descrição detalhada do objeto ofertado, em conformidade com as especificações 

constantes do Termo de Referência (ANEXO I). 

 Preço unitário e total, já inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e despesas 

decorrentes para fornecimento do objeto.  

 

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

a) os licitantes deverão atender às seguintes exigências:  

Habilitação Parcial 

Habilitação Jurídica 

 Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de identidade, 

no caso de pessoa física;  

 
 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente 

registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, 

e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores;  

 

 Inscrição no Órgão competente, do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;  
 

 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País;  
 

Regularidade Fiscal 
e Trabalhista  

 

 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CNPF), ou no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), conforme o caso;  

 
 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto contratual;  
 

 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da Lei, que 

estejam dentro do prazo de validade até a data de entrega, composta de:  
 

o Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.  
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o Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado; 
(Débitos Fiscais e Dívida Ativa). 

 
o Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, (Débitos 

Municipais e Dívida Ativa). 

 
 Certidão Negativa de Débito, emitida pelo INSS dentro do seu período de 

validade;  

 
 CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu prazo de 

validade.  

 

 CNDT – Certidão de Negativa de Débito Trabalhista.  

 

 
 

Qualificação 

Econômica 
Financeira  

 

 

 Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias 
de antecedência da data de apresentação da proposta de preço. 

 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, que 

comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados pela UFIR quando encerradas a mais de três meses da data de 
sua apresentação;  

 
 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a 

exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura, 

acompanhado do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado 
levantado com base no mês imediatamente anterior à data de 

apresentação da proposta.  

 
 Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados:  

 
a) Publicados em Diário Oficial ou;  

b) Publicados em jornal de grande circulação ou;  

c) Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou;  
 d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento Nacional 
do Registro do Comércio - DNRC, de 1º de agosto de 1997, art. 

6º,acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de 
Encerramento. Quando for apresentado o original do Diário, para cotejo pelo 

Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusão, na documentação, 

dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questão. 
 

 

Habilitação Complementar 

Qualificação-

Técnica 

 

 

 Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que comprove que o licitante forneceu ou esta 
fornecendo materiais de mesma natureza, compatíveis com o objeto desta 
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licitação, devendo o documento conter o nome, endereço e o telefone da 

entidade atestadora. 
 

Declarações 
 

 Declaração que não emprega menores de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze 
anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, 

conforme Anexo II.  
 

 Declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação neste 

certame, inclusive na vigência contratual, caso venha a ser contratado. 

Anexo II. 
 

 Declaração de elaboração independente de proposta conforme Anexo II. 

 

 

b) sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante, 

com indicação do número de inscrição no CNPJ.  

c) 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.  

d) documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e 

documentos.  

e) 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.  

f) os documentos acima relacionados, necessários à Habilitação, poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais 

para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.  

g) o CONTRATANTE não se responsabilizará por documentação e proposta enviados via postal 

ou entregues em outros setores que não seja o especificado no Preâmbulo do Edital.  

h) a validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se 

como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 (noventa) dias.  

i) a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da 

proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o 

licitante às sanções previstas neste Edital.  
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7. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  

 
a) qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, ou 

solicitar esclarecimentos mediante protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da 

data fixada para a realização do Pregão, de segunda a quinta-feira das 13:00 as 18:00 horas, e 

sexta-feira, das 8:00 as 13:00 horas no Protocolo Geral da Central de Licitação, na Av. Jerônimo 

de Albuquerque, Quadra 16, nº 06, Ed. Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA.  

b) o Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação ou 

prestará esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis.  

c) 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.  

8.  DA SESSÃO  

 

a) a sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de 

interesse do licitante e a documentação de Habilitação que a instruir será pública, dirigida por 

um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e em conformidade com este 

Edital e seus Anexos.  

b) no dia, local e hora marcados, antes do início da sessão, o interessado ou seu 

representante legal deverá proceder ao respectivo credenciamento, na forma prevista neste 

Edital.  

c) declarada a abertura da Sessão, pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos 

proponentes, dando início ao recebimento da Declaração de pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação e dos envelopes.  

 

9. DA ORDEM DOS PROCEDIMENTOS  
 

a) a sessão do certame observará a seguinte ordem de procedimentos:  

 
 Credenciamento;  

 Abertura da Sessão 

 Da entrega dos Envelopes  

 Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances; 

 Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte  

 Fase de habilitação 

 Fase Recursal  
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 Da Adequação da Proposta de Preço  

 

10. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO  
 

a) até o início do horário da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste, a equipe de apoio, 

procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais presentes, 

comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a formulação de lances e 

para a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, observando-se ainda que:  

 Não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no mesmo 

certame; e  

 Não será permitido mais de um credenciado para o mesmo proponente;  

b) o licitante interessado deverá se apresentar ao Pregoeiro ou a equipe de apoio para 

credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de documento que o 

credencie a participar deste procedimento licitatório e a responder por sua representada, 

devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a Carteira de 

Identidade ou outro documento equivalente, com copia do respectivo documento. 

c) o credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento 

particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente 

ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou 

Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 

obrigações em decorrência de tal investidura.  

d) somente poderão apresentar lances verbais e recorrer os licitantes que estiverem presentes 

na sessão através de representantes credenciados na forma do subitem anterior.  

e) Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de 

enquadramento no art. 3º da Lei Complementar nº. 147/2014 cumulado com a Lei Municipal 

nº. 4.830/2007, no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte e também 

para as cooperativas1, conforme modelo constate do Anexo III deste Edital. A não entrega 

da referida Declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios 

previstos na Lei Complementar nº. 147/2014 bem como pela Lei Municipal 

4.830/2007 

 

11. DA ABERTURA DA SESSÃO  
 

a) a abertura da sessão pública deste certame, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e 

na hora indicadas no preâmbulo deste Edital.  

                                                           
1
 Artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007. 
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b) aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão Declaração de 

pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (conforme modelo 

constante no anexo III) dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação e entregarão os envelopes de proposta (envelope nº 01) e de documentos de 

habilitação (envelope nº2), na forma prevista neste Edital.  

c) a Declaração a que se refere o subitem anterior poderá ser firmada na referida abertura, 

pelo representante da Empresa, credenciado no Pregão.  

 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação 

vigente.  

 
12. DA ENTREGA DOS ENVELOPES (PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO)  
 

a) a Proposta de Preços e documentação de Habilitação que a instruir deverão ser 

apresentadas em 02 (dois) envelopes, devidamente lacrados e rubricados no fecho e atender 

aos requisitos abaixo:  

 

 Envelope nº 1: Proposta de Preços;  

 Envelope nº 2: Documentos de Habilitação.  

 

b) os envelopes deverão conter, ainda, em sua parte externa, os dizeres:  

 

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 308/2014  

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  

CNPJ:  

 

 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 308/2014  

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  

CNPJ:  

 

c) as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem omissas ou 

apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, serão 

desclassificadas.  
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d) não serão aceitas documentação e proposta enviadas via postal ou entregues em outros 

setores que não seja o especificado no preâmbulo do Edital.  

e) independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implicará a 

submissão às normas constantes da legislação que rege a matéria e ao presente Edital de 

Pregão e seus Anexos.  

 
13. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – DO JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E FASES 

DE LANCE. 

 

O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e verificará: 

a) A conformidade delas, em estreita correlação com os requisitos objetivos estabelecidos 

neste Instrumento Convocatório, em consonância com o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, ao art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 11, VIII, do 

Decreto Municipal n.º 28.970/06; 

b) A compatibilidade dos preços apresentados será avaliada, nos moldes dispostos no art. 3º, 

III, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 10, III, do Decreto Municipal n.º 28.970/06, tendo como 

base o parâmetro mercadológico constante de orçamento elaborado pelo órgão solicitante, 

na fase interna da licitação, nos termos do art. 10, II, “a”, do Decreto Municipal n.º 

28.928/06. 

c) O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do 

preço ofertado com o valor estimado e o atendimento da proposta às especificações 

técnicas do objeto.  

Serão desclassificadas as propostas de preços que: 

 Não atenderem às exigências do Edital; 

 Não apresentarem preços compatíveis com os de mercado; 

 Apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de 

mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 

 Sejam manifestamente inexequíveis. Antes de desclassificar a oferta, o Pregoeiro deverá 

estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço, 

admitindo-se, para tanto: 

o Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela 

Administração; ou.  

o Contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes; 
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 O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que não demonstre 

posteriormente a sua exequibilidade, sujeita-se às penalidades administrativas pela não-

manutenção da proposta. 

 Se a proposta for desclassificada, proceder-se-á ao exame da oferta subsequente e, assim, 

sucessivamente, observando, se for o caso, o direito de preferência. 

 Remanescendo apenas uma proposta, esta poderá ser aceita, desde que atenda ao edital e 

o preço seja compatível com os praticados no mercado; 

 Quando todas as propostas de preço forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá conceder 

o prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas. 

 O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do 

ÓRGÃO DEMANDANTE ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para 

orientar sua decisão.  

 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital ou com base 

nas propostas dos demais concorrentes. 

 

Da Classificação das propostas 

 Serão classificados pelo Pregoeiro os proponentes que apresentarem as propostas de 

MENOR PREÇO POR GLOBAL em conformidade com as regras estabelecidas neste 

edital, e as propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), 

relativamente à de menor preço, selecionando-os para a etapa de lances; 

 Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, o 

Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos, incluída a de menor preço, para que seus autores participem dos lances 

verbais; 

 Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03 (três) 

proponentes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de propostas, o 

certame transcorrerá normalmente, com dois licitantes na fase de lances; 

 No caso de empate de preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 

independentemente do número de licitantes; 

 Caso haja o comparecimento de 01 (um) único interessado ou uma só proposta 

classificada, o Pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase de 

ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste Edital concernentes à aceitabilidade da 

proposta, à habilitação, à negociação quanto ao menor preço e à adjudicação. 

Dos lances verbais 
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a) O pregoeiro, antes de iniciar a fase de lances poderá definir o percentual ou valor mínimo 

de diferença entre os lances e tempo máximo para sua formulação.  

b) O pregoeiro convidará individualmente os licitantes selecionados, na forma do inciso 

anterior, de forma sequencial, a apresentar lances verbais para o item, a partir do autor da 

proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.  

c) Os lances serão verbais, anotados pela equipe de apoio e deverão ser formulados de forma 

sucessiva, em valores distintos e decrescentes.  

d) O licitante credenciado somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado;  

e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a 

exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele 

ofertado, para efeito de ordenação das propostas.  

f) Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 

escrita, de menor preço e o valor estimado para a contratação.  

g) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de preço escritas, melhor 

classificadas, o critério de desempate será a realização de sorteio, para definir a empresa 

que dará o primeiro lance, entre as empresas empatadas.  

h) Quando os licitantes não tiverem mais interesse em apresentar lances, será encerrada a 

respectiva fase.  

 
14. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 
a) na apreciação, julgamento e classificação das propostas, o Pregoeiro levará em 

consideração, exclusivamente, o critério de MENOR PREÇO GLOBAL.  

b) em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros 

e, entre os expressos em algarismos e os declarados por extenso, serão considerados estes 

últimos.  

 
15. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE  

 
a) 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:  

 A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 

uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em 
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que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a 

contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;  

 Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem 

classificada, na forma da subcondição anterior, o pregoeiro convocará os licitantes 

remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  

 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de 

pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o Pregoeiro fará 

um sorteio, definindo e convocando automaticamente a vencedora para apresentação da 

oferta final do desempate;  

b) o interessado que não apresentar proposta decairá do direito previsto na Lei Complementar 

nº 147/2014;  

c) caso não haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento licitatório 

correrá seu curso normal.  

 

16. DA NEGOCIAÇÃO  
 

a) é sempre permitido ao Pregoeiro negociar os preços e condições da proposta, visando 

aumentar as vantagens em favor da Administração, não podendo, porém, alterar o objeto ou 

condições de classificação e habilitação;  

b) o Pregoeiro poderá formular contraproposta diretamente ao licitante que tenha 

apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado 

para a contratação.  

c) a negociação será realizada publicamente, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes.  

 
17. DA HABILITAÇÃO  

 
a) sendo aceitável a proposta será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação 

do licitante que a tiver formulado procedendo-se ao respectivo exame;  

b) caso o licitante desatenda às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas 

subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital.  

c) 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, 

prorrogável por igual período, ou diretamente 10 (dez) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a 
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regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.  

d) a não regularização da documentação, no prazo previsto na condição anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e 

facultará ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.  

e) se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o 

Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.  

f) quando todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de até 8 

(oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos.  

g) constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

 

18. DOS RECURSOS  

 

a) declarado o vencedor, o Pregoeiro concederá prazo dentro da sessão para que os licitantes 

presentes e credenciados possam, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de 

recurso.  

b) a ausência do licitante credenciado na sessão caracterizará sua renúncia ao direito de 

recorrer.  

c) não havendo interesse em recorrer, o Pregoeiro procederá à adjudicação do objeto ao 

licitante vencedor.  

d) havendo manifestação da intenção de recurso, o Pregoeiro:  

 Resumirá a motivação, ordenando o registro em ata;  

 Procederá a leitura do resumo da motivação lavrada na ata;  

 Consultará o recorrente sobre o interesse em oferecer razões de recurso por escrito, 

concedendo, nesse caso, o prazo de três dias úteis;  

 Se houver interesse na apresentação de razões de recursos, informará aos demais 

presentes, que terão o mesmo prazo para apresentar contrarrazões, correndo o prazo 

na sequência daquele concedido ao recorrente;  

 Alertará aos presentes, se entender necessário, para os efeitos jurídicos dos recursos 

meramente protelatórios e as penalidades previstas para o caso;  
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e) a manifestação da intenção de recorrer suspenderá apenas os lotes ou itens objetos do 

recurso, podendo haver adjudicação parcial. 

f) as intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão 

apreciados pela autoridade competente.  

g) o acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

 

19. DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA 

  

a) O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de preço 

adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinatura da ata de 

sessão. 

b) Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados em 

original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo 

Pregoeiro.  

 Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 

encaminhados ao órgão licitante. 

c) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta 

seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.  

d) O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de 

composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários 

que compõem necessitem de ajustes aos valores estimados pelo ÓRGÃO LICITANTE. O 

ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global.  

e) Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais irregularidades 

apontadas pelo Pregoeiro.   

f) No caso de licitação por lotes ou itens será permitida a alteração de preços unitários pelo 

licitante observando-se: (apenas se houver divisão em lotes ou itens)  

 Como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários finais 

sejam menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial; 

 A possibilidade de negociação com o proponente vencedor visando a redução de 

preços unitários, para qualquer um dos itens individualmente; e 

 Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela somatória 

dos preços unitários dos itens da proposta, multiplicados por suas respectivas 

quantidades. 
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20. DA HOMOLOGAÇÃO  

 
a) a homologação deste Pregão compete à autoridade competente do Órgão Solicitante da 

Licitação. 

 

21. DO REGISTRO DE PREÇOS  

a) o registro de preços obedecerá aos ditames do Decreto nº 7.892/2013, decreto 44.406/2013 

e será realizado mediante o Sistema de Registro de Preços - SRP.  

b) a CPL é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do 

certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.  

 

22. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

a) depois de homologado o resultado deste Pregão e dentro de 3 (três) dias úteis, a CPL 

publicará a Ata de Registro de Preços. 

b) a ata passará a ter efeito de compromisso de fornecimento/prestação de serviço.  

c) ao ser publicada a Ata de Registro de Preços, a empresa  ficará obrigada a fornecer os bens 

a ela registrados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e 

também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e 

condições do edital.  

d) a existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que 

deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação 

pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de 

condições.  

e) não constitui direito do beneficiário o recebimento de comunicação direta da publicação da 

Ata de Registro de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a ciência do conteúdo 

daquela.  

 

23. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

a)  Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 

Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à CPL e 

anuência do beneficiário, respeitadas as disposições contidas no Decreto nº 7.892/2013 e 

Decreto Municipal nº. 44.406/2013. 

b) As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de 

registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 



                                        

 

Pregão Presencial nº. 308/2014-CPL 

 

16 
 

PR E FE IT UR A  D E S ÃO  L UÍS  

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 
 

c) 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. 

 
24. DA VIGÊNGIA E DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS  

a) o prazo de vigência 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.  

b) durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 

hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas no Decreto nº 

7.892/2013 e 44.406/2013. 

 Nessa hipótese, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a 

Ata e iniciar outro processo licitatório.  

 

25. ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

a) O preço registrado poderá ser alterado na forma dos Decretos nº 7.892/2013 e 

44.406/2013, e ainda, ser repactuado em decorrência de eventual redução daqueles praticados 

no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão 

gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores e prestadores de 

serviço. 

 

26. DA ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA NO SRP  

a) os registros constantes do SRP serão objeto de atualização periódica por tempo não superior 

a 12 (doze) meses, nas seguintes hipóteses:  

 Adequação dos preços registrados aos de mercado.  

 Inclusão de novos itens e de novos beneficiários;  

 Alteração do quantitativo acima do limite previsto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993.  

b) a inclusão de novos itens e de novos beneficiários, bem como, acréscimos quantitativos 

superiores ao limite do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, no curso do SRP, observarão 

procedimento licitatório próprio.  

c) a adequação de preços no SRP será precedida de nova licitação, observando-se a mesma 

publicidade, mesmos critérios de cotação de preços, de habilitação e prazo para apresentação 

de propostas conferidos à licitação que precedeu o registro de preços inicial e demais previsões 

constantes dos Decretos nº 7.892/2013 e e 44.406/2013.  

27. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  
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a) o cancelamento da ARP ocorrerá, por iniciativa da CPL ou mediante provocação, quando 

ocorrer alguma das situações previstas nos Decretos nº 7.892/2013 e 44.406/2013.  

 O beneficiário da ARP poderá solicitar o cancelamento do seu registro nos casos 

previstos nos Decretos nº 7.892/2013 e e 44.406/2013.  

b) em qualquer das hipóteses anteriores, concluído o processo, a CPL fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais beneficiários, se houver, 

sobre a nova ordem de registro.  

 
28. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DECORRENTE  

a) depois de publicada a Ata de Registro de Preços, o beneficiário poderá ser convocado, a 

qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinatura do contrato (ou para retirar a nota 

de empenho) dentro do prazo estabelecido pela Administração, sob pena de decair o direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

b) poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo 

licitante vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos 

deste Edital.  

c) os encargos das partes bem como as normas relativas a recebimento do objeto, liquidação, 

pagamento, garantia contratual, sanções contratuais, alteração e rescisão contratual constam 

do instrumento contratual em anexo a este Edital. (somente quando houver contrato)  

d) o licitante convocado deve apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da 

data da entrega da via do contrato assinada (do recebimento da nota de empenho), 

comprovante de prestação de garantia no valor e nas condições descritas em anexo.  

e) o prazo para a assinatura do contrato (para retirada da nota de empenho) poderá ser 

prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor 

durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo ÓRGÃO 

CONTRATANTE.  

f) por ocasião da assinatura do contrato (da emissão da nota de empenho), verificar-se-á por 

meio do Cadastro de Fornecedores e de outros meios se o licitante vencedor mantém as 

condições de habilitação. 

 

29. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
 

a) o CONTRATANTE, após a assinatura do contrato/entrega da nota de empenho, compromete-

se a:  
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 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações, 

inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes às suas 

dependências.  

 Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.  

 Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 

obrigações.  

b) outras obrigações constantes da Ata de Registro de Preços e do Termo de Referência.  

 

30. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO  

 

a) em conformidade com o artigo 73 da Lei nº 8.666/1993, mediante recibo, o objeto da 

presente licitação será recebido. 

31. DO PAGAMENTO  

a) o pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias úteis5, contados a partir da apresentação da 

nota fiscal/fatura, devidamente atestado pelo fiscal indicado pelo CONTRATANTE, 

demonstrando a prestação de serviço total mencionada no objeto do termo de referência. 

b) caso o ÓRGÃO CONTRATANTE não possa efetuar o pagamento, conforme previsto acima, o 

mesmo será atualizado monetariamente pelo IGPM - Índice Geral de Preços de Mercado.  

c) será efetuada, a retenção na fonte dos tributos e contribuições em conformidade com as 

orientações da Receita Federal do Brasil.  

32. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

a) pela inexecução total ou parcial, ou ainda por atraso no cumprimento das obrigações pelo 

contratado, a Administração pode, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:  

 

I. Advertência escrita;  

II. Multa na forma prevista no termo de referência;  

III. Suspensão temporária para participar de licitação e assinar contratos com o Município 

por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

IV. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a 

Administração Pública, pelo prazo previsto no inciso anterior ou até que o contratado 

cumpra as condições de reabilitação; e/ou  
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V. impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores por igual prazo. 

(passível de exclusão - concorrência)  

b) as penalidades específicas da execução da ARP deverão fazer parte do termo de referência.  

c) as penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas justificativas, por 

escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do ÓRGÃO 

LICITANTE.  

 

33. DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) é facultado ao Pregoeiro, no interesse da Administração:  

 Em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou 

de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e 

habilitação;  

 Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a 

fundamentar as decisões;  

 No julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado e acessível a todos os interessados; e  

 Relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta, 

desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da 

licitação.  

b) O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de interesse público, 

ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de suas fases, devidamente 

justificado, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.  

c) a anulação do Pregão induz à da Ata de Registro de Preços, bem como à do contrato (à da 

nota de empenho).  

d) os 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.  

e) os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
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f) na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 

o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente 

disposto em contrário.  

g) o desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da 

sua proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão.  

h) as normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.  

i) a presente licitação e os atos dela resultantes serão regidos pelas disposições legais e 

regulamentares vigentes e pelas condições estabelecidas neste Edital.  

j) As comunicações relativas a esta licitação serão feitas mediante a publicação no Diário Oficial 

do Município, quando for o caso, ou mediante a expedição de Ofício, por fax, ou por meio 

eletrônico; a critério da Central Permanente de Licitação. As informações colhidas no ato de 

aquisição do Caderno de Edital serão reputadas válidas para fins de comunicação da Central 

Permanente de licitação. 

k) a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

l) para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes dos 

Anexos deste Edital.  

 

34. DOS ANEXOS  
 

a) constitui parte integrante deste Edital:  
 

 ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 ANEXO II - MODELOS:  

 

MODELO A – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR; 
MODELO B - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE; 
MODELO C - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE 

HABILITAÇÃO 

MODELO D - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO; 
MODELO E – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA;  

 
 ANEXO III – MINUTAS: 

MINUTA A – ATA DE REGISTRO DE PREÇO; 

 MINUTA B – CONTRATO 
 

 

36.  DO FORO  
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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, 17 de dezembro de 2014 

 

 
Thiago Vanderlei Braga 

Pregoeiro 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Contratações de empresa especializada, através de ata de registro de preço, para 

fornecimento de materiais de limpeza para a sede da Semosp e para a sede da Usina de 

Asfalto do Município.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO  

Equipar a SEMOSP com materiais de limpeza visando proporcionar aos servidores e à 

população, que freqüentam as dependências da Semosp, ambientes limpos e com condições 

de higiene adequadas para uso.  

CLÁSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA  

3.1 - A aquisição decorre da necessidade de abastecer o almoxarifado da Secretaria com 

materiais de limpeza para atender todos os setores da Semosp, vislumbrando a reposição 

destes materiais de consumo diversos de acordo com a necessidade. 

3.2 – O desenvolvimento das atividades laborais em um ambiente limpo e em condições de 

higiene adequadas para uso proporciona aos servidores mais satisfação e conforto para que 

possam diariamente realizar suas jornadas de trabalho.  

3.3 – Oferecer à população que visita a sede da Semosp ambientes limpos e com condições de 

higiene adequadas para uso. 

3.4 – Possuir um ambiente de trabalho saudável e limpo, preservando sempre o estado de 

conservação da Semosp. 

3.5 - Os quantitativos levantados dos materiais foram estimados para atender um 

período de 12 meses. 

3.6 – O critério para aquisição e entrega parcelada dos materiais de limpeza justifica-se 

devido ao fato de ausência de condições de estocagem em grande quantidade de 

material, sem se falar nos riscos de perda decorrentes do armazenamento. 

 

CLÁUSULA QUARTA – REGISTRO DE PREÇO   

 

4.1 -A Ata de Registro de Preços, a ser firmada entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 

SERVIÇOS PÚBLICOS, simplesmente SEMOSP e a empresa vencedora desta licitação terá 

http://www.saoluis.ma.gov.br/SEMOSP
http://www.saoluis.ma.gov.br/SEMOSP
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validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 

4.2 – A Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada, seguindo a determinação da 

legislação vigente, desde que os preços registrados continuem se mostrando mais vantajosos, 

caso em que deverá ser devidamente justificada. 

4.3 – Devido à similaridade dos itens especificados neste Termo de Referência, a uma gestão 

do contrato mais eficiente e a soma dos valores dos itens licitados não ser expressiva, o pregão 

deverá levar em consideração o critério de menor preço global. 

CLÁSULA QUINTA - DA QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES E PRAZO 

 

5.1 As quantidades e especificações necessárias para o pleno atendimento da solicitação 

apresentada, para o prazo de vigência 12 ( doze ) meses, são as relacionadas no quadro abaixo: 

ITEM 
DESCRIÇÃO dos produtos unidade QTDE 

 
01 

Água sanitária, à base de cloro. Composição química: hipoclorito de 

sódio, hidróxido de sódio, cloreto. Teor cloro ativo variando de 2 a 

2,50%, cor levemente amarelo-esverdeada. Aplicação: alvejante e 

desinfetante de uso geral. Cx c/ 12 frascos de 1 litro. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e número de registro no 

Ministério 

da Saúde. 

Cx 50 

02 
Balde, material plástico, capacidade de 50 litros, com tampa, cor 

preta.  
Und 50 

03 
Balde, material plástico, capacidade de 30 litros, material alça 

arame galvanizado, cor natural. 
Und 50 

04 

Cera, tipo líquida. Aplicação pisos cerâmicos, granitos, mármore e 

paviflex. Cor: incolor/amarela/vermelha. Cx c/ 12 frascos de 750ml. 

A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número do lote, validade e número de 

registro no Ministério da Saúde. 

Cx 50 

05 

Desinfetante, aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e 

germicida. Composição aromática: diversas. Cx c/ 12 frascos de 1 

litro. A embalagem deverá conter externamente os dados de 

identificação, procedência, número do lote, validade e número de 

registro no Ministério da Saúde. 

Cx 100 

06 Desinfetante, aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e Cx 50 
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germicida. Composição aromática:eucalipto. Cx c/ 24 frascos de 

500 ml. A embalagem deverá conter externamente os dados 

deidentificação, procedência, número do lote, validade e número 

de registro no Ministério daSaúde. 

07 

Dispensador de papel toalha interfolhado branco, com 32cm de 

altura, 26,7cm de largura, 12,8com de profundidade, frente plástica 

e base de Styron. 

Und 20 

 
08 

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza geral, 

textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, no mínimo, 

100x75. Composição: lã de aço carbono. Pacote com 08 unidades. 

Und 500 

09 
Flanela para limpeza, 100% de algodão, cor amarela de tom forte, 

lisa, medindo 56x38cm. 
Und 100 

10 

Guardanapo de papel, material celulose, largura 22, comprimento 

22, folha simples de cor branca (100% branca), macio. Fardo c/ com 

10 unidades. 

Fardo 3 

11 

Limpa vidro, tipo líquido. Cor incolor/azul. Cx c/ 12 frascos plástico 

de 500ml, com gatilho. A embalagem deverá conter externamente 

os dados de identificação, procedência, número do lote, validade e 

número de registro no Ministério da Saúde. 

Cx 5 

12 

Lustra móveis. Emulsão aquosa cremosa, perfumada, para 

aplicação em móveis e superfícies lisas. Aromas diversos. Cx c/ 24 

frascos plástico de 200ml com bico econômico. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e número de registro no 

Ministério da Saúde. 

Cx 5 

13 

Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com 

revestimento interno, reforçada, com superfície externa 

antiderrapante. Tamanho pequeno. Deverá estar em conformidade 

com as normas da ABNT NBR 13.393. 

Par 10 

 
14 

Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com 

revestimento interno, reforçada,com superfície externa 

antiderrapante. Tamanho médio. Deverá estar em conformidade 

comas normas da ABNT NBR 13.393. 

Par 10 

15 

Luva para limpeza. Composição: borracha de látex natural, com 

revestimento interno, reforçada, com superfície externa 

antiderrapante. Tamanho grande. Deverá estar em conformidade 

Par 10 



                                        

 

Pregão Presencial nº. 308/2014-CPL 

 

25 
 

PR E FE IT UR A  D E S ÃO  L UÍS  

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 
 

com as normas da ABNT NBR 13.393. 

16 

Lustra móveis. Emulsão aquosa cremosa, para aplicação em móveis 

e superfícies de madeira. Cx c/ 24 frascos plástico de 100ml com 

bico econômico. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, número do lote, validade e 

número de registro no Ministério da Saúde. 

Cx 01 

17 
Pá coletora lixo, com coletor medindo aproximadamente 26cm de 

metal e cabo de madeira de 60 cm. 
Und 50 

18 
Pano de chão, para cozinha, resistente, com no mínimo 95% 

algodão, em cores claras, medindo 40x66cm. 
Und 1000 

19 

Papel higiênico, 100% fibras naturais, picotado, grofado, com 

relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, de 

primeira qualidade. Fardo com 64 rolos medindo 30mx10cm. A 

embalagem deverá ter boa visibilidade do produto. 

Fardo 100 

20 

Toalha de papel, tipo folha 3 dobras, grofada, medindo 27x23 cm, 

cor branca (100% branca), super resistente, rápida absorção de 

líquido, de primeira qualidade. Aplicação: higiene pessoal. Fardo c/ 

10 pacotes com 1.000 folhas. 

Fardo 100 

21 

Toalha de papel, folha dupla, picotada, cor parda, super-resistente, 

de rápida absorção, primeira qualidade. Pacote com 02 rolos de 60 

toalhas medindo 20x22cm. 

Pct 100 

22 

Desodorizador sanitário, refil. Aspecto físico: tablete sólido de 35g. 

Aplicação: para vaso sanitário. A embalagem deverá conter 

externamente os dados de identificação, procedência,número do 

lote, validade e número de registro no Ministério da Saúde. 

Und 1000 

23 
Rodo medindo 40cm, com duas borrachas, com cabo de madeira 

medindo 1,40cm e com rosca de encaixe na base. 
Und 50 

24 

Sabão em barra, de côco, 200g, na cor branca. Embalado em saco 

plástico, EB 56/54 da ABNT, contendo 05 unidades, cx c/ 10 pct. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e número de registro no 

Ministério da Saúde. 

Cx 10 

25 

Sabão em barra, neutro, 200g. Embalado em saco plástico, EB 

56/54 da ABNT, contendo 05 unidades, cx c/ 10 pct. A embalagem 

deverá conter externamente os dados de identificação, 

Cx 10 
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procedência, número do lote, validade e número de registro no 

Ministério da Saúde. 

26 

Sabão em barra, de glicerina, 200g, na cor azul. Embalado em saco 

plástico, EB 56/54 da ABNT, contendo 05 unidades, cx c/ 10 pct. A 

embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, 

procedência, número do lote, validade e número de registro no 

Ministério da Saúde. 

Cx 10 

27 

Sabão em pó. Cx c/ 20 pacotes de 0,5kg. A embalagem deverá 

conter externamente os dados de identificação, procedência, 

número do lote, validade e número de registro no Ministério 

da Saúde. 

Cx 50 

28 

Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, com fragrância de coco ou 

erva-doce. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. Cx c/ 

4 frascos de 5 litros. A embalagem deverá conter externamente os 

dados de identificação, procedência, número do lote, validade e 

número de registro no Ministério da Saúde. 

Cx 25 

29 

Saco plástico lixo, 15 litros, 6 micras, cor preta, largura 25, altura 

50, de polipropileno. Aplicação:uso doméstico. Pacote com 10 

unidades. Deverá estar em conformidade com as normas daABNT 

NBR 9190/9191/13055/13056. 

Pct 200 

30 

Saco plástico lixo, 100 litros, 6 micras, cor preta, largura 75, altura 

105, de polipropileno. Aplicação: uso doméstico. Pacote com 05 

unidades. Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT 

NBR 9190/9191/13055/13056. 

Pct 200 

31 
Soda cáustica 450g Und 100 

  

CLÁUSULA SEXTA - DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS 

       6.1 - O Pregoeiro poderá solicitar à licitante, cuja proposta tenha sido aceita quando à 

compatibilidade de preço, amostra dos produtos ofertados, que deverá ser encaminhada ao Setor 

de compras/almoxarifado, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a partir da solicitação, de segunda 

a quinta no horário das 08:00 horas às 17:00 horas e na sexta das 08:00 horas às 12:00 horas. 

       6.2 - A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome da licitante, conter os 

respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informações quanto 

às suas características, tais como data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, 

marca, nº de referência, código do produto e modelo. 
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       6.3 - Será rejeitada a amostra que: 

       6.3.1 - Apresentar problemas de funcionamento durante a análise técnica. 

6.3.2 - Apresentar divergência em relação às especificações constantes do Termo de Referência. 

       6.3.3 - For de quantidade inferior em relação às especificações constantes da proposta e estiver 

desacompanhada de declaração da licitante de que entregará os produtos de acordo com a 

amostra apresentada. 

       6.3.4 - Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, a licitante poderá substituir ou 

efetuar ajustes e modificações no produto apresentado. 

       6.4 - Não será aceita a proposta do licitante que tiver amostra rejeitada ou não entregá-la no prazo 

estabelecido. 

        6.5 - Apresentar Declaração, específica para a licitação, de que manterá a garantia contra defeito 

de fabricação e/ou vícios de funcionamento, enquanto vigorar a validade dos produtos. 

       CLÁSULA SÉTIMA - DA ESTIMATIVA DE PREÇO 

       7.1 - O preço para a presente licitação está estimado em R$ 45.540,64 (Quarenta e cinco mil, 

quinhentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), conforme pesquisa de mercado. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PROPOSTA DE PREÇO 

8.1 – Esta deve ser apresentada na forma definida no Termo de Referência, em moeda corrente 

nacional (R$), expressa em algarismos e por extenso, itens básicos para apresentação da 

proposta. 

8.2 - Na proposta de preço deverão ser inclusos todas as despesas e custos como frete, 

embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou 

indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto deste Termo de Referência. 

CLÁSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

9.1 - Entregar o(s) produto(s), conforme solicitação da CONTRATANTE, dentro do prazo e formas 

ajustadas constante no Termo de Referência. 

9.2 - Garantir a qualidade do(s) produto(s), obrigando-se a repor aquele que for entregue em 

desacordo com a proposta. 

9.3 - Comunicar por escrito à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 

esclarecimentos que julgarem necessários. 
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9.4 - Os produtos da marca cotada deverão atender as especificações e as características técnicas 

previstas. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE  

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

10.1 - Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao fornecimento que venham a 

ser solicitados pelos empregados do fornecedor. 

10.2 - Fiscalização e gerenciamento do contrato. 

10.3 - Verificação das quantidades do(s) produto(s) entregue. 

10.3 - Verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA antes de proceder a cada processo de 
pagamento. 

10.4  - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 
 

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO  

       11.1 - O presente contrato terá a duração 12 ( doze ) meses. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

12.1 - O local de entrega será na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos -SEMOSP, 

localizada na Avenida Santos Dumont n 2000 - São Cristovão, no setor de SUPERINTENDÊNCIA DE 

ATIVIDADES AUXILIARES, de segunda a quinta-feira, das 08:00 horas às 12:00 horas e das 14:00 

horas às 18:00 horas e nos dias de sexta-feira, das 08:00 horas às 12:00 horas, sendo o frete, 

carga e descarga por conta da CONTRATADA até o local de armazenamento. 

12.2 – O prazo de entrega será de 48 horas após a solicitação da CONTRTANTE.  

12.3 - Os materiais deverão ser rigorosamente dentro das especificações constantes deste Termo 

de Referência e da proposta, sendo que a inobservância desta condição implicara recusa sem que 

caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇOES E PRAZO DE PAGAMENTO 

13.1 - O pagamento será efetuado em 30 ( trinta ) dias úteis após o recebimento do empenho, 

mediante a apresentação da fatura de fornecimento e respectiva documentação fiscal atestada 

pela Superintendência de Atividades Auxiliares da SEMOSP, nos termos do art. 73, inciso II, alínea¨ 

b¨, da lei n 8.666/93. 

13.2 - Em caso de irregularidade, o pagamento será suspenso até que sejam sanadas as 

pendências, sem ônus para a CONTRATANTE. Não serão efetuados, também, quaisquer 

pagamentos a CONTRATADA enquanto houver inadimplência contratual. 

CLÁSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
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14.1 - A fiscalização e acompanhamento do fornecimento dos produtos serão feitos por meio do 

servidor que será designado pela Superintendência de Atividades Auxiliares – SUATI.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – INADIPLEMENTOS E SANÇÕES 

15.1 – O atraso injustificado no cumprimento do objeto sujeitará a CONTRATADA à multa de 

mora correspondente a 0,2% ( dois décimos por cento ) ao dia, sobre o valor global previsto no 

contrato, enquanto houver o descumprimento ou irregularidade. 

15.2 – Além da multa no item 12.1, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

á CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato, as eguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa de 10% ( dez por cento ) sobre o valor do contrato, nos casos que ensejarem a sua 

rescisão, determinada por ato unilateral e escrito da Administração; 

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

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

d) declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição. 

15.3 – As sanções previstas nas alíneas “a’, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com as 

previstas na alínea “b”. 

15.4 – As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” poderão, também, ser aplicadas às empresas 

que, em razão de contratos regidos pela Lei Federal nº 8.666/1993: 

15.4.1 – Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

15.4.2 – Tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar objetivos da licitação; 

15.4.3 – Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

CLÁSULA DÉCIMA SEXTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

16.1 - Na interpretação deste contrato será aplicada a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e a 

legislação complementar 123. 

CLÁSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

17.1 - 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 da 

CONTRATANTE. 
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CLÁSULA DÉCIMA OITAVA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS 

18.1 - Constituirão encargos exclusivos da CONTRATADA, o pagamento de tributos, tarifas, 

emolumentos e despesas decorrentes de formalização do presente contrato e da execução do seu 

objeto. 

CLÁSULA DÉCIMA OITAVA - RESPONSÁVEL PELOS DADOS 

   

                                                             Luis Flávio R.C.Brandão 
 

              Superintendente de Atividades Auxiliares  
         Matrícula nº 517220-1 

  
 

São Luís, MA, 06 de Novembro de 2014. 
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ANEXO II 
 

MODELO “A” 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

IDENTIFICAÇÃO 

Empresa: 

 

CNPJ: 

Representante Legal: CPF: 

 

 

 

Para fins de participação no Pregão nº ___/2014, o licitante acima identificado DECLARA: 

 

1. Consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de 

pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir de 14 (quatorze). 

Local/Data/Assinatura: 

_________________, _____/______/______, ____________________________ 

 

 
Observação:  

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou 

empresa) emissor. 
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ANEXO II 

MODELO “B” 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 147/2014 OU 

COOPERATIVA NOS TERMOS DA LEI 11.488/2007. 

A empresa _____________________________________________________________, inscrita 

no CNPJ nº _____________________________, por intermédio de seu representante legal, 

o(a) Sr.(a.) ___________________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade nº _______________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, para fins 

do disposto do Edital, do PREGÃO PRESENCIAL N°. ___/2014, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:  

(      ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014;  

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 1472014.  

(   ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes na Lei 

Complementar nº. 147/2014. 

________________________, __ de _______ de 2014 

_________________________________________________________________ 

Nome:  

Cargo:  

RG:  

OBS.  1) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes 

e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta 

licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 

diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 147/2014, Lei Municipal 

4.830/07 ou Lei Federal 11.488/2007. 
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ANEXO II 

MODELO “C” 

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE 

HABILITAÇÃO 

 

A empresa ____________________________________________, inscrita 

no CNPJ n°___________________________, sediada em _______________________ por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)______________, portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º ______________ e do CPF no _______________, DECLARA, que a empresa 

atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação 

do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital. 

 

Local, _____de___________ de 2014 

 

______________________________________________ 

(Representante legal) 
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ANEXO II 

MODELO “D” 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ sob 

o n.º _______________, sediada na ____________________(endereço completo), por seu 

representante legal, declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal 

n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do 

PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. 

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os 

seus termos. 

Local, _____de___________ de 2014 

______________________________________________ 

(Representante legal) 
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ANEXO II 

MODELO “E” 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

                           (Identificação completa do representante da licitante), como representante 

devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada 

Licitante, para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do 

Edital), declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o 

conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 

fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a 

participar ou não da referida licitação; 

 
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 
de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação; 

 
 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de 

(órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;  

 
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 
São Luís (MA), 

 
(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa) 
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ANEXO IV - MINUTA “A” 

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº ___ 

 
PROCESSO Nº. 060 - 752/2014 

 

 

Aos _________dias do mês de __________ do ano de dois mil e quatorze, autorizado pelo 

processo de PREGÃO PRESENCIAL Nº. ___/2014 foi expedida a presente ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto no artigo 15 da Lei Federal nº. 8.666/93 e 

suas alterações, no Decreto Federal nº. 7892/2013 e no Decreto Municipal nº. 44.406/2013 

que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento 

obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora.  

 

OBJETO: o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais de 

limpeza. 

 

I – Consideram-se registrados os preços do Gerenciador da Ata: Central Permanente de 

Licitação - CPL, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, Quadra 16, nº 06, Vinhais, São 

Luís/MA., CEP: 65074-199 e CNPJ sob nº. 06.307.102/0001-30, representado pelo Sr. Mádison 

Leonardo Andrade Silva, portador da Carteira de Identidade RG nº ______ SSPMA e CPF/MF 

sob o n. º ________, a saber: 

 

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura. 

Integram esta Ata, o respectivo instrumento convocatório e seus anexos, bem como as propostas das 

empresas vencedoras do certame. 

 

Esta Ata de Registro de Preços e as futuras contratações obedecerão ao disposto no Decreto nº 

44.406/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993, no âmbito municipal.  

 

DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS 

 

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta à Central 

Permanente de Licitação - CPL, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
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Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Central Permanente de 

Licitação - CPL, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem 

praticados, obedecida a ordem de classificação. 

 

Caberá ao FORNECEDOR beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos 

registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com a 

Central Permanente de Licitação - CPL.  

 

A possibilidade de participantes extraordinários obedecerá ao disposto no Decreto Federal nº 

7892/2013 e Municipal nº 44.406/2013. 

 

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por 

cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 

preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

As 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, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

                                             

São Luís, ___ de _____ de 2014. 

 

CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 

MÁDISON LEONARDO ANDRANDE SILVA 

Presidente CPL/PMSL 

 

 

NOME/CARGO/R.G./CPF REPRESENTANTE LEGAL 

NOME DA EMPRESA 

TESTEMUNHAS: 

 

___________________________ 

 

___________________________ 
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ANEXO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2014/CPL/PMSL 

 

PROCESSO N.º 060 - 752/2014. 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 308/2014/CPL/PMSL  

 

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº __/2014, celebrada entre 

a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL e as empresas que tiveram seus preços 

registrados em face à realização do Pregão Presencial Nº XX/2014-CPL/PMSL para atender a 

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP/PMSL. 

 

Empresa: ____________, CPNJ: XXXXXX, com sede na (___________), representada neste 

ato pela (_____________), CPF n.º XXXX,  RG n.º XXX/SSP-MA. 

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 

 

VALOR UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR TOTAL 

(R$) 

01      
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ANEXO IV 

 
MINUTA DO CONTRATO “B”   

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS DE LIMPEZA, OBJETIVANDO ATENDER 

A NECESSIDADE DOS SERVIDORES DA SEMOSP E 

A POPULAÇÃO QUE FREQUENTAM ESTA 

SECRETARIA, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO LUÍS, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

PUBLICOS - SEMOSP E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXX TUDO EM CONFORMIDADE COM 

AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ADIANTE 

ESTABELECIDAS DO PREGÃO Nº XX/2014 E A ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS N.º XX/2014 – CPL E EM 

CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E 

CONDIÇÕES ADIANTE ESTABELECIDAS. 

 

O MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 

PÚBLICOS – SEMOSP, com sede à Avenida Santos Dumont, n.º 2.000 – São Cristóvão, neste ato 

representado por seu Secretário, ANTÔNIO ARAÚJO COSTA, brasileiro, casado, Arquiteto Urbanista, 

inscrito no CAU/MA sob o nº. A35975-0, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada de 

CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ nº XXXXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, São Luís/MA, 

neste ato representada pelo XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da Cédula de Identidade de n.º 

XXXXXXXXXXX, com CPF n.º XXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado nesta cidade, 

doravante denominada de CONTRATADA, tendo em vista o disposto no Processo Administrativo n.º 

752/2014 de 06/11/2014-SEMOSP, Pregão n.º XXX/2014 – CPL e Ata de Registro de Preço nº 

xx/2014, e proposta adjudicada que passam  a integrar este instrumento, independentemente de 

transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente 

CONTRATO, mediante as cláusulas e condições a seguir reproduzidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Contrato n.º xx de xx.xx.2014 
Proc. n.º 752/2014 de 06.11.2014 
Pregão n.º xxx/2014 – CPL, de 
xx.xx.2014 e Ata de Registro de 

Preço nº xx/2014. 
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Contratação de empresa especializada na prestação de serviços, para fornecimento de 

materiais de limpeza, objetivando atender a necessidade dos servidores e a população que 

frequentam as dependências da SEMOSP, conforme  especificações constantes no Termo de 

Referência, Edital do Pregão nº XXX/2014 e Ata de Registro de Preço nº xx/2014. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO 

As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o preço de R$ ***.**.** 

(************************).  

PARÁGRAFO ÚNICO – O valor definido nesta cláusula inclui todos os custos operacionais da 

atividade, os tributos eventualmente devidos e benefícios decorrentes de trabalhos 

executados em horas extraordinárias, trabalhos noturnos, dominicais e em feriados, inclusive, 

o custo dos vigias noturnos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, de modo a 

constituir a única contraprestação pela execução dos serviços objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS  

Os preços ora contratados, para prestação dos serviços objeto deste Contrato, não serão 

reajustados. 

CLÁUSULA QUARTA – DO ELEMENTO DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS 

Elemento de Despesa 339030 – Material de Consumo. 

Fonte de Recursos 100 – Recursos Próprios da Prefeitura de São Luís. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

O presente contrato terá sua vigência atrelada ao prazo de validade da Ata de Registro de 

Preços, que tem seu início em xx.xx.xx e término em xx.xx.xx, considerando que sua vigência 

não poderá ser superior a 12 (doze) meses nos exatos termos propostos pelo inciso III do § 3º 

do art. 15 da Lei nº 8.666, computadas neste prazo eventuais prorrogações, à teor das 

disposições contidas no art.4º do Decreto Municipal n.º44.406/2013. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E LOCAL DE  RECEBIMENTO DO 

OBJETO 

6.1 – Não serão aceitos produtos que não apresentarem as características estabelecidas no 

presente Termo de Referência. 

6.2 – O objeto deste contrato deverá ser entregue no setor de Almoxarifado da Secretaria 

Municipal de Obras e serviços Públicos - SEMOSP, localizado na Av. Santos Dumont, nº 200 - 

São Cristovão, no setor da Superintendência de Atividades Auxiliares – SUATI, no de horário 

das 08:00 às 12:00 horas, e das 14:00 horas às 18:00 horas de segunda a quinta feira, e sexta 
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feira das 08:00 às 12:00 horas,  sendo o frete, carga e descarga por conta da CONTRATADA até 

o local do armazenamento. 

6.3 – Após receber a solicitação de fornecimento e entrega do objeto deste contrato, a 

CONTRATADA terá o prazo 48 horas para realizar a entrega do pedido na sede da 

CONTRATANTE. 

 

6.4 – O objeto desta licitação será recebido nos termos dos artigos 73 à 76, inciso II da Lei 

8.666/93: 

6.5.1 – Provisoriamente, no ato da entrega para posterior verificação da conformidade do 

material com as especificações do objeto licitado. 

6.5.2 – Definitivamente, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade 

e quantidade do material e consequente aceitação. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

A CONTRATADA efetuará a caução referente à garantia de execução dos serviços de 

fornecimento, recolhendo em favor da CONTRATANTE, o valor correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor global do contrato, podendo ser efetivado sob qualquer das modalidades, 

tais como caução em dinheiro, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, que deverá ocorrer até o 

5º (quinto) dia útil, após a data da assinatura deste contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após 

a execução do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A caução de garantia do Contrato responderá por eventuais 

inadimplementos das obrigações da CONTRATADA e somente será restituída pelo 

CONTRATANTE após o recebimento definitivo dos serviços. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após 

a execução dos serviços contratados, com documento hábil, devidamente atestado pelo setor 

competente; quando em dinheiro, atualizada monetariamente.  

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 – São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA: 

8.1.1 - Entregar o objeto deste contrato, conforme solicitação da CONTRATANTE, dentro do prazo e 

formas ajustadas constante neste Termo de Referência. 

 

8.1.2 – Garantir a qualidade do objeto deste contrato, obrigando-se a repor aquele que for entregue em 

desacordo com a as especificações e características técnicas deste Termo de Referência. 

 

8.1.3 - Comunicar por escrito à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar esclarecimento que julgar necessário.  
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8.1.4 A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 

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

na licitação, em atendimento ao disposto no art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, que 

estabelece que tal cláusula é necessária em todo contrato administrativo. 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

9.1 - São obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE: 

 

9.1.1- Receber os materiais verificando sua qualidade e conferindo a compatibilidade das 

especificações constantes da Nota Fiscal com as especificações da Nota de Empenho, 

atestando seu recebimento quando corretas as especificações do produto e devolvendo, 

quando for o caso, os rejeitados. 

9.1.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA. 

9.1.3 - Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer irregularidade relacionada à execução do 

objeto deste CONTRATO. 

9.1.4 – verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA antes de proceder a cada processo de 

pagamento. 

9.1.5 - Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

 

10.1. A fiscalização da entrega dos materiais será feita no ato de entrega, verificando-se a 

qualidade e conferindo a compatibilidade das especificações, por meio do servidor que será 

designado pela Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO 

 

11.1 – O pagamento será em 30 dias úteis após o recebimento do empenho e entrega dos 

materiais licitados com apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente 

atestada pela Superintendência de Atividades Auxiliares, setor designado para seu 

acompanhamento e fiscalização, nos termos do art.73, inciso I, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93. 

11.2 – No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal, serão 

estes restituídos à CONTRATADA para as correções solicitadas, não respondendo a 

CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atrasos nas liquidações dos pagamentos 

correspondentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS 
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Constituirão encargos exclusivos da CONTRATADA, o pagamento de tributo, tarifas, 

emolumentos e despesas decorrentes de formalização do presente contrato e da execução do 

seu objeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PARTES INTEGRANTES 

Integram o presente Contrato, como se aqui estivessem transcritos: o Edital do Pregão de n.º 

XXX/2014- CPL e seus anexos, a Ata de Registro de Preço nº XX/2014, a proposta da 

CONTRATADA de fls. XXX-XXX, do Processo Administrativo n.º 752/2014-SEMOSP, datado de 

06/11/2014, bem como todas as correspondências trocadas entre a CONTRATADA e a 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

A subcontratação parcial dos serviços, somente será permitida, mediante prévia aprovação da 

CONTRATANTE, devendo a subcontratada, se autorizada a trabalhar, submeter-se aos termos 

do presente Contrato, e ficando, entretanto, a CONTRATADA como única e exclusiva 

responsável pela execução dos serviços e de todos os encargos trabalhistas e tributários. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Aplica-se a este Contrato e nos casos nele omissos, o disposto na Lei Federal n.º 8.666/93 e 

suas alterações, e, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições 

de direito privado, na forma do art. 54 da Lei nº 8.666/93, combinado com art. 55, inciso XII do 

mesmo diploma legal. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES 

Em caso de não cumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações assumidas, ou de 

infringência dos preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, 

nos termos dos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, as seguintes 

penalidades: 

a) advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para os 

quais a Contratada tenha concorrido diretamente, ocorrência que será registrada no Cadastro 

de Fornecedores do Município de São Luís. 

b) multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado no desenvolvimento 

dos serviços em relação ao Cronograma Físico-Financeiro, até o máximo de 10% (dez por 

cento), calculado sobre o valor total da medição, a ser recolhida no prazo máximo de 05 

(cinco) dias, a partir da data de notificação; 

c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, sempre que em verificação 

mensal for observado atraso injustificado no desenvolvimento das obras em relação ao 

cronograma físico-financeiro ou na hipótese do não cumprimento de qualquer das obrigações 
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assumidas, a ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, podendo, ainda, ser 

rescindido o Contrato na forma da lei; 

d) suspensão temporária ao direito de licitar com o Município de São Luís, bem como o 

impedimento de com ele contratar, pelo prazo máximo de 02 (dois) anos, na hipótese de 

rescisão contratual, independentemente da aplicação das multas cabíveis; 

e) declaração de inidoneidade, quando a CONTRATADA dolosamente deixar de cumprir as 

obrigações assumidas, praticando falta grave, devendo o referido ato ser publicado no Diário 

Oficial do Município de São Luís. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As penalidades previstas nesta cláusula têm caráter de sanção 

administrativa, consequentemente a sua aplicação não exime a CONTRATADA de reparar os 

prejuízos que seu ato venha a acarretar a Contratante. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O descumprimento parcial ou total, por uma das partes, das 

obrigações que lhes correspondam, não será considerado como inadimplemento contratual se 

tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificados e 

comprovados. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos 

não era possível evitar, ou impedir, nos termos do parágrafo único do art. 393 do Código Civil. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – As sanções previstas nas alíneas “c” e “d” poderão ser aplicadas 

juntamente com a prevista na alínea “a”. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 

78 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos do art. 79 do 

mesmo diploma legal. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da 

Administração, ficarão assegurados a Contratante os direitos elencados no artigo 80 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - 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 da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões não resolvidas 

administrativamente. 
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E por estarem justas e contratadas, e, para firmeza do que foi pactuado, firmam este 

instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e um só efeito na presença das testemunhas 

abaixo assinadas. 

São Luís - MA, XX de xxxxxxxx de 2014. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP 

Contratante 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Contratada 

TESTEMUNHA:____________________________TESTEMUNHA:___________________ 

CPF:____________________________________CPF:_____________________________ 

 

De acordo: 

 

Anne Karine de A.e S. Souto 

Chefe - Assessoria Jurídica/SEMOSP 

Advogada OAB/MA 11.811 

 


