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PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2021

OBJETO: Registro de preços para coíiíraíaçâo de empresa para
p foreecimenito e instalação de ares-condidonados, do tipo split, novo,
11

!  para atender as diversas Secretarias do Município de São
Domingos do Azeiíão/MA

REQUISITÁNTE: Secretaria Municipal de Administração e Rec.
Humanos

VALOR ESTIMADO: R$ 624.355,54 (seiscentos e vinte e quaRo mil,
1! trezentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos).
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■'•ARIO 0FÍC5AI. .
DOS MUNICÍPIOS

Vi
r-nos.

;.!í f:vji.ièiicias.

O !'Krt'En'0 MUNICIPAL DE SÃO DOMINGÍ
^.■;,\ no uso cie suas atribuições legais e cüiiB^tucio.iii
loriiios do que dispões a da l^ei Orgânica do
:  eoiiniicjos do Azeitão-MA;

Cí.iNSÍDERANDO que o Poder Executivo é eS
P: o!(-:;!,o Municipal, auxiliado pelos Secretários Munífeipais;

CONSIDERANDO a necessidade de preenchimento do cargo
de Secretário do SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL e GESTORA MUNICIPAL DO
LXCNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do
Município de São Domingos do Azeitão-MA.

RESOLVE:

, vr! 1 - Nomear para o cargo de SECRETARIA MUNICIPAL
i>Ê ASSISTÊNCIA SOCIAL e GESTORA MUNICIPAL DO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do
Município de São Domingos do Azeitão-MA, a senhora
LUCÍANA BARROS MELO LEANDO DOS SANTOS, CPF
•1 ,i:í.:jlC.71 3-04 o qual passa a gozar dos direitos, deveres e

!■; roqativas do cargo.
■■■ í ;. . 3" - Esta portaria entra em vigor na data de sua

:M!!?iii:ação, revogando-se disposições em contrário.

■  NETF DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
Ui ! .C-T-.nÃO, Estado do Maranhão, ao l» (primeiro) dia do mês
dí- i.ii-niro dc 2021.

í ouvival Leandro dos Santos Júnior
i '!iiínito Municipal

Publicado por: LVCIVALDO ALVES CARVALHO
'òdigo identificador: 305cac7bce8cbb941 a2a6b5839f5d903

i'í;KTAR>A N« 005/2021-GAB, DE DE JANEIRO DE 2031

ni .)IU ARi/\ N-' 005/2021-GAB, de 1" de janeiro de 2021

Dispões sobre a nomeação do CARGO DE SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E
RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO
.DOMINGOS DO AZEITÃO-MA e dá outras providências.

■: i J>RLEEITO MUNICIPAL D£ SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO-
;~ ! \, 1 1.0 USO de suas atribuições legais e constitucionais, nos
^ ■•.niioh do que dispõe o a Lei Orgânica do Município de São
:X:,.|)ingos do Azeitão-MA:

i. .".; ."iNi.SíDER.AN.DO que o Poder Executivo é exercido pelo
í'!-o!o:1o Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais;

';;(.)KS!DER.ANDO a necessidade de preenchimento do cargo
dl SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE
S,\0 DOMINGOS DO AZEITÃO-MA;

RESOI-VE

■Art (-'-Nomear para o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E RECURSOS
HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SAO DOMINGOS DO
.•\Z.EITÃO-MA, o senhor HUGGO SALOM.ÃO BARROS
CO.STA, CPF:049.807.563-01, o qual passa a gozar dos direitos,
.■.ioveri--;;: e prerrogativas do cargo.

2-' - Esta portaria entra em vigor na data de sua
ii!i!:.!).r,oção, revogando-se disposições em contrário.

G.\B!NETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

e^oPii?
O' '

-)
Lourival Leandi o dos Santos Júnior j ^
Prefeito Municipal

DO AZEnÃO, E.stado do Maranhão, ao I-' (ç,
de janeiro de 2021. , • ^

o'
2

c

mês

■y

\M-\ o>

Publicado por: LUCIVALDO Á&£ES' CA&^LHO
Código identificador: ad4ed820248dl6efba37756c50a91feh

PORTARIA N* 006/2 02 :l.-G.AB, DE 1'' DE J.4NEIRO DE 2021

PORTARIA N" 006/2021-GAB, de M de janeiro de 2021

Dispões sobre a nomeação do SECRETÁRIO DE SAÚDE e
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE do Município de
São Domingos do Azeitão -MA e dá outras providências.

O PREFEITO MUNiCIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO-
MA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, nos
termos do que dispõe a Lei Orgânica do Município de São
Domingos do Azeitão-MA;

CONSIDERANDO que o Poder Executivo é exercido pelo
Prefeito Municipal, auxiliado pelos Secretários Municipais;

CONSIDERANDO a necessidade de preenchimento do cargo
de Secretário de Saúde e Gestor do Fundo Municipal de
Saúde;

RESOLVE

Art. U- - Nomear para o cargo de Secretário de Saúde e
Gestor do Fundo Municipal de Saúde do Município de São
Domingos do Azeitão-MA, o senhor Carlos Alberto Silva
Ribeiro, CPF: 006.189.673-03, o qual passa a gozar dos
direitos, deveres e prerrogativas do cargo.

Art. 2'- - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
DO AZEITÃO, Estado do Maranhão, ao V-' (primeiro) dia do mês
de janeiro de 2021.

Lourival Leandro dos Santos Júnior
Prefeito Municipal

Publicado por: LUCIVALDO ALVES CARVALHO
Código identificador: 4de836d984267356S8959 73e2ab5f6f2

PORTARIA NS 00.7/202 l-GAB, DE Í'-VDE JANEIRO "DE-2021

PORTARIA N° 007/2Ü21-GAB, de M de janeiro de 2021

Dispões sobre a nomeação do PREGOEIRO e EQUIPE DE
APOIO do Município de São Domingos do Azeitão -MA e
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
AZEITÃO-MA, no uso de suas atribuições legais e
constitucionais, nos termos do que dispõe a Lei Orgânica dc
Município de São Domingos do .Azeitão-MA:

CONSIDERANDO que o Poder Executivo é exercido pelo
Prefeito Municipal e seus auxiliares;

CONSIDERANDO a necessidade de preenchimento dos
cargos da Comissão Permanente de L.icitação do Município de
São Domingos do Azeitão-MA.
RESOLVE



niARiOOFIOAL ,

DOS MUNiCIPIOS

Ari., i'' - Fica nomeado ao cargo de PREGOEIRO do Município
dí: São Domingos do Azeitão, o Sr. HUGO RIBEIRÜ
CARDOSO, CPF: 021.020.273-41, o qual passa a gozar dos
...iii eilDS, deveras e prerrogativas do cargo.
.Irl. - Ficam nomeados para compor EQUIPE DE APOIO de

1  icilagão do Município de São Domingos do Azeitão-M.A, as
pes-soas abaixo relacionadas, a saber:

I . ÍRISVALDO FERREIRA DA SILVA - MEMBRO
i !. LUZIVAI-DO FERREIRA SANDES - MEMBRO

\: i. 2'-' - Esta portaria entra em vigor na data de sua
nubiic-ição, revogíiiido-se disposições em contrário.

CiAP.lMETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
■no .IZEirÃO, Estado do Maranhão, ao 1^ (primeiro) dias do
:ni;s de Janeiro de 2021.

Lou.rival Leandro dos Ssuitos Júnior
i'vnfi-:ito Municipal

Publicado por: LUCIVALDO ALVES CARVALHO
Código identificador: lba31e64cee[c82d47610ee0ff31eS24

QUARTO TERMO ADITIVO /VO CONTRATO. N» 001/2017
PREG.lO PRESENCIAL 07/2017. PROC.

ADMÍNISTR.AT.IVO Ns 024/2017.

QUARTO TERMO ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL
.ADMINISTRATIVO N-' 024/20;
JOÃO DO SÓTER - MA, E
LOC.ADORA DE VEÍCULOS EmELI

Tír/lTARLA N° 008/2021-G.4B, 0E 1- DE JANEIRO BE 2Q21

V'( 'RTARIA N- 008/2021-G.AB, do 1® de janeiro de 2021

Dispões sobre a nomeação da Comissão Permanente de
Licitação Município de São Domingos do Azeitão -MA e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
,\?.f:iTÃO-MA, no uso de suas atribuições legais e
(.-nrslitucionais, nos termos do que dispõe a Lei Orgânica do
'. i .inir.ípio de São Domingos do Azeitão-M.A;

f:í>NSIDERANDO que o Poder Executivo é exercido pelo
Pr. -leito Municipal o seus auxiliares;

CONSIDERANDO a necessidade de preenchimento dos
!:iuqo.s da Comissão Permanente de Licitação do Município de
Sã-j Domingos do Az.eitão-MA.
RESOLVE

.-li-!,. 1" - Ficam nomeados para compor a Permanente de
i  icitação do Município de São Domingos do Azeitão-M.A, as
pus-socus abaixo relacionadas para, sob a presidência da primeira
nomeada, praticar os atos afetos aos processos licitatórios
realizados pela Administração Pública do Município de
.Município de São Domingos do .Azeitão-MA, a saber:

i . Membros titulares

a. HUGO RIBEIRO CARDOSO - Presidente
b. ÍRISVALDO FERREIRA DA SILVA - Membro
c. LUZIV.ALDO FERREIRA SANDES - Membro

2® - Esta portaria entra era vigor na data de sua
pubiicação, revogando-se disposições em contrário.

GAPiMETF. DO PREFEITO MUNICIP.AL DE S.ÃQ DOMINGOS
DO .-IZEIT.ÃO, Estado do Maranhão, aos 1-' (primeiro) dia do
mês dç Janeiro de 202 l.

í.ouiival Leandro dos Santos Júnior
iu-cícit.o Municipal

Publicado por: LUCIVALDO ALVES CARVALHO
Código identificador: S36faabcfe589066ab69aabl5Sf39621

TOEFLn UrTmiJnICIPAL dl São jOãO DO SO rp.li

CARDO

f)i)454242ê

001/2017
4^-' 07/2017O\PROCESSO

PARTRS: MUNIcWl DE SÃOFIRMtVã^NTA^^ AGALH AE S
'  ''w^BASEíraG.AL: art. 57,

da Lei 8.666, de 21 de jun!W^a^^^F^}^NCIA: Início;0-4/01/2021 - Término; 28/02/20^^^.^1^4^5; A Prefeitura
Municipal de São João do Sat§Í!--&sdr3ao do Maranhão
devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(C.N.P.J) DO Ministério da Fazenda sob n® CNPJ/MF n®
01 .612.628/0001-00, com sede à Esperança, n® 2025, Centro,
em. São João do Sóter estado do Maranhão neste ato
representada pela Prefeita Municipal a Sra. Joserlene Silva
Bezerra de Araújo, portadora do C.P.F n- 629.907.483-34,
doravante, neste ato denominada CONTRATANTE e pelo o
outro lado a empresa: DANTAS MAGALHAES LOCADORA DE
VEÍCULOS EIRELi- EPP, pessoa Jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ (MF) sob o n® 04.497.065/0001-45, com sede
na Rua Padre Jose Negro, n® 2936, bairro São João, na cidade
de Teresina estado Piauí, neste ato representada na forma de
seu Ato Constitutivo, paia sócia administradora a Sr. Ester
Marina Dantas Magalhães, CPF-. 020.837.923-19, residente e
domiciliada na cidade de lerosina estado do tu
neste ato, denominado CONTRATADA.

São João do Sóter - MA, 04 de Janeiro de 202
Pablique-Se

Publicado pon FRANCISCO ONETE DA
Código identificador: d66f393f565a49ba68

QU.ARTO TERMO ADiriVO ,AO CONTR.ATO. N^- 002/2017
PREGÃO PRESENCIAL N« 07/2017. PROC.

ADMINISTRATIVO N® 024/2017

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO. N° 002/2017
PREGÃO PRESENCIAL N® 07/2017. PROCESSO
ADMINISTRATIVO N'-\024/2017. PARTES; MUNICIP.4L DE SÃO
JOÃO DO SÓTER - MA, E A FIRMA; DANTAS MAGALHAES
LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI- EPP. BASE LEGAL; art. 57,
da Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993. VIGÊNCIA: Início:
0.1/01/2021 - Término; 28/02/2021. SIGNATÁRIOS; A Prefeitura
Municipal de São João do Sóter, Estado do Maranhão
devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(C.N.P.J) DO Ministério da Fazenda sob n° CNPJ/MF n"
01.612.628/0001-00, com sede à Esperança, n« 2025, Centro,
em São João do Sóter estado do Maranhão neste ato
representada pela Prefeita Municipal a Sra. Joserlene Silva
Bezerra de Araújo, portadora do C.P.F n- 629.907.483-34,
doravante, neste ato denominada CONTR-ATANTE e pelo o
outro lado a empresa; D.4NTAS MAGALHAES LOCADORA DE
VEÍCULOS EIRELI- EPP, pessoa Jurídica de direita privado,
inscrita no CNPJ (MF) sob o n® 04.497,065/0001-45, com sede
na Rua Padre Jose Negro, n'-' 2936, bairro São João, na cidade
de Teresina estado Piauí, neste ato representada na forma de
seu .áto Constitutivo, pela sócia administradora a Sr. Ester
.Marina Dantas Magalhães, CPF: 020.837.923-19, residente e
domiciliada na cidade de Teresina estado do Piauí, doravante ,
neste ato, denominado C0NTR.4T.4DA.

São João do Sóter - MA, 04 de Janeiro de 2021.
Publique-Se

Publicado por- FRANCISCO ONETE DA SILVA CARDOSO
Código identificador: db969c32100bf4418d0dfafd88ac0c34
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OlAj 333 RTIFICADO
Certificamos para todos os fins que

HUGO RIBEIRO CARDOSO

participou, com êxito, do curso Licitações públicas e formação de Pregoeiros {incluindo
Pregão Eletrônico por meio do Comprasnet), na modalidade presencial, realizado nos dias
14 a 18 de dezembro de 2020, em São Luís/MA, com carga horária de 40 horas.

O conteúdo ministrado encontra-se no verso deste certificado.

instituto
CERTAIIE

A B XAVIER TREINAMENTOS
CNPJ -11.669.032/0001-09

Codigo do Certificado 810087A13BE619F5'87060

11 ' ■
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Licitações públicas e formação de Pregoeiros (incluindo Pregão Eletrônico rso Comprasnet)
Q^^^òi^Messores Nilo Cruz Neto e Evaldo Ramos

,W,
Mód uloA;/^speqjt^ geri
IntroduaãQ à
Bens e Mifiços comü^diferenç^f^çedmientai
básicas ent ^
prefeituras. Deò"
controle.

[24^

CJOS

wcial

'regão Eletrônico e introdução ao Decreto n° 10.024/2019
). Breve histórico e apiicabilidade. Objetos licitáveis por pregão.
; de engenharia. Vedações. Principais características do Pregão e
^s em relação às demais modalidades. Diferenças procedimentais
e o pregão eletrônico. Legislação aplicável ao pregão e pregão nas

019. IN SEGES 206/2019. Decisões e recomendações de órgãos de

Módulo li; Fase interna e externa segundo o Decreto n° 10,024/2019
Pregoeiro e equipe de apoio: atribuições e responsabilidades, Papei da Autoridade administrativa.
Responsabilidade e responsabilização peia elaboração do edital. Definição do objeto e Termo de
Referência. Edital: conteúdo básico. Modelos e editais da AGU. Orçamento sigiloso. Publicação.
Prazo. Contagem. Credenciamento. Sicaf. impugnações e Esclarecimentos, Alterações no Edital.
Modos de disputa. Modo de disputa aberto. Modo de disputa aberto e fechado. Intervalo mínimo de
diferença de valores ou da percentuais entre os lances. Análise de conformidade em relação às pro
postas. Diligências. .Recursos, intenção de recurso. Decisão. Encerramento do procedimento.
Homologação.

Módulo 111; Vantagens às ME/EPP e Sistema de Registro de Preços
Diferimento de regularidade fiscal e trabalhista. Empate ficto. Licitação exclusiva. Cotas reservada e
de ampla disputa, Subcontratação. Fundamento legal e regulamentação do SRP nos entes federati
vos. Definição do sistema de registro de preços. Hipóteses de utilização. Var.tagens e desvanta
gens. Tipos de licitação. Características da licitação para registro de preços. Planejamento da
contratação e o SRP. Disponibilidade orçamentária. Procedimento prévio da Intenção de Registro de
Preços - IRP. Prazo. Obrigatoriedade. Análise pelo gerenciador. Consolidação do quantitativo e da
pesquisa de preços. Inclusão de participante após a IRP, Órgão gerenciador, órgão participante e
órgão não participante. Ata de Registro de Preços. Vigência máxima da ata. Alteração quantitativa e
qualitativa do objeto registrado. Adesões de órgãos/entidades não participantes (caronas). Os
órgãos de controle e a evolução do instituto (visão atual). Limites global e individual. Requisitos pre
vistos no Decreto Federal 9.488/2018. Adesão vertical. Identidade entre o objeto registrado e aquele
fornecido ao aderente.

Módulo IV: Cadastrando empresas no SICAF: credenciamento, inclusão e atualização
SISG, 81ASG, UASG, SICAF e Comprasnet: o que essas siglas significam e porque o empresário deve
conhecê-las? Cadastro na Plataforma GOV.BR. Acessando o SICAF - Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores do Governo Federal. Alerta ao empresário: golpes envolvendo o cadastra
mento no SICAF. Requisitos para o cadastro. Escolhendo as iinfias de atuação da empresa. Docu
mentos necessários ao cadastro e níveis de cadastramento: Nível I - Credenciamento;

Nível II - Habilitação Jurídica; Nível 11! - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal; Nível IV - Regula
ridade Fiscal Estadual e Municipal; Nível V - Qualificação Técnica; Nível VI -- Qualificação Economi-
co-Financeíra. Inserção de documentos de habilitação no sistema, e atualização de documentos.
Passo a passo na operacionaÜzação do SICAF pelo empresário. Visão geral do SICAF, acesso do for-
necedor. 0 que o empresário consegue visualizar no SICAF? O que o pregoeiro consegue visualizar
no SICAF? Consultas ao SICAF.

Módulo V: Criando a conta da empresa no Comprasnet, conhecendo o Comprasnet Mobile e o
Comprasnet
Cadastramento da empresa no Comprasnet (Fornecedor Pessoa Jurídica). Menu do tornecedor.
Dados cadastrais. Controle de usuários e senhas. Serviços disponíveis por perfil. Cotação Ele
trônica. Pregão Eletrônico. RDC Eletrônico. Aviso de Licitações por e-mail. Download de Editais.
Pesquisa licitações e registro das propostas iniciais. Download de editais e aviso de licitações por
e-mail. Comprasnet Mobile. Menu do empresário no Comprasnet. Meriu Proposta: incluir (cadas
trar), excluir e consultar; Campos "Qtd. Ofertada", "Valor Unit. (R$) , Valor Total (R$), Marca ,
"Fabricante", "Modeio/Versão", "Descrição Detalhada do Objeto Ofertado". Declarações obrigatórias.
Anexando a proposta inicial e os documentos de habilitação. Cuidados essenciais Hac.
classificado.

Módulo VI: Adesão de um órgão municipal ao Comprasnet
Sistema de Gestão de Acesso. Passo a passo, com um caso real, em sala de tiSiaT--
Módulo Vil: Como fazer pesquisa preliminar de preços
Pesquisa preliminar de preços. Normas e jurisprudência. Fontes de pesquisa e cest&^éjre,ç£is-atel-
táveis. Cautelas na cotação de preços. Quando usar a média, a mediana e o menor preço. Fazendo
pesquisa a partir do Painel de Preços do Comprasnet. Outras opções pagas e gratuitas de pesquisa
de preços. Consultas ao Mural de Contratos do SACOP. Simulações práticas de pesquisas prelimina
res de preços.

Módulo Viil: Pregão no Comprasnet (pelo menos 16 horas)
Cadastramento do aviso de licitação. Cadastramento de Intenção de Registro de Preços. Prática de
Pregão Eletrônico segundo o Decreto n° 10.024/2019. Vincuiação da equipe do pregão. Inclusão de
avisos, esclarecimentos e impugnações ao Edital. Operação da sessão pública (modo aberto),
Governo. Operação da sessão pública (modo aberto). Empresário. Operação da sessão pública
(modo aberto e fechado), Governo. Operação da sessão pública
(modo aberto e fechado). Empresário. Envio de lances e negociação
na sessão pública. Consulta ao Sicaf após a etapa competitiva.
Julgamento da proposta/habilitação. Etapa recursal.
Adjudicação. Procedimento de cotação eletrônica.

Código do Certificado; 810087A13BE619F5587060 Veri^iqu© aut6nt'cidade ©nr ww^,a/ 6-C6rtiricado.com
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Í-Ai- A CílE-í-Cfi» COM LiBEnCJáBS

São Domingos do Azeitão/MA, 21 de outubro de 2021.

Senhor Prefeito.

Formulamos o presente para solicitar de Vossa Excelência, que AUTORIZE a
abertura de processo liçitatório tendo como objeto Registro de preços para contratação de
empresa para o fornecimento e instalação de ares-condicionados, do tipo splií, novo,
para atender as diversas Secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA.

Encaminho o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Reíerência e a planilha

orçamentária.

Sendo o que propomos para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a
Vossa Excelência, protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

Exmo. Senhor

Lourival Leandro dos Santos Júnior

Prefeito

Nesta,

TTrrrzirnõtVõ^
Huggo S^omão Barres Costa^

Secretária Municipal de Adm., Finanças e Rec. Flumanos
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SÂO POMINGOS DO

PA PA CPeSCKP COM LÍSEOOÍ-OB

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

1. DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1. O presente Estudo Preliminares tem por objeto a contratação de
fornecimento e instalação de ares-condicionados, do tipo split, novo - e visam analisai sua
viabilidade e levantar elementos essenciais que subsidiarão a elaboração do Termo de
Referência, de forma que melhor atenda às necessidades da Administração.
1.2. A pretendida licitação tem por objetivo o Registro de preços para contratação de
empresa para o fornecimento e instalação de ares-condicionados, do tipo spiit, novo, para
atender as diversas Secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA
1..'?. A presente contratação faz-se necessária para atender às demandas das Secretarias do
Município de São Domingos do Azeitão/MA, especialmente a Secretaria Municipal de
Educação, com o fim de proporcionar melhores condições de desempenho das atividades.
1.4. Os serviços c bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de serviços comuns
de engenharia, nos termos da Lei n° 10.520/2002, e do art. 3°, Vlll do Decreto n° 10.024/2019,
por possuir características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo,
portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão com vistas a obter a melhor proposta para
a Administração Pública.

1 .5. Os quantitativos deste ESTUDO PRELIMINAR foram baseados nas necessidades da
Administração e analisado pelo setor de compras, conforme demostrado neste Estudo
Preliminar.

2. ANÁLISE DA VIABILÍDADÉ DA CONTRATAÇÃO" ,

2.1. Definição e Especificação dos Requisitos da Demanda:

2.1.1. Definição da Demanda (OBJETO):

a) Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento e
instalação de ares-condicionados, do tipo split, novo, para atender as diversas
Secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA.

2.1.2. Requisitos da Demanda:

a) Os serviços e equipamentos deverão estar em conformidade com o Artigo j1, do
Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito às suas características, como.
qualidade, quantidade, composição, garantia, prazos de validade e origem, e outros dados,
se for o caso;

b) As especificações mínimas dos serviços e dos Equipamentos de Climatização estão
contidas no ITEM 7 deste Estudo.
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3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA-CONTRATAÇÃO
\  «"-T/y /-^^y

3.1. Justifica-se a aquisição dos sei-viços e Equipamentos de Climatização aqui da
necessidade da manutenção da funcionalidade das Unidades de Ensino do Mi^Tc^itrae São
Domingos do Azeitão/M.A. e da demais unidades da Administração. Ademais, esses objetos são
de fundamental importância para o desenvolvimento das atividades internas.
3.2. Justifica-se a contratação dos serviços e Equipamentos de Climatização descritos, pela
necessidade de propiciar melhor conforto térmico e ambiente mais agradável de estudo aos
servidores, cidadãos e alunos matriculados nas Unidades de Ensino do Município.
3.3. Dessa forma, faz-se necessário a aquisição dos serviços e Equipamentos de Climatização
que são imprescindíveis para o atendimento às necessidades deste Município.

4. . ■ ATOS NORMATIVOS PERTÍNENTES A CONTRATAÇÃO PRETENDIDA.

4.1. Os atos normativos pertinentes a pretendida aquisição são os seguintes.

a) Lei iri 8.666/93 e suas alterações;
b) Lei rf 10.520/2002, que institui a modalidade de licitação pregão;
a) Lei Complementar n'' 123/2006.
b) Decreto Federa! n° 10.024/2019, que regulamenta a licitação, na modalidade Pregão,
na forma Eletrônica;

c) Decreto Municipal n". 006 de 01/01/2021, que regulamenta o Sistema de Registro de
Preço no âmbito do Município de São Domingos do Azeitão /MA.
d) Decreto Municipal n°. 007 de 01/01/2021, que regulamenta a modalidade de licitação
pregão, no âmbito do Município de São Domingos do Azeitão /MA.

5. análises DE CONTRATAÇÕES ANTERIORES ' ' , •

5.1. O presente ESTUDO PRELIMINAR tem por objeto o Registro de preços para
contratação de empresa para o fornecimento e instalação de ares-condicionados, do tipo
split, novo, para atender as diversas Secretarias do Município de São Domingos do
Azeitão/MA e visa analisar sua viabilidade além de levantar elementos essenciais que
subsidiarão a elaboração do Termo de Referêneia, de forma que melhor atenda às necessidades
da Administração.
5.2. Não foi possível identificar contratações anteriores com objeto semelhante ao aqui
pretendido.

6. LEVANTAMENTO^DE MERCADO E JUSTIFICATIVA PARA A ESCOLHA DO
OBJETO QUE SE ALMEJA CONTRATAR
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6.1. A contratação em referência jnstitíca-se pela necessidade de dar continuidade às
atividades desenvolvidas pelas Secretarias Municipais do Município de São Domingos do
Azeitão/MA.

6.2. Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de
consultas ao sistema Painel de Preços do Portal de Compras do Governo Federal, com objetivo
de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor
atendessem às necessidades da .Administração, e as que foram identificadas foram incorporadas
na contratação em análise.

6.3. Diversas empresas podem fornecer os serviços, por se tratar de serviço comum de
engenharia, disponíveis no mercado.
6.4. Na contratação em análise não foram identificadas situações específicas ou casos de
complexidade técnica do objeto, que pudessem acairetar a realização de audiência pública paia
coleta de contribuições a fim de definir a solução mais adequada visando pieservar a relação
custo-benefício, em face dos produtos serem considerados comuns.

6.5. A solução que atende os interesses e necessidades da y\dministração é a contratação de
pessoa jurídica especializada para íornecimento e instalação de ares-condicionados, do tipo
split, novo. para atender as diversas Secretarias do Município de São Domingos do
Azeitão/MA.

6.6. O objeto descrito neste Estudo tem natureza indivisível, em razão disto a licitação
ocorrerá por lote, uma vez que não é viável para a Administração que haja diferentes
fornecedores, ao mesmo tempo, prestando o serviço, além de ser um risco quanto a efetiva
execução dos serviços, fora que comprometeria a padronização e o desempenho almejado pela
Administração e acentuaria a dificuldade de administração e fiscalização do contrato.
6.7. Nesse sentindo, pela indivisibilidade do objeto, NÃO serão aplicados a este certame, o
benefício que trata os artigos 47 e 48 da LC 123/06. Porém, os demais benefícios estabelecidos
na referida lei serão aplicados.

7. ESTIMATÍVA'DE PREÇOS-OU PREÇOS REFlERENClAIS. . . . 2

7.1. A pesquisa de preços realizada neste estudo técnico preliminar utilizou do sistema
SINAPl - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices, uma vez que a contratação
pretendida é considerada um serviço comum de engenharia.
7.2. A pretendida contratação foi estimada na ordem de R$ 624.355,54 (seiscentos e vinte
e quatro mil, trezentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos),
considerando o valor já com BDl.

7.3. Após a extração e consolidação dos valores, chegou-se aos valores referenciais abaixo.

Descrição Und Quant. Valor Valor Unit com Total Peso (%)
Unií BDÍ

Fornecimento e instalação un 30 2.259,90 . ■ ;2.823,74 84.712,20. 1j>,57/o
de condicionador de ar tipo . _ . / . .
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spiit 9000 btu/h d
compressor rotativo
Fornecimento e instalação
de condicionador de ar tipo
spiit 12000 btn/h c/
compressor rotativo
Fornecimento e instalação
de condicionador de ar tipo ,
spiit 18000 btu/h d
compressor rotativo
Fornecimento e instalação
de condicionador de ar tipo i
spiit 22000 btu/h d
compressor rotativo
Fornecimento e instalação
de condicionador de ar tipo
spiit 24000 btu/h d
compressor rotativo

un

un

un

un

í-'Ai-A CO-dl

58 2.500,96

89 :2.689,78

3.666,06

8  3.638,94

Tota! sem BDl

Total do BDl

Toíal Geral

3.124,94, 181.246,52 . . . 29,03.%;

3:360,88 "299.118,32 47,91 %

4.580,74; 22.903,70 , 3,67%

4^546,85 '' 36.374,8O; 5,83. %

499.684,92
124.670,62
624.355,54

8. JUSTIF.ICATIVAS PARA O PARCELAMENTO. OU . NÃO Í)A S.OLUÇÃO
QUANDO NECESSÁRIA PARA INDIViDUALIZAÇÃO DO OBJETO .. . .

8.1. A presente solução NÃO admite o parcelamento do objeto por item. Sendo possível exigir
que as empresas participantes da licitação forneçam todos os itens demandados, conforme foi
explicitado no ITEM 6.6.

9. SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA

9.1. Não se aplica, pois, esta demanda se trata de serviços pontuais, não havendo nenhum tipo
de serviço de natureza continuada.

10. DEFINIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DO MÉTODO PARA A ESTIMATIVA DAS
QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

10.1. Para a definição das quantidades a serem contratadas, a Equipe de Planejamento de
Contratação levou em consideração a reforma das dez escolas que o Município possui e a
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quantidade de salas que existem nelas, para que em cada
condicionado, totalizando 128 ares-condicionados.

instalado um ar-

HEIENICE lUCflS COELHO CRECHE LEDA CARDOSO CRECHE SANTA TEREZA TANCREDO NEVES GONÇALVES DIAS TAQUARI TABULEIRÃO PAULO RAMOS MARIA DO CARMO TOTAL

24000 BTU 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4

18000 BTU 14 11 1 4 12 3 0 0 12 12 73

12000 BTU 1 1 3 0 3 1 4 9 3 3 28

9000 BTU 3 2 2 1 2 3 2
n
L 2 2 21

10.2. A estimativa restante em relação as quantidades devem-se a necessidade futura da
Administração, que pretende ampliar suas atividades rotineiras e, dessa maneira, fará um uso
estimado de 190 ares-condicionados.

11. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SÜSTENTABILÍDADE . .

11.1. A empresa Contratada deverá observar as práticas de sustentabilidade previstas em leis,
decretos e resoluções de órgãos amibieritais, mormente a Instrução Normativa n° 1, de 19 de
janeiro de 2010. do MPOG, bem como o respeito a medidas e ações destinadas a evitar ou
corrigir danos ao meio ambiente, segurança e medicina do trabalho, que possam vir a ser
causados pelo objeto contratado.

12. NECESSIDADE DE A FUTUR4 CONTRAtADA PROMOVER: A TRÁNSIÇÃO
CONTRATUAL COM TRANSFERÊNCIA-DE CONHECIMENTO, TECNOLOGIA E
TÉCNICAS EMPREGADAS

12.1. Não se aplica, tendo em vista que a contratação visa a aquisição de serviços, de modo que
não haverá transferência de conhecimento, tecnologias ou de técnicas empregadas.

13. INCLUSÃO DE- PREVISÕES QUE PERMITAM RESOLVER OS' CASOS EM
QUE HAJA NECESSIDADE DE MATERIAL ESPECÍFICOS, .CUJA
PREVISIBILIDADE NÃO SE MOSTRA. POSSÍVEL ANTES DA CONTRATAÇÃO

13.1. Considerando que as quantidades foram estimadas pela equipe de planejamento entende-
se que não há necessidade de incluir previsões que permitam resolver casos referentes a
materiais específicos. Entretanto, caso haja algum imprevisto, poderá ser solueionado com base
na Lei 8.666/93, na parte que trata da alteração dos contratos.

14. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO-ÓRGÃO

14.1. Não serão necessárias quaisquer adequações.

15. DECLARAÇÃO DE viabilidade DA CONTRATAÇÃO
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15.1. Esta Equipe de Planejamento de Contratação declara, EXPRESSAMENTE, com base nos
dados estimativos e nos aspectos legais contidos neste Estudo Preliminar, que a pretendida
contratação é VIÁVEL.

1.6. JUSTIFICATIVA PARA A AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS .ELEMENTOS
MÍNIMOS DE INFORMAÇÕES ANTERIORMENTE INDICADOS.

16.1. Todos os elementos foram devidamente justificados. Diante do exposto, remetem-se o
presente Estudo Preliminar para APROVAÇÃO e prosseguimento da contratação pretendida.

São Domingos do Azeitão/Maranhão. 11 de outubro de 2021.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO

FUNÇÃO/CARGO NOME assinatura

Diretor de Departamento da Sec. de
Adm, Rec. Humanos e Finanças

Efisson Gomes Pereira
C? d

Agente de Apoio Administrativo Cristiane Cardoso
Feitosa

n 'i. - 0 , ,
ÁÍxLL/ i//M n/y.l/y tZL

Agente de Apoio Administrativo Diego Valmir Batista
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1. O objeto deste Termo de Referência versa sobre o Registro de preços para contratação
de empresa para o fornecimento e instalação de ares-condicionados, do tipo split, novo,
para atender as diversas Secretarias do Município de São Domingos do Azeiíão/MA,
conforme as quantidades, especificações e condições descritas neste Termo de Referência.
1.2. Para efeito de orientação às empresas interessadas em participar do certame, ficam
estabelecidas as especificações, condições e quantidades dos produtos, considerando que será
vencedora a empresa que apresentar o menor preço por LOTE, conforme consta anexo a
este Termo.

13 Em caso de divergência existente entre as es8)ecificacões deste objeto descrita no
COMPRASNET - C ATM AT e as especifícacõcs constantes neste Termo de Referência,
prevalecerão às últimas.

1.4. O valor máximo estimado para os interessados em participar deste certame, conforme
pesquisa de preço praticado no mercado, é R$ 624.355,54 (seisceníos e vinte e quatro mil,
trezentos e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos).

2. DA JLSTIFICATÍVA

2.1 A aquisição dos ares-condicionados e dos respectivos serviços de instalação, se faz
necessária para conservação o melhor desenvolvimento das atividades realizadas pela
Administração Pública, no que se refere a um melhor ambiente de trabalho para os servidores,
de estudo para os alunos e atendimento aos cidadãos.
2.2 Assim, tais equipamentos são imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades deste
órgão, uma vez que proporcionam o bem-estar, saúde e conforto térmico aos servidores e
usuários do prédio.

7 3 Os produtos previstos neste Termo de Referência se enquadram na classificação de bens
oi. serviços comuns, nos temos da Lei n° 10.520, de 2002, que regulamenta a modalidade do
Pregão por possuir características gerais e específicas usualmente encontradas no meicado,
podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão Eletrônico com vistas a obter a
melhor proposta para a Administração Pública.
2.4 Para tanto, o presente TR explicita os elementos básicos e essenciais determinados pela
legislação, descritos de forma a subsidiar aos interessados em participarem do certame
licitatório na preparação da documentação e na elaboi-ação da proposta.
2.5 Observando a natureza do objeto e as disposições da Lei Federal n° 10.520/02, verifica-
^e que o objeto é comum, devendo ser proces.sado por meio de Pregão, por ser mais celere e
mais vantajoso para a Administração Pública. Assim, observa-se que o Pregão é a modalidade
que melhor se adequa ao pi-esente caso, senão vemos;

1
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a) Por ser destinada às contratações de objetos tidos como bens ou serviços comuns
b) Por ser mais célere (prazo de publicação menor que o da concorrência, habilitaçãi
apenas das empresas vencedoras, etc.);
c) Possibilitar um confronto direto de preços entre os licitantes obtendo maior
economicidade, propostas mais vantajosas.

2.6 Por todo exposto, para esta contratação será utilizado a modalidade Pregão, na sua forma
liletrônica. do tipo menor preço por lote. .A junção dos itens a serem licitados em lotes deve-
se a indivisibilidade do objeto, posto que não é viável para a .Administração que haja difeientes
fornecedores, ao mesmo tempo, isto geraria um risco quanto a eletiva execução dos serviços,
além de acentuar a dificuldade de administração e fiscalização do contrato.
2.7 Nesse sentindo, pela indivisibilidade do objeto, NÃO serão aplicados a este certame, o
benefício que trata os artigos 47.e 48 da LC 12.7/06. Porém, os demais benefícios estabelecidos
na referida lei serão aplicados.

3. DA LEGISLAÇÃO APLICADA

3.1 A modalidade sugerida por esta administração é o Pregão na forma Eletrônica, utilizando-
se o Sistema de Registro de Preços confonne fundamentação disposta no subitem abaixo.
3.2 Este procedimento licitatório, bem como a contratação dele decorrente, será regido pelas
noi-mas presentes da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), Decreto Municipal
n° 006 e 007. ambos de 01/01/2021, aplicando subsidiariamente o disposto na Lei n" 8.666, de
21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). Além desta legislação
devem ser observadas ainda as determinações da Lei Complementar n'" 123, de 14 de dezembio
de 2006, tratando do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem
como os decretos federais que versam sobre as contratações públicas, em especial, o Decreto
n° 3.555. de 08 de agosto de 2000, que regulamenta e instrumentaliza a realização deste tipo de
modalidade licitatória. do Decreto n." 10.024/2019 e demais regramentos atinentes a matéria.
3.3 A escolha da licitação para Sistema de Registro de Preços - SRP, está amparada no
Decreto N" 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decreto Municipal n° 006/2021 de 01/01/2021.
3.4 Justifica-se ainda que a Administração tende a economizar nas suas aquisições, não
precisando providenciar grandes áreas para armazenagem de materiais, e ainda, resolve seu
problema quando se torna dificultoso prever com total exatidão os quantitativos a serem
licitados, entre outras vantagens. Há ainda, a flexibilidade e economicidade para administração,
a não vinculação do orçamento, o que também constitui vantagem econômica para o município,
já que não haveria a obrigatoriedade da contratação do objeto como um todo, mas sim de acordo
com as necessidades.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

4 1 Os serviços e bens a serem adquiridos enquadram-se na elassificação de serviços conmns
de engenharia, nos termos da Lei n= 10.520/2002, e do art. 3L VIlí do Decreto n° 10.024/2^19,

o
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por possuir características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, poden^
portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão com vistas a obter a melhor pro
a Administração Pública.

5. DO DETALHAMENTO DO OBJETO

5.1 O presente certame tem por objeto a aquisição e instalação de equipamento
condicionado, com as seguintes especiíicações mínimas:

S^plrí'

Descrição

Fornecimento e instalação
de cóndicionador de ar tipo
split 9000 btu/Ti d
compressor rotativo
Fornecimento e instalação
de condicionador de ar tipo
split 12000 btudi d
compressor rotativo
Fornecimento e instalação
de condicionador de ar tipo
split 18000 btcL^ d
compressor rotativo
Fornecimento e instalação
de condicionador de ar tipo ,
split 22000 btil/h c/
compressor rotativo
Fornecimento e instalação
de condicionador de ar tipo
split 24000 btu/h d
compressor rotativo

Und Quant. Valor
Unit

30' . 2.259,90un

Valor Lnií com Total Peso (%)
BDi

2.823,74 . 84iT12,20 ; - 13j57 %

un 58 2:500,96 3,124,94; 181.246,52 : 29,03 %

un 89 2.689,78

un 5.666,06

un 8  3.638,94 r

3.360.88'299.118,32 47,91 %

4,580,74; 22;903,7O 3,67

4.546,85" 36:374,80- ; ; : 5,83 %

Total sem BDl

Total do BDÍ

Total Gera!

499.684,92
124.670,62
624.355,54

5.2 Todos os equipamentos devem ser novos e possuir controle remoto.
5.3 Os equipamentos devem possuir garantia de, no mínimo, 01 (um) ano, contra vícios de
fabricação.

6. DO LOCAL DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SERVIÇO w
í
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6.1 A empresa vencedora do certame possuirá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da assinatura do contrato para promover a entrega dos aparelhos de ar-condicionado
devidamente instalados.
6.2 A instalação dos equipamentos compreende a realização das obras de natureza civil,
elétrica e hidráulica necessárias à instalação e ao perfeito funcionamento dos equipamentos.
6.3 A instalação do equipamento é de responsabilidade da Contratada e deve obedecer e
seeuir rigorosamente o manual do fabricante, e conforme normas da ABNT.
6.4 A instalação dos equipamentos compreende, ainda, o fornecimento de todos os materiais
necessários para a perfeita instalação dos equipamentos, tais como fios, cabos, mangueiras,
suportes, parafusos, buchas, tomadas, disjuntores, etc.
6.5 A CONTRATADA fornecerá garantia em relação aos serviços prestados para instalação
dos equipamentos de ar-condicionado objeto do presente certame, de, no mínimo, 01 (um) ano
de duração.
6.6 A Contratada se responsabilizará pelo fornecimento, sem ônus para a Administração, de
todo o material de consumo instrumental, equipamentos de proteção EPI s, ferramentas e
demais aparelhagens necessárias para a execução dos serviços.
6.7 Na entrega, os materiais/os serviços deverão estar em perfeitas condições e em estiita
observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhados da
respectiva nota fiscal eletrônica detalhada;
6.8 A não observância desta condição implicará na não aceitação por parte da Administração,
sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte do fornecedor inadimplente, isentando a
Administração de qualquer indenização.
6.9 Os bens e serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades.
6.10 Os bens e sei-viços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.
6.11 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da iiicorreta execução do contrato.
6.12 Os produtos e serviços deverão ser entregues em parcelas, de acordo com a necessidade
do Município.
6.13 Os equipamentos devem ser entregues e instalados era locai a ser descrito na Ordem de
Serviços expedida pela Secretaria requisitante.
6.14 Os sei-viços serão executados no horário das 8h às 17h, de 2^ a 6 feiia, ou,
alternativamente, em horários e dias previamente acordados conforme conveniência do
Contratante.

7. DA GARANTIA

■i ; ,
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7.1 o período de garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo de 1 ano (um) da
evaporadora/'condensadora e no mínimo de 3 (três) anos do compressor, contados a partir da
entrega definitiva.

7.2 A licitante vencedora deverá fornecer garantia das instalações por 12 (doze) meses,
independente da garantia fornecida pelo fabricante dos equipamentos;

7.3 A garantia abrange todos os equipamentos e os serviços de sua instalação, devendo a
Contratada solucionar no prazo de 48 horas qualquer falha no funcionamento dos sistemas
instalados;

7.4 A empresa fornecedora dos equipamentos será responsável durante a garantia pela
substituição, troca ou reposição dos equipamentos e/ou peças caso apresentem defeitos, avarias
ou incompatibilidade com as especificações deste Termo de Referência;
7.5 No período de garantia deverá ser prestada assistência técnica/' manutenção corretiva a
fim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, sem ônus adicionais para a
Administração;

7.6 A assistência técnica deverá solucionar a ocorrência, após sua abertura entre 8h e 17h, de

segunda a sc.xta-feira. em até 05 (cinco) dias, ao final dos quais, caso não tenha sido
solucionado, deverá ser substituído por equipamento idêntico ou superior.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 São obrigações da CONTRATANTE:

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fms de
aceitação e recebimento definitivo;

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

e) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar o
fornecimento;

1) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a
execução do objeto, quando for o caso;

g) Prestar informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados
pelos empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;
h) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao objeto, no prazo
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

i) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados. ij/
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações coiistantes no Edital, seus anexos
e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

aj Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo
c local constantes neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fi scal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência
e prazo de garantia ou validade, bem como as demais informações pertinentes ao objeto,
b) Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra necessária à execução
dos serviços contratados, sem nenhum ônus adicional à Administração.
c) Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados;
d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12. 13 e 17 a 27 e 31 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
e) Zelar pela qualidade dos fornecimentos e pela execução nos prazos estipulados no
contrato.

í) Responsabilizar-se por todos os custos, benefícios, tributos e contribuições que sejam
devidos em decorrência direta e indireta objeto do contrato ou de sua execução.
g) Responsabilizar-se por todas as despesas, diretas e indiretas, com mão-de-obra,
tributos, transportes, carga e descarga, bem como os lespectivos encargos sociaiS,
trabalhistas, previdenciários e securitários.
h) Não transferir ou ceder a outrcm, no todo ou em parte para o objeto deste Termo.
i) Sub.stituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo íixado neste Temio de
Referência, o objeto com avarias ou deícitos;
j) Responsabiliza-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus
empregados, ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive
os decorrentes de serviços ou aquisições comi vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da
garantia, mesmo expirado prazo.
k) Executar o objeto contratual através de pessoas idôneas, assumindo total
responsabilidade para quaisquer danos ou faltas que estes venham a cometer no desempenho
de suas funções, obrigando-se a indenizar a CONTRA FANTE, por todos os danos e
prejuízos cpie eventualmente ocasionarem;
1) Responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante,
produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne
iirecuperáveis, impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam ou que lhes
diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações
constantes da embalagem.
m) Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo pievi§t^,
com a devida comprovação; \l
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n) Manter durante toda a execução do contrato, as iníormações sobre os endereços e
telefones para contato, devidamente atualizada;
o) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e ciualificação exigidas na licitação,
p) Indicar PREPOSTO para representá-la durante a execução do contrato.

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

11.1 É admissível a 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 haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.

12. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

12.1 Nos teimos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para
acompairliar e fiscalizar a entrega do objeto da contatação, anotando em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.
12.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRAT.ADA, inclusive perante terceiros, por qualquer iiTegularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei n" 8.666, de 1993.

12.3 O representante da Administração anotará era registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento dos serviços de que trata este Termo de Referência será efetuado pelo
CONTRATANTE à CONTÍLA.TADA em reais, devendo o Contratado emitii notas
fiscais/fatura de acordo com a execução dos serviços, com pagamentos efetuados na
coníbrmidade, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da entrega do faturamento, mediatíte
a apresentação de Nota fiscal. i
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13.2. O pagamento da primeira nota riiscal/fatura, correspondenteà primeira Medição dos
serviços, somente poderá ocoiTcr mediante a apresentação dos seguintes documentos.

a) Registro dos serviços no CR.EA/CAU/MA, caso obrigatório para a execução dos
serviços.
b) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos seiviços,
c) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da fiscalização dos serviços,

1 j.j..3. Nas Faturas/Notas Fiscais deve ser destacado o número do Contrato. As mesmas, só serão
liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros
ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas a CONTRATADA para
correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.
13.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei n" 8.666, de 199j.

13.4.1 Constatando-se junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fomecedm
CONTRATADO, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução
Normativa n° 3. de 26 de abril de 2018
T3.4.2 Constatando-se. junto ao SICAF, a situação de imegularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez. por igual período, a critério da CONTRATANTE.
13.4.3 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o
Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da Instrução Normativa n'^ 3, de 26 de abril de 2018.

13.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,
obrioação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadmas.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
13.6.' Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.
13.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improce en e, a
CONTR.A TANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela íiscalizaçao da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagam^ijíto

!l
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a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinei4fe e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.

13.8. Persistindo a irregularidade, a CONTRATAN FE deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, asseguiada à
CONTRATADA a ampla defesa.

13.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATAD.A. não regularize sua situação
junto ao SICAF.

13.9.1 Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade da CONTRATANTE.

13.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido, de alguma forma, pai'a tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = N x Vp X (1 / 365) onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do
efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;
1 = IPCA anual acumulado (índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

Í4, DO REAJUSTE

14.1 O preço contratado será fixo e in"eajustável, ressalvado quaisquer tributos ou encargos
legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando
ocorridas, após a data da assinatura do instrumento contratual, de comprovada repercussão nos
preços contratados, implicar à revisão destes para mais ou menos, conforme o caso, observadas
as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do Art. 65 da Lei iT 8.666/9a.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinai o
contrato ou Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo imdoneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito à ampla defesa, ficará impedito
de licitar e contratar com o Município, e será descredenciado do Cadastro de Fomecedoies dÒ
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Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuiz^^^d^^^pTi^e^^^istas neste Termo de
Referência e das demais cominações legais.
15.2 O CONTRATADO sujeitar-se-á, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela
Administração, execução parcial ou inexecução da obrigação, de acordo com os Artigos 86 a

'88. da Lei 8.666/93 e do Artigo 7°, da Lei 10.520/02, após o prévio processo administrativo e
garantida a ampla defesa e ao contraditório constitucionais, às seguintes sanções, graduadas,
conforme a gravidade da infração;

15.2.1 Advertência - a ser aplicada pela CONflLAlANlE, por esciito, independente de
outras sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou condições
técnicas estabelecidas, inclusive das recomendações ou determinações da fiscalização do
Município;

15.2.2 Multas - na seguinte forma:
a) de 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor do(s) produto(s) não
entregue, por dia de atraso, no caso de descumprimento do prazo previsto para entrega;
b) de 10% (dez de ponto percentual) do valor total da Nota de Empenho, no caso da
recusa injustificada em assinar o contrato c/ou recebimento do empenho no prazo previsto,
c) de 0,5% (meio ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de
cancelamento do item, após a emissão do Empenho,
d) de 0,5% (meio por cento de ponto percentual) do valor total da proposta, no caso
de cancelamento da Nota de Empenho;
e) de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de inexecução parcial ou
total do objeto contratado.

15.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
o Município, pelo período de até 02 (dois) anos, caso o licitante incorra em qualquer das
hipóteses estabelecidas no Artigo 7°, da Lei 10.520/02 enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição e caso ocorra duas advertências prevista no item 15.2.1.

15.2.4 Declaração da inidoneidade para licitar ou contratar com o Município a ser aplicada
se o contratado incoiTcr nos casos previstos no Artigo 88, da Lei 8.666/9o.

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de qualquer tributo;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com administração em virtude
dos atos ilícitos praticados.

15.2.5 .Atrasos cujas justificativas scjatu aceitas peia CONTRATANTE e comunicadas
antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderia a
critério deste ser isentas total ou parcialmente da multa.

íK
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15.2.6 As sanções previstas nos itens 15.2.1 e no item 1 ?2.~2, poderão tambeiTísef^liçadas
concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias
úteis para o item 154.2.1. contados a partir da data em que tomar ciência e, de 10 (dez) dias,
no caso de sanção do item 15.2.2.

15.2.7 As penalidades serão registradas no Cadastro de Fornecedores do Município e, no
caso de impedimento de licitar e contratar com a administração, o contratado será
descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital, contrato e
demais cominações legais.

15.2.8 As penalidades que gerarem aplicação de multas quando inferior ou igual ao valor de
R$ 10,00 (dez) reais serão abonadas, conforme decisão da autoridade superior do Município.

16. DA QLiALÍFICAÇÃO TÉCNÍCA

16.1 A documentação comprobatória da qualihcação técnica consistirá;

a) Registro ou Inscrição da empresa e do(s) Responsável(is) récnico(s). no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Ijrbanismo -
CAIJ. da região da Sede da Empresa, que comprove atividade relacionada com o objeto.;
b) Comprovação da licitante possuir ou que irá dispor em seu corpo técnico, de profissionais
de nível superior. Engenheiro Civil, ou Elétrico ou Arquiteto reconhecido(s) pelo CREA ou
CAU detentor(res) de Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente averbado (s) no
CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, que comprove ter o(s) profissional(is) executado
satisfatoriamente a (s) obra (s)/serviço(s), com características similares ao objeto desta
licitação.

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

17.1 Conforme Decreto Federal n° 7.892/2013, Capítulo V, art. 7.° § 2.°, 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.

18. DA VIGÊNCIA

18.1 O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura com prazo de 120 (cento e vinte)
dias, em observância, aos créditos orçamentários, cronograma físico financeiro e as
necessidades da execução do objeto.

19. DO FORO
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19.1 Fica eleito o Foro da Cidade de São Domingos do Azeitão/MA, para dirimir quaisquer dúvidas
porventura oriundas deste Termo de Referência.

São Domingos do Azeitão/MA, 19 de outubro de 2021.

//
./

ÁLEXÁNDkE(tíE AáAUJO PONTES CAVALCANTE
Engenheiro Civil

CREA/PI 23750
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ANEXO í - A DO TERMO DE REFERÊNCIA - ORÇAMENTO SINTÉTICO

DescriçãoCódigo Banco

LOGAL; SÃO DOMINGOS DÓ AZF.ÍTÃO - MA

ORÇAMENTO SINTÉTICO

10368

:i359

10220

2360

ORSE

10369 • ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

Fornecimento e

de ar tipo spiit

Fornecimento e

de'ãr tipo spiit

Rornecimento e

.  de ar tipo spiit

Fòrnecimento e

de ar tipo spiit

Forriecimento e

de ar tipo spiit

instaiação de condicionador
9000 btu/h c/ compressor

rotativo ; -

instaiação de condicionador
12000 btü/h Cl compressor

rotativo

instaiação de condicionador
18000'btu/h,c/ compressor

rotativo-

instaiação de condicionador
220(30 btu/h c/ compressor

rotativo

instaiação de condicionador
24000 btu/h Cl compressor

rotativo . .

Und Quant Valor Unit Valor Unií
com BD!

un

un

un

Total Peso {%)

.un .

un

30 •' CZZõO.OO ;'r ^ 2:823,74 ; 847Í2,2Ò,; 13,57%

^58 ; 2:500,96 ' , 3.124,94 181246,52 1 29,03 %

; 89'- 2.689;78 ; r 3.360,88 ; . 299.118(32 47,91 %

5 ; \ 3!6.66í06. ' 4:580,74 i . ' :22.903,7Õ ! 3,67 %(

8 í • 3.638,94^ ■ 4.546,85 : V . 36.374,80 . 5,83%

Total sem BDl

Total do BDl

Total Geral

MÍJ/v

52'íi3'z;;

49,9.684,92

124.670,62

624.355,54
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ANEXO I - B DO TERMO DE REFERÊNCIA - ORÇAMENTO ANALÍTICO

Descrição

LOCAL: SÂÒ DOMINGOS DO AZEITÃO - MA
PLANILHA ORÇÁÉENTARIA ANALÍTICA

Composição

Insumo

Código
10368

11151

Fornecimento e instalação de
condicionador de ar tipo split 9000 btu/h

c/ compressor rotativo

ORSE Fornecimento e instalação de ar
condicionado tipo split wall 9.000 BTU's

(evaporadora e condensadora) -
contempla a mão de obra, suporte e

tubulação até 3,0m

Tipo

Equipamentos e
Acessórios para
Instalação de Ar
Condicionado
Serviços

MO sem
LS =>

Valor do
BDI =>

0,00

563,84

2  Código Banco
Composição 10369 ORSE

Insumo 11152 ORSE

Descrição

.  Fornecimento e instalação de
condicionador de ar tipo split 12000

btu/h Cl compressor rotativo

Fornecimento e instalação de ar
, condicionado tipo split wall 12.000 BTU's

(evaporadora e condensadora) -
contempla a mão de obra, suporte e
tubulação até 3,0m Fornecimento e

■  instalação de ar condicionado tipo split
wall 12.000 BTU's (evaporadora e

Tipo

Equipamentos é
Acessórios para
Instalação de Ar
Condicionado
Serviços

Und Quant. Valor Unií

un ; 1,0000000"! 2.259,90

un- 1,0000000! '2.259,90

LS => 0,00 MO com
LS =>

Valor com BDI =>

Quant. 30,0000000 Preço
=> Total =>

un

Total

2.259,90

2.259,90

0,00

2.823,74

84.712,20

Und Quant. Valor Unit Total
un ■ 1,0000000 2.500,96 2,500,96

1,0000000 ! '• 2.500,96 2.500,96

14'^



Composição 2359

insumo 19

ORSE

ORSE

PARA CR?:SC,eR COM LÍBERPADS

condensadora) - contempla a mão de
obra, suporte e tubulação até 3,0m

MO sem

LS =>

Valor do

BDI =>

0,00

623,98

Código Banco Descrição

Fornecimento é instalação de
condicionador de ar tipoísplit 18000

btu/h c/ compressor rotativo

Fornecimento e instalação de ar
condicionado tipo split wail 18.000 BTU's

(evaporadora e. condensadora) -
contempla a mão de obra, suporte e

tubulação até 3,0iti

Tipo

Equipamentos e
Acessórios para
Instalação de Ar
Condicionado;'
Serviços ■.

MO sem
LS =>

Valor do
BDI =>

0,00

671,10

LS => 0,00 MO com
LS =>

Valor com BDI =>

Quant. 58,0000000 Preço
=> Tota! =>

un

LS => 0,00 MO com
LS =>

Valor com BDI =>

Quant. 89,0000000 Preço
=> Total =>

4  Código Banco

Composição 10220 ORSE

Descrição

Fornecimento e instalação, de
condicioriador de ar tipo split 22000

btu/h .0/compressor, rotativo

Tipo

Equipamentos e
Acessórios para

.  Instalação de Ar
Condicionado .

Und

un

Quant. Valor Unit

1,OOOOÕÕO ' - 3.666,06

0,00

3.124,94

181.246,52

Und Quant. Valor Unit Total

un .. 1,0000000 2.689,78 ' 2.689,78

1,0000000; 2.689,78 ., 2,689,78

0,00

3.360,88

299.118,32

Total

■  3.666,06

15



:>ÂO DOMíHGúí.

■  í. T: 4 " •
PARA -R ES CEP COM l IRS.ROACí;

Insumo 10996 ORSE Fornecimento e instalação de ar Serviços un 1,0000000^ 3.666,06 3.666,06

/ W\

condicionado tipo split wall 22.000 BTU's
(evaporadora e condensadora) -

contempla a mão de obra, suporte e
tubulação até 3,0m

0,00MO sem 0,00 LS => 0,00 MO com

LS => LS =>

Valor do 914.68 Valor com BDI => 4.580,74

BDI =>

Quant.
=>

5,0000000 Preço
Total =>

22.903,70

5  Código Banco Descrição Tipo Und Quant Valor Unit Total

Composição 2360. ORSE Fornecimento e instalação de Equipamentos e un , ■ 1 .'oòoooOb 3.638,94 3.638,94

condicionador de ar tipo split 24000
btú/h c/compressor rotativo

Acessórios para
instalação de Ar
Condicionado

insumo 20 ORSE Fornecimento e instalação de ar
condicionado tipo split wall 24.000 BTU's

(evaporadora e condensadora) -
contempla a mão de obra. suporte, e

Serviços un 1,0000000 /  3.'638,94 3.638',94

tubulação até 3,0m
MO sem

LS =>

0,00 LS=> 0,00 MO com

LS =>

0,00

Valor do 907,91 Valor com BDI => 4.546,85

BDI =>

Quant.
=>

8,0000000 Preço
Total =>

36.374,80

Total sem BDI

lota! do BDI

Total Geral

499.684,92

124.670,62 >

624.355,^4/ ,

■ ■'l6



PAR» r;R>rSCHR COM !.!fil-"RDAC E

ANEXO I - C DO TERMO DE REFERENCIA - CURVA ABC DE SERVIÇOS

LOCAL; SAO DOiVIINGOS DO AZEITAO - MA

CüRVA ABC DE SERVIÇOS

Código Banco Descrição

2359 ORSE Fornecimento e instalação de cóndicionador de
ar tipo spiit 18000 btü/h c/ compressor rotativo

.10369 ORSE ■ ■ Fornecimento e instalação de condicionador dé
. ar tipo split 12000 btu/h c/ cornpressor rotativo

10368 ORSE . Fornecimento e instalação, de condicionador de
ar tipo spiit 9000 btu/h c/ compressor rotativo

.2360 ORSE . Fornecimento e instalação de condicionador de
■: ar.tipo split 24000 btu/H c/ compressor rotativo

10220 ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de
ar tipo split 22000 btu/h c/ compressor rotativo

Tipo

Equipamentos e
Acessórios para
Instalação de Ar

■ Condicionado
Equipamentos e
Acessórios para
Instalação de Ar
Condicionado
Equipamentos e

' Acessórios para
Instalação de Ar
Condicionado
Equipamentos e
Acessórios para
Instalação de Ar
Condicionado
Equipamentos e
Acessórios para
Instalação de Ar
Condicionado

Und

un

un

un

un

un

Quant. Valor Unií Total

89i0; . 3.360,88 299.118,32

■  58,0 3.124,94 ■ ' 181.246,52'

30,0 2.823,74 84.712,20

8,0 \ A546,85 / . 36;374,80

5,0

Peso (%) Peso
Acumulado

(%)
47,91 - : . 47,91

,4.580,74. 22.903,70 ; ■

29,03

13,57

5,83

3,67

Total sem BD!

Total do BD!

Total Geral

U MÜA/X

76,94.

90,51

-96,33

100,00

.n .

!/499.6^4,92
124.670,62
624.355,54
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'  l> ir 5" >; Í V v: ;V •"

SáCf DOMmC<y]B oo

«A??>X CRESC£:f? COM LJSfr-í D Ã DE

ANEXO l - D DO TERMO DE REFERÊNCIA - CURVA ABC DE 1NSUN40S

lOeÃL; SÃO DÒMlívfôOS DO AZEITÃO SViA

ÇÜRyAABCPEINSUiyiOS %

Cods Ban

go CO

19:. ORS)
E

Descrição Tipo Und Quantidade Valor Unitário Total

Operat Improduti Operativ Improdutiva Òperativ Improdutiva Gera!

Peso Valor Peso

Acumula Acumul

do

ORS

11152 E

'Fdrnecimênt

Q.é, ■ U-C
instalação
de ar

condicioriael.

o tipo sptit
wail 18 000

BTU's

:  (evaporador
^  .aé'\Ú"C;;U
Gondensado

n'ra)C;ê:':;í:
çpntetripia;á:
mão de

obra,
' suporte e';,
tubulação ■ ^
até 3;0mí
Fornéciment

0 6

instalação ;U
de ar

condiGionad:
o tipo spliti: •
wall 12.000.

BTU's

. Servi

ços

un-

iva

89,0000
000

U, -ú:

'Servi ;''un|: :
- ÇOS 58,0000

'  '■:,00&:

va a

'iseõtsa

3 124,94

299 118,3
2

181 246,5
2

299.118,3 299 118,3
2 47,91 2

%

/#T%

ado

47,91%:

181 246,5 480 364,8 76,94%
2  29,03 4

St

18"



ORS

11151 E

(evaporador
a e

condensado

ra)-
contemplá a
mão de .

obra,
suporte ê
tubulação ■

ate 3,0m : ■
Forneciment-,

o.e\

instaiapó;*
de.ar^,:..
condicipnáà
o tipo spiit*
waíl 12;0d0 •
BTU'sv-;- iV
(evappradpr.
a e' . '. ■ ■
condènsãdo '

ra) ■
còntémplã a
mão da,;' .
obra,; . ■
su porte.e,,, ,

tubulação/ ■
até'3,pm.
Forneciment

o e

instalação
de ar

condicionad

o tipo split
wall 9.000

BTU's

c'

A <.■: S C tc. C O M i- f 91: D A D í

Servi
ços

un 2.823,74 84.712,20
30,0000

000

84.712,20 565.077,0 90,51%
13,57 4

%

19 ;



m

20 ORS

E

ORS

10996 E

-orador

condensado

ra) -
contempla a
mâo de

obra,
suporte e
tubulação
até 3,0m
Forneciment

o e

instalação

de ar

condicionad

o tipo split
wall 24.000

BTU's

(evaporador ^
a e .

condensado

ra) -
contempla a
mão de

obra,
suporte e
tubulação

até 3,0m
Forneciment

o e

instalação

de ar

condicionad

o tipo split
■wall 22,000
BTU's

Servi
ços

Servi
ços

un

8,00000
00

un

5,00000
00

V. • t i.. '• O', 'J

SÂG GOMIHG05 DO

■  í:. , -.. ■„ ■- a'. '
P.S.RA cnnsctsn co.m Li-sEROAOt;:

4.546,85 36.374,80

4.580,74 ■ 22.903,70

36.374,80 601.451,8 96,33%
5,83% 4

22.903,70^ 624.355,5 100,00%
3,67% 4

20



Í-.

iííEínJAOe

'orador

condensado

ra) -
contempla a
mão de

obra,

suporte e
tubulação
até 3,0m

Totais por Tipo

Equipamento R$ 0,00

Equipamento para Aquisição R$ 0,00
Permanente

Mão de Obra R$ 0,00

Material R$ 0,00

Serviços R$

624.355,

54

Taxas R$ 0,00

Administração RS 0,00

Aluguel RS 0,00

Verba RS 0,00

Outros RS 0,00

Total sem BDÍ

Total do BDÍ

Total Geral

499.684,92

124.670,6J
624.355

X
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Síli s OCVhÂmOQS DO

D- .D-.;,ò « ÓD:,D D
fAK/i CRgSCeK CON" ISSíiRIÍAOS.

ANEXO í - D DO TERMO DE REFERÊNCIA - ENCARGOS SOCIAIS

BI

82

Repouso Semanal Remunerado
Feriados

83

84

85

86

Auxilio - enfermidade

13- salário

Licença Paternidade

Faltas justificadas

3,95

0,89

10,73

0,07

0,72

.•'■'ÍÍO--V .'-/.aín--i.f „J 1

i  CÓDIGO ' i DESCRIÇÃO , 1 , ,HORISTA% i tViENSAUSTA% ' . 1

V  fi- L í -vL/ 'VGRUPÓA-L' ■ • „ ■ ■ D.

Al INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SE8RAE 0,60 0,60

A6 Salário-Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

AS FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 1,00 1,00

-À'. -f.
■ ■■ V ■ ■ ■ ;,. Í,. ,As-s Totafdos Encargos Sociais , 37,80 37,80

"■í- V;, ■ , , iW:
.  : . ■>'. :»• "1 ■ li ■ .1,;, . . -1 : : - - 1- ■

;,,f,iivi;, :i, .,vii i . ' ii. ■ í; f 11;/>! A GRUPO B
n nn

87 Dias de chuva 1,46

22



'o

PARA CR 4? SC SR COM LÍ«&'PJÍ AOr.-

Auxilio acidete de trabalho 0,11 0,09

B9 Férias Gozadas 7,42 5,76

BIO Salário Maternidade 0,03 0,03

\''V' ■' ■"■ ■ - ■J. ■
■ Total dos Encargos Soèiais que recebem

■■ V ^nddêhda^^dé-^ vC'' ■ ;.'
j  'T 43,25E ■ ■ V' '  , ^ 15,52

- V „ ' -V 4 ■ "^GRÚPO C ■ í / ' ■ ■ ^ '-í-. ;- - '^V V -ÍV , ' ^-h.

Cl Aviso Prévio Indenizado 4,72 3,67

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09

C3 Férias Idenizadas 5,83 4,53

C4 Depósito rescisão sem Justa Causa 3,98 3,09

C5 Idenização Adicional 0,40 0,31

Total dos Encargos Sociais que não
recebem incidências globais de A

15,04

GRUPO D

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,35 5,87

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio
Trabalhado e Reincidência doFGTSsobre
Aviso Prévio Indenizado

0,42 0,33

totárdás.Taxas incidências é reincitíeriçias . ■ ■ "T'a6)77

TOTAL (A+BjÇ+D) 112,86 71,21

23



■.= PA c:5^í:vSCE5-: ?:om líSCí^oaoe

ANEXO í - E DO TERMO DE REFERÊNCIA - BDI

vA ^ .-f T. Ã . 5- , aT. j ^
ITEM - VvMTEMeOMPONÉNTEDO BDÍ , BOI TCU - Acórdão 2622/2013 (%)

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL [AC] 3,00%

2 SEGURO E GARANTIA (S+G} 0,15%

3 RISCO [ R) 0,97%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

5  ̂ LUCRO (L) 6,60%

TRIBUTOS (I) 10,65%

PIS 0,65%

6 COFINS 3,00%

ISS 5,00%

INSS (DESONERAÇÃO) - CPRB 2,00%

BDI=(( 1 + AC + S + G + R ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L ))/((l-I))-l

Aplicando na fórmula acima, temos:
2VL\3%

BD!(%)=: 24,95%

24



4^% SÃO DOMINGOS DO yéyv, Í>BSE 7 08/2021 - Sergipe

Não DesOnérado:
- Honsta: 112,86%

■ IWensalista; 71,21 %

BDI 24.95%; i

UÓCAtíSAO DOrílINGOS DO AZEITÃO - MÃ; : '
ÓRgAMENTO SJNtÉTiCO ■ ; >■'

Código Banco

10368 ORSE

10369-ORSÉ

2359 0R:SE

10220,ÒRSE

•2360 ÒRSE

£5- ÕS

V, P l

Descrição

Fornecimento e instalação de còndicionador de ar tipo split 9000 bíu/ti c/
compressor rotativo .. .. . . ,
Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 12000 btii/ti c/
compressor rotativo

' Fornecimento e instalação de condicionador de ãr tipo split 18000 btu/h o/
.xompressor rotativo '
Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 22Ó00 btu/h c/

' compressor rotativo
'Fornecimento e instalação de condicionador cie ar tipo split 24000 btu/h cl
comoressòr rotativo

■J '
ti>' •

ALÉXANDRE CAVALCANTE
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/Pi - 23750

Und Quant. Valor Unit. Valor Unit
com BDI.

Total Peso (%)

un 30 2.259,90' 2.823,741 84.712,20, 13,57%

un ■  58 2.500,96 3.l'24,94'" ■  18i;246,52: 29,03 %

un '  89i ' ■ 2.689,78. , 3.360,88 299.118,32 "47,91 %

.un 5' ■ ' 3.666,06:' ; ASSO,74:" "i 22.90370 '  ' 3,67 %'

un "■i

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

'ièssigA'"" '  • 4;546Í85! ■  36:374,8a" . ' 5,83%

499.684,92
124.670,62
624.355,54



^míêr
r.kmi3m 'V-í

ORSE - 08/2021 ■ Sergipe

:!;■ ■^; :;-&D!.-'24,95 %
. ' , • Nâo Desonerado:

:  . ^iHÒrista:, 112,86%
wiensalista: 71,21 %

j'lí3»4w--Wyí>wfc.^ /fiViAVrHi?Ía]-OCAü: SÃO DCHVlINGQSvDO AZEITAO;-/MA
^i pLANILtrl/a^ ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

Composição

Insurno

Código Banco
10308 ORSE

11151 ORSE

Descrição
Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h o/
compressor rotativo

Tipo
íEquipamentos e Acessórios para
Instalação de Ar Goridicionado

Und

un

Quant. Valor Unit
1,0000000 2.259,90

Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split wall 9.000 BTÜ's _ Serviços
.(evaporadora e condensadora) - contempla a mão de obra. suporte e tubulação
^até 3,0m

1,0000000,, 2.259,90:

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00
563,84

LS=>

Quant. =>

0,00 MO com LS =>
Valor com BDI =>

30,0000000 Preço Total =>

Composição;

Código Banco
10369 ORSE

152-ORSE

Descrição
Fornecimento e instalação de condicionador de artipo split 12000 btu/ti c/ ,.
compressor rotativo ... nnn uti ro
Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split wall 12.000 BTU s
(evaporadora e condensadora) - contempla a mão de obra, suporte e tubulação
até 3,0m Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split wall 12.000
BTU's (evaporadora e condensadora) - contempla a mão de obra, suporte e
tubulação até 3,0m

Tipo
'! Equipamentos e Acessórios para
dnstalacão de Ar Condiciqriado ' .
. Serviços

Und

un ■

Quant. VaiorUnit
1,0000000 2.500,96

1,0000000' 2.500,96

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00
623,98

LS =>

Quant. =>

0,00 MO com LS =>
Valor com BDI =>

58,0000000 Preço Total =>

Composição.

Insumo

Código Banco
2359 ORSE

■  19'0RSÈ

Descrição
■Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 18000 btu/h c/ ,.Equipanhentos e Acessórios para
■■ ■mnre<í<5or rotativo • - ...;lhstalacã.ó,de Ar .Condicionado.Forneciménto e instalação de ar condicionado tipo split wail 18.OÓO BTU's ^ -Serviços
(evaporadora e condensadora) - contempla a mão de obra, suporte e tubulação ;
até3,0m

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00
671,10

Und

un

un

LS =>

Quant. =>

Quant. Valor Unit
1,0000000 .. 2.689,78.,

1,Õ0ÓÜ0Òb . " 2.689,78 i

0,00 MO com LS =>
Valor com BDI =>

89,0000000 Preço Total =>

Total

2,259,90.

2.259,90

0,00

2.823,74

84.712,20

Tota!

2,500,96

2.500,96

0,00
3.124,94

181.246,52

Total

2.689,78

2.689,78

0,00
,3.360,88

2Í99.118,32



Composição

insumo

Código Banco Descrição

10220 ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo spiit 22000 btu/h d
comoressor rotativo ,

10996 ORSE Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo spitt wali 22.000 BTU s
(evaporadora e condensadora) - contempla a mão de obra, suporte e tubulação
até 3,0m

Tipo

Equipamentos e Acessórios para
instalação de Ar Condicionado .

. Serviços

MO sem LS =>

Valor do BOI =>

0,00

914.68

Und

un

un

LS =>

Quant, =>

Quant.

í,0000000 .

1,0000000,

Valor Unit

■  '3:666,06

3.666,06

0,00 MO com LS =>

Valor com BDI =>

5,0000000 Preço Total =>

Total

3.666,06

3.666,06

0,00

4.580.74

22.903,70

Composição r

Insumo

Código Banco

2360.'ORSE

20 ORSE

Descrição Tipo
Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo spiit Í24000 btu/h c/ Equipamentos e Acessórios para
comoressor rotativo Instalação de Ar Condicionado .
Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo spiit wail 24.000 BTU's Sen/iços
(evaporadora e condensadora) - contempla a mão de obra, suporte e tubulação
até 3,0m

D. o

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

0,00

907,91

Total sem BOI

Total do 3Di

Total Geral

1',-A'-'

ALEXANDRE CAVALCANTE

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/Pi - 23750

Und

un

LS =>

Quant. =>

Quant. Valor Unit

1,0000000 3.638,94

1,00000001 3.638,94

0,00 MO com LS =>

Valor com BDI =>

8,0000000 Preço Total =>

Total

'3.638:94

3.638,94

0,00

4.546,85.

36.374,80

499.684,92

124.670,62

624.355,54



SÃO OOtfHCOS iX>

^ A;a. ;.AA

ORSE - 08/20^1 -.Sergtp®

NãoDesonaradp:
Horista; 112,86% ' ;

Mensálista:.71,21%
BDI = 24,95: : , w

-/rEi

■A-

LOCAL: SÃO DOIVIINGOS DO AZEITAO - MA
jCURVA ABC DE gERVigÕS

Código Banco

2359 ORSE

Í0369 ORSE

Í0368 ORSE

2360 ORSE

10220 ORSE

Descrição

Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 18000 btu/ti c/
comoressor rotativo . , ,
Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 12000 btu/h c/
comoressor rotativo
Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 9000 btu/h d

■ comoressor rotativo
Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 24000 btu/h ci
comoressor rotativo .
Fornecimento e instalação de còndicionador dè ar tipo split 22000 Mu/h c/
comoressorjotatívo

Tipo

Equipamentos e
Instalação de Ar

. Equipamentos e
Instalação, de Ar
Equipamèntos e
Instalação de Ar
Equipamentos è

, Instalação de Ar
Equipamentos e
Instalação de Ar

Acessórios para
Condicionado
Acessórios para
Condicionado. ,
Acessórios para
Condicionado,
Acessórios para
Condicionado
Acessórios para
Condicionado .

.  , r.l f

l-
AiJEXANDRE CAVALCANTE

ENGENHEIRO CML
CREA/Pi - 23750

Unci

un

un

un

un

un

Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso

Acumulado (%)

89!o 3.360,88 299.118.32 47,91. 47,91'

58^0 3.124.94. ÍB1.246.52 29.03 76,94

.  , i.

30,0; 2.823,74 84.712,20' 13,57. 90,51'

8,0; 4.546,85' 36.374,80 5.83: 95,33"

5,0. 4.580,74 22.903,70. 3,67 1,00,00

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

499.884,92
124.670,62
624.355,54



2 i i V ■ . U ■ ;

SÃO DOMiHGOS 00
:  ORSE - 08/2021 - Sergipe :

,  ; NâOiDosonerado,:

Horista 112,86% ,

Mensalista. 71,21%
BDI = 24,95 '  ' . ' ; •' ' •

LOCAL; SAO DOMINGOS DO AZEIJAO - MA
CURVAABODE.INSUMÒS

Código Banco Descrição Tipo Und

.  19 ; ÒRSE ■ Forhècimeritó. e insfaiáção de ar condicionado tipo spfit .wall ,Serviços
18.Ò00 BTÜ's{evapdrádora écqnçlensaclbra) -cbnternpla ,

. a-mãdâéobra; suportee lubuiaoâoaté3,Om ■

1 i 152 • ORSE Çornecirpentó e instáiaçáo de ar .cohdiciqnádo tipo spiit';v/all ;Serviços,
.  .■,12;0b0.BTÜ's.(eyaporádóraecondensactdrâ);T Conternp!a ã ■

-  i ■ rçã.ó délobrarsUpÔtIe e.tubulaçãoaté 3,0rn Forriàcimenio e i-.' -
V instalaçâüíáe ar coHdiciònadpdipo split;syál|.12,0b .i. -ií..

(evapóradora e condetisádora)'í.cdpterhpla amâo deobra. ■:? ;
■.■'.■b' s.updrte etut3üiaçâ'0;até:3;Cjrn . ;

11151 ORSE Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo split wail Serviços
9,00n STLfs (evaporadora e condensadora) - contempla a
mão de obra, suport.e e tubulação até 3,0m

20 ORSE Fornecimento e instalação de ar condicionado tipo splitwaii Serviços
Í24.Ú00 BTU's (evaporadora e condensadora) - contempla
■ a mão de obra, suporte e tubulação até 3,0m

10996 ORSE Fornedmento e instalação de ãr condicionado tipo split wall Serviços
:22.000 BTU's (evaporadora e condensadora) -contempla a'
■ mão de obra, suporte e tubulação até 3,0m

Quantidade Valor Unitário

Operativa Improdutiva Operativa improdutiva

Peso Valor- Peso
Acumulado Acumulado

89,0000000:

58,0000000

30,0000000

i.COOOOOO

5,0000000

3.360;88i

3.124,94;

2.823,74i

4.548,05

4.580,74

Total

Operativa Improdutiva: Geral
299,1.18,32,. , ■ . ■ .V . 299:418,32: 47,91% ; -299:1:48,32 j,: -b47,9Í>

181.246,62'

84,712,20

36.374,80:

22,903,70;

■ 1^: ■246.52 ■;'29!Ò3% . ■ :.48Ó;3S4,84 ; .. ; 76,94%

1.712,20 'l3,57%: ' 565.077,04; 90,51%

35:374,80 5,83%' 601.451,34 96,33%'

■  22.903,70 '3,67% 624.355,54; 100.00%

Total sem BDI

Total do 8DI

Total Geral

Totais por Tipo
Equipamento R$ 0.00

Equipamento para Aquisição R$ 0,00

Mão de Obra R$ 0.00

Material R$ 0,00

Serviços R$ 624.355.54
Taxas R$ 0,00

Administração R$ 0.00
Aluguel R$ 0.00

Verba R$ 0.00
Outros R$ 0,00

499.684,92
124.670,62
624.355,54



ALEXÂh(pRE CAVÁLCANTE
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/Pl - 23750



SÃO DOMINGOS OO
tí

«Si

SECRrTARÍK OF OFRAb E SCR/I1..O'

__ - —— s d'
ENG

o;

rÒBRA' FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR
!r.r.dft'tçü -São Domingos do Azeitãc - MA

. CIVIL ALEXANDRE CAVALCANTE

Município: São Domingos do Azeitãc - MA

Data base: SINAPI 08/2021
1

CCUIGQ DESCRIÇÃO ' - 4 '  ~ ' HORISTA% IV1ENSALISTA% 1

:.GRVP(XA
r

Ai INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A 4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

Salário-Educação 2,50 2,50

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

AR FGTS 8,00 8,00

SECONCI 1,00 1,00

A "  .Tòtal dos Encargos Soe : . ; -
37,80

1  • - •' .-GRUPOB ''A-': - s-t .■ tk',:'■

:  Bi Reoouso Semanal Remunerado 17,87 0,00

i  H2 Feriados 3,95 0,00

í  33 Auxilio - enfermidade 0,89 0,69

i  B4 135 salário 10,73 8,33

1  B5 LIcenca Paternidade 0,07 0,06

i  13 r; Faltas justificadas 0,72 0,56

!  R'/ Dias de chuva 1,46 0,00

1  RS Auxilio acidete de trabalho 0,11 0,09

;  5'j Férias Gozadas 7,42 5,76

Salário Maternidade 0,03 0,03

1  8 •Totál doslhcargos Sociais qúéfécéberriíricidênciàSde-A. i- ■

i

'■ Ci Aviso Prévio Indenizado 4,72 3,67

Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09

<"3 Férias Idenizadas 5,83 4,53

C4 Depósito rescisão sem Justa Causa 3,98 3,09

Idenização Adicional 0,40 0,31

r . ■ iTòtãldoS'Enc3fBÓs Sociais quénãp recebem inèidênçiàsglòbais, de; A i

■ — GRUPO 0

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,35 5,87

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 0,42 0,33
02 doFGTSsobre Aviso Prévio Indenizado
D- ,-' ■ Tótàl das TaxasTncidêhciaSe reincidências 16,77 6,20

TOTAt (A+BtC4D) 112,86 71,21

^ ifV
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DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

INTERESSADO; Secretaria Municipal de Adm., Finanças e Rec. Humanos.

ASSUNTO: Solicitação de abertura de processo licitatório.

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento e
instalação de ares-condicionados, do tipo split, novo, para atender as diversas
Secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA.

Tendo em vista o requerimento do Secretário Municipal de Adm., Finanças e Rec.
Humanos- e a sua aprovação do Termo de Referência, AUTORIZO a abertura do devido
processo licitatório para a contratação do serviço supracitado, na forma da Lei.

Encaminhe-se à Comissão Peniranente de Licitação - CPL do Município, paia os
procedimentos cabíveis.

São Domingos do Azeitão/MA, 22 de outubro de 2021.

j ntirival LeSOm'o dos Santos Júnior
^"PrefeitOiíí^uniGipal
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AUTIIAÇÃO DO PROCESSO

Aos vinte e cinco dias do mês de ouítihro do ano de 2021, AlJTUO es|
administrativo que deu origenr à presente licitação nas condições abaixo, ji^í^and^"^^^
documentos a ela inerentes.

1. INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA.

2. OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento e
instalação de ares-condicionados, do tipo splií, novo, para atender as diversas
Secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA.

3. RESPONSÁVEL: Pregoeiro e Equipe de Apoio.

4. PRAZO: 12 (doze) meses.

5. ESTÍMATIV.A DO, VALOR: R$ 624.355.54 (seiscentos e vinte e quatro mil, trezentos e
cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos).

6. DA LICITAÇÃO

- Processo Administrativo n°. 107/2021.

- Pregão Eletrônico 004/2021- SRP

- Requisitante: Secretária Municipal de Adm.. Finanças e Rec. Humanos

llúib .ardoso

Pregoeiro
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 - SRP
PROCESSO ADMINÍSTRATÍVO N° 107/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento e
instalação de ares-condicionados, do tipo spiit, novo, para atender as diversas Secretarias
do Município de São Domingos do Azeitão/MA, conforme quantidades, condições e
especificações constantes no Termo de Referência.

. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO FOR
LOTE.

«  ENVIO DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: Do-diã:,:' t7 ■ .7T / Ç ^ ^
min aodia :^ 7 / ■. .. às: a.; h min. flÓrárioide Brasília/DF

® ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Do^diã- . . '7,/
:.íi_ : min,.Horário de Brasília'DF.

®  FOiSTs:^ DE RECURSOS: Sistema de Registro de Preços;
7A ''.;,''às

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edita! poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes
endereços eletrônicos: wwAv.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura Municipal de São
Domingos do Azeitão/MA: https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de
Contas do Estado: https://site.tce.ma.gov.br/. Mais infonnações poderão ser consultadas e
obtidas através do e-mail da GPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com ou pelo telefone (99)
98438-7265.

São Domingos do Azeitão/MA, de de

Hugo Ribeiro Cardoso
Pregociro
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 - SRF

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2021

DADOS DO Cg^AME- '

•OBJÉTO:-''
Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento e

instalação de ares-condicionados, do tipo split, novo, para atender as

diversas Secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA,

conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de

Referência.

'yALORÃ::^:;:
í-ESTIMÀDQ^;Ã-"
MÁXIMO, ' ' DE.
REFERÊNCIA

OU .pGlLOSO.,.

s:(Á:ip. ;; :i5 ■. ...do:;
■DECRETO:/:; . W:
10.024)

Valor Total:

X  Estimado

Máximo

Referência

Orçamento Sigiloso

REGISTRO : /7:::ÃC:::0É"
ipREÇOS?

VISITA ,
-TÉCNICA/"
VISTORIA

TERMO ,DE

CONTRATO, OU
INSTRUMENTO ^

EQUIVALENTE

FORMA DE

ADJUDICAÇÃO

SIM NÃO TERMO DE

CONTRATO

POR LOTE

ÓRGÃO GERENCIA,D:ÍIR-;;:;: - ::--:- ' ÓRG;ÁD(S)iEÁRÍífeíEÁJp^
COMISSÃO PERMANENTE DE

LICÍTAÇÃO-CFL
-

■ PEDIDOS . .

ESCLARECIMENTOS: ;

Até 0 dia / / , às h . pai-a o e^nail
;  .GDlvsaodomingosdoazeitao(a),gmaiLcom

LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO AO- - Até o dia / , às h . pai-a-e^:
■EDITAL:.; . mail: cpl.saodomineosdoazcitao(®,gmail.com
;E^Ó : , ■ ■ ■. . , DA
.■pRpPOSTÁ/DOÇUIVffi

Do dia / / , às h min ao
dia I I às h min. Horário
de Brasília/DF. ? ?

- ABERTURA. . .. ;DÂS PROPOSTAS/SESSÃO
PÚBLICA:

Do dia / / . às h

iriüi, EIorário;de Bràsília/DF. .
GÓDIGO UASG: . . v,, 980228 - MU

AZEITÃO/M/N
INICIPIO DE SAO DOMINGOS DO
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ENDEMIÇO ,PARA>.

OBTENÇÃO ; ■ -"DO-
^ÉDiTÃL:

www.comorasnet.gov.br, no site da Prefeitura Municipal de São

Domingos do Azeitão/MA:

hítos://saodomingosdoazeitao.ma.2ov.br e no site do Tribunal

de Contas do Estado: www.tce.ma.gov.br.

NAtUREZADO -OBJETO: X
I

AQUISIÇÃO
SERVIÇO DE ENGENHARIA

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SISTEMA ELETRÔNICO

UTILIZADO: "■ ,c,. .v,j
COMPRASNET ..MIM

■ELETRÔNICO:
w\\''w.comprasiiet.

gov.br

PARTICIPAÇÃO
- MEI / ME / ÉPP

Licitação com itens Exclusivos para MEÍ / ME ! EPP - Art. 48, I
da Lei Complementar n° 123/06, alterada pelo Lei Complementar

147/2014.

Licitação com itens de cota reservada até 25% para MEI / ME /
EPP - Art. 48, III da Lei Complementar n° 123/06, alterada pelo
Lei Complementar 147/2014.

X Licitação com itens de Ampla Participação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGOEIRO(A): Hugo Ribeiro Cardoso E-MAIL: cpl.saodomingosdoazeitao@.

gmail.com

REFERENCIA
TEMPO: ' •

DE Para todas as referências de tempo, será observado o horário de
Brasília (DF).

OBSERVAÇÕES- GERAIS
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2021

MINUTA DO EDITAL

Torna-se público, para o conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE SÃO
DOMINGOS DO AZEITÂO, ESTADO DO MARANHÃO, inscrito no CNPJ sob o n°
01.612.333/0001-34 por meio da Comissão Permanente de Licitação - GPL e do Pregoeiro
Hugo Ribeiro Cardoso, designado pela Portaria n° 007/2021-GAB de 01 de janeiro de 2021,
realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO por LOTE, na forma da Lei n." 10.520/2002, do Decreto n.° 10.024/2019, Decreto
Municipal n" 007 de 01/01/2021, da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei
Complementar 147/2014 e, subsidiariamente, da Lei n." 8.666/1993 e de outras normas
aplieáveis ao objeto deste eertarae e disposições deste instrumento, confonne condições,
especificações e quantidades apresentadas no ANEXO I.

O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos:
wwvv'.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA:
https;//saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado;
https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-
mail da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DA ÍMPUGNAÇÃO E DA SESSÃO
PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO:

,asRECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dôi-dláL. I. - ■
I I. às h . min. Horário dè Brasília/DF:,

LIMITE PARA ÍMPUGNAÇÃO AO EDITAL: Até o^diá:.,. - 7.., . N-

h ; min ao dia

V;.: - ■ ■/
', às

Th/N:, as.ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: Dia;
CÓDIGO UASG: 980228 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: wwvv.comprasgovernamentais.gov.br.

Os fornecedores deverão observar, rigorosamente, as datas e os horários limites previstos para
o recebimento e a abertura das propostas, atentando, também, para o início da disputa.

É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA,
EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO
PREGÃO. (Decreto n° 10.024/19, Art. 3% § 5°).

1. DO OBJETO
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1.1 RegistTOdè~preços para contratação de empresa para o fornecimento e instalação

de ares-condicionados, do tipo split, novo, para atender as diversas Secretarias do

Município de São Domingos do Azeitão/MA, conforme as quantidades, especificações e
condições descritas no ANEXO í - TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital.

1.2 Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no

COMPRASNET e as especificações constantes deste Edital, serão consideradas como válidas

as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da
proposta.

1.3 A licitação será dividida em lote, confomie tabela constante do Termo de Referência.

1.4 O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 Confoime Decreto Federal n° 7.892/2013, Capítulo V, art. 7.° § 2.°, para registros de preços não

se faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para

foimalização do Contrato ou outro instrumento hábil.

3, DO CREDENCI.AMENTO

3.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que peimite a paiticipação
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio
vAvw.comprasaovernamentais.aov.br. por rneio de certificado digital conferido pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -- TCP - Brasil.

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

3.4 O licitante responsabiliza-se exclusiv a e formalmente pelas transações efetuadas era
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

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

5
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proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incoireção
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.6 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar de^assítiçação no
momento da habilitação.

o>

como

4. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade; _ ^ _
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastrarnento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN
SEGES/MP n" 3, de 2018.

4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007.
paia o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual
- MEL nos limites previstos da Lei Complementar n" 123, de 2006.

4. j Pai a efeito do subitem acima, deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte
participarão deste certame sendo observados os arts. 43, 44 e 45 da Lei Complementar n°.
123/06. alterada pela Lei Coiriplementar 147/2014.

4.4 .Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.4.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
4.4.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.4.3 estiangeiios que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.4.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
4.4.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;
4.4.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.4.7 Oiganizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP. atuando nessa
condição (Acórdão n" 746/2014-TCIJ-Plenário).

4.5 Como condição para participação no Pregão, a íiciíante assinalará "sim" ou "não"
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
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4.5.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.5.1.1 nos Itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
poite, a assinalação do campo "não'' impedirá o prosseguimento no certame;
4.5.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo "não'" apenas produzirá o efeito de o licitante
não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123. de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.0.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apiesentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.5.4 que mexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4.5.5 que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a paitir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.5.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Non-nativa SLTI/L'IP iC 2, de 16 de setembro de 2009.
4.5.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos 111 e IV do art. 1° e no inciso 111
do art. 5" da Constituição Federal;
4.5.8 que os .serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de
resei-va de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam ás regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABÍLÍTAÇÃO

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

7
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5.4 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, § T da LC n" 123, de 2006.

5.5 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus deconente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.7 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e

julgamento da proposta.

5.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o

encerramento do envio de lances.

5.9 .As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

5.10 Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta,

sem prejuízo das sanções previstas nesse Editai.

5.11 Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os

documentos de habilitação anteriormente encaminhados.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos

seguintes campos:

6.1.1 Valor unitário e total do lote;

6.1.2 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação

do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, marca, fabricante, prazo

de validade ou de garantia;

6.2 Na Proposta de preços escrita anexada ao sistema deverá ser apresentada em 01 (uma)

via. numerada seqüencialmente e sem rasuras ou entrelinhas, datada, assinada na última folha

e rubricada nas demais pelo representante da empresa, devendo conter:

6.2.1 Carta Proposta, no modelo do ANEXO 11, assinada por titular da empresa ou pessoa

legalmente habilitada, em papel timbrado, identificando os serviços, o número da licitação,

8
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o prazo de execução, o preço total dos serviços, já incluído todos os custos seja qual for o
seu título ou natureza (frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas etc.), em
algarismos e por extenso, em moeda nacional, esclarecendo que este se refere ao mês de
apresentação da Proposta;

6.2.2 Planilha Orçamentária de acordo com os quantitativos da Planilha Orçamentária
constante no 1 ermo de Referência (ANEXO I) deste Edital, com preços unitários e totais
dos itens e lotes, em algarismos, e o valor total da proposta em algarismos e por extenso, na
moeda nacional; nela incluídos os impostos e taxas, encargos sociais e previdenciários, BDI
e transportes até local dos serviços. No caso de omissão dos referidos impostos, taxas,
emolumentos tributos e encargos, considerar-se-ão inclusos no valor global apresentado.

6.2.3 Planilha de Composição de Preços Unitários, por item, em conformidade com a
Planilha Orçamentária, do Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital, constando

unidades e instimos, discriminando os percentuais de BDl e encargos sociais aplicados; A
Licitante que apresentar planilhas de composição de preços unitários em desacordo com as

planilhas orçamentárias, terá sua proposta rejeitada;

6.2.4 Demonstrativo detalhado da Composição do percentual adotado para o BDI -

Benefício e Despesas Indiretas aplicado, em modelo próprio, desde que contenha as
informações pertinentes e observadas as restrições quanto a apropriação de despesas com o
IRPJ e CSLL firmadas reiteradamente em decisões do Tribunal de Contas da União;

6.2.5 Planilha de Composição de Encargos Sociais, em modelo próprio, desde que

contenha as informações pertinentes;

6.2.6 Prazo de validade da Proposta não podendo ser inferior a 60 (sessenta) dias

contados da data da abertura da sessão do processo licitatório.

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

período de 60 (sessenta) dias comdos.

6.3 Os documentos exigidos nos subitens do item 6.2. nos termos dos artigos 7° e 14 da Lei

n" 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e da Resolução n" 282 de 24 de agosto de 1983 - CONFEA

deverão, necessariamente, ser assinados pelo representante legal da empresa e por

Engenheiro/Arquiteto, devidamente registrado no CREA/CAU, com identificação e número do

seu registro.

6.4 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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6.5 Os pp&çtrs^fertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.6 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições

nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o

proponente o compromisso de fornecer os produtos, em quantidades e qualidades adequadas à

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição;

6.7 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência

de contratações públicas federais, quando participar"em de licitações públicas;

6.7.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido

processo legal, gerar as seguintes conseqüências; assinatura de prazo pai-a a adoção das

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da

Constituição; ou condenação dos agente.s públicos responsáveis e da empresa contratada ao

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por

sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na

data, horário e local indicados neste Editai.

7.2 O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que

não estejam em conformidade com'os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3 O Pregoeiro deverá suspender a se.ssão pública do Pregão quando constatar que a

avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n° 10.024/2019, irá

perdurar por mais de um dia.

7.3.1 Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às

licitantes informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.

10
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7.4 Oj^fegeeíro 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° 934/2007- 1 /' Câmara).

7.5 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

7.6 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

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

7.7.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.8 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.9 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.10 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação a proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser
de 0,50% (cinqüenta centésimos por cento);

7.11 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
"ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com

prorrogações, assim definido no inciso I art. 31° do Decreto n" 10.024/2019.

7.12 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.

7.13 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.14 Não havendo novos lances na íbmta estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.

11
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7.15 competitiva sem que haja a promogação automática pelo sistema, poderá
o pregoeiroassSssorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessão

pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

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

7.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.18 Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

7.19 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.

7.20 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.21 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e
quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico

utilizado para divulgação.

7.22 O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, conforme definido neste

Edital e seus anexos.

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

7.24 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática,

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresaiãal. O sistema identificará em coluna
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais

classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n" 8.538, de 2015.

7.25 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance

serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.26 A melhor classificada nos tennos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de

12
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de Classd,cação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estLlecido no sttoem

7.28 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema

um soneto eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedom para o
encaminhamento da oferta final do desempate;

7.29 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele

7.29.1 no país;
7.29.2 por empresas brasileiras;
729.J por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no

7.29.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
legras de acessibilidade previstas na legislação.

7..)0 Petsi.stindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas.

7.31 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital. ^

7. j 1.1 A negociação sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.32 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada,'
se íor o caso, dos documentos complemeníares. quando necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados.
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0ci^o do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e Julgamento da

8. DA NEGOCIAÇÃO

8.1 Encen ada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta à iicitante que tenha apresentado o melhor preço, para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste
Edital.

8.1.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.

9. DA ACEITABILIDADE BA PROPOSTA VENCEDOR,^

9. l Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo
único do ai-t. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n° 10.024/2019.

9.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço íinal superior ao
preço máximo fixado (Acórdão n" 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o
mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e saláiáos
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido.limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propriedade do próprio Iicitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.

9.J Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;

9.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
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convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por

disponível no sistema, no prazo de 02 (dnas) horas, sob pena de não
proposta.

9.5.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
9.5.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob
pena de não aceitação da prôpostaT

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

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

data e horário para a sua continuidade.

9.8 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao

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

9.8.1 'fambém nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à

.subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

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

demais licitantes.

9.9 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nós artigos 44

e 45 da LC n° 123, de 2006. seguindo-se. a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.10 Enceirada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação

do licitante, observado o disposto neste Edital.

10. DA HABÍLÍTAÇÃO

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumpriraento

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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'^) Empresas Inidôneas e Suspi^!^ ^CEIS, mantido pela
Controladoria-Gerafthrümão fvt^^^.poitaldatransparencia.goV.br/ceis):
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(ww.cni.ius.br/improbidade adm/consultar reguerido.php).
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

10.1.1 Para a consulta de lícitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das
consultas das alíneas "b", ""c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa
Jurídica do TCU (https://certidoesar)f.aous.tcu.gov.br/).

10.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do aiiigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
pioibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.

10.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societáiãos, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

10.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

10.1.2.4 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação,
10.1.2.5 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto. previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do(s) licitantes será verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à
regularidade tiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018.

10.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista
para recebimento das propostas;
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10. "!^E_dè*€f do licítante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF
para^ que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em

<'« proposta, a respectiva documentação atualizada.
1  escumpnmento do subirem acima implicará a inabilitação do licitante, eiceto se

a consulta aos sitios eletrônicos oBciais emissores de certidões feita pelo Prcgoeiro

I MM.TaOlT"'""'"'' «. §3", do Decreto
10.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares

colocara' Edital e já apresentados, o licitante seránvocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2h (duas horas)
horas, sob pena de inabilitação. ^

Ipre^e^Tmctodrr ' P--himento de requisitos medianteapresetttaçao dos documentos ongmats nâo-digitais quando houver dúvida era relação à
integridade do documento digital. ^ ^

10.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes
salvo aqueles legalmente permitidos. t-iarj/t-pr dtterentes,
10.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz e
se o hctante for a filial, todos os documento, deverão estar em nome da ffiaT e^eio

nomél mmr"" f»'» emitidos som'ente em
10.6d Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FQTS, quando for comprovada a Centralização
do recolhimento dessas contribuições. centralização

ÈdiLl'^rr'™''° ° encaminhar, nos termos desteEdttal, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

10.8 Habilitação jurídica:

10.8,1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
1  ercantis, a ctirgo da Junta Comercial da respectiva sede;

íimltLT FIRELI-"?"''"'' individual de responsabilidade
reuistrado lia tmti r "" em vigor, devidamentee^istiado na lunta tomercm! da respectiva sede, acompanhado de documento
eompiobatoiio de seus administradores;

d!'Mie'"'"' "'"'"a "a" '^iP''''P™P'-«adedot Individual - MEI: Certificado da Condiçãode Micioenipreendedor Individmal - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
vcnficaçao da autenticidade no sítio www.portaidoempreentledor.gov.br;
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I0.8.4\^^^^fe^g,s,ro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
egis ro MCOs^edc a matriz, no caso de ser o panicipante sucursal, filial ou agência;

10.8.5 NVcaso de sociedade simples; inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas .Iimdicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
10.8.6 No caso de cooperativa: ala de fundação e estatuto sociai em vigor, com a ata da
assomblera que o aprovou, devidamente arquivado na .lunta Comercial ou inscrito no
nrf! i" bem como o registro de que trata oart. 107 da Lei iL' 5.764, de 1971;
10.8.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;
10.8.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;

10.9 Regularidade fiscal e trabalhista:

Calil ''To 'menção no Cadastro Nacional dc Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou noCadastro de Pessoas bisicas (CPF), conforme o caso;

i" cmidãTexnedT''""''''''' apresentaçãode çeiltdao exped.da conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ei.^ Proeuradorta-Gera, da Fazenda Nacional (POFN). referente a todos os Sos
ibu anos fedemis e a D/v,da Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive

OPrilctlM ' ®'8midade Social, nos termos da Portaria Conjmita n° 1.751 deSeíonal ^ P''»earadora-Geral da Fazenda
10.9.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FCTS):
0.9.4 rova de mexistèncla de débitos inadimplldos perante a Justiça do Trabalho

do Timío VllTa^aT" 'r r-"f "'89tiva, nos letmos'
de 1 ° de maio de 15 «Provada pelo Decreto-Le, n» 5.452,

se"del mIÍ "" estadual, relativo ao domicílio ou0 9 , J"""'®- = eontpatível com o objeto contratual;
relativa â -d" """ ^ E®»'»''"''! do domicilio ou sede do licitante,reldtn a a auvidade em cujo exercício contrata ou concorre;

tllelmer"' relativo ao domicilio da licitante,
íieiLàrb r «IPeionados ao objeto
dotniri T ^ Estadual do seudomicilio ou sede, ou outra equivalente, na foma da lei;

lialtórm'd " •'■ibuios estaduais relacionados ao objeto
omici o T EP^enda Estadual do seudomicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

18



■  ■ ■■ ■■ ■

'SC' Züí^-Jíí'10C^D0

"""'°' P"'" '"j" 'lualficado como^ííS^resa^^ferai pequeno porte devera apresentar toda a documentação exigida para efeito de

rZbiir « -b pena

i 0. ] O Qualificação Econômico-Financcira

llilV- , ■h^T"'r "J"'"" f"!™'"». recuperação judicial e extrajudicial expedidap o disuibuidor da sede do I,diante, com data não excedente a 90 (noventa) dias de
n eccdenca da data de apresentação da documentação de habilitação, quando não estiver

expresso o prazo de validade

10.10.2 Balanço Patrimonial e demonslraçSes contábeis do último exercício social ou
seja refetente ao ano de 2020 e, presentados na forma da legislação em vigor, acomnanh.do
de demonstrativos que comprovem possuir o PROPONENTE boa situação financeira
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oliciais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
pioposta. O Balanço devera ser autenticado na Junta Comercial do Estado.

10. 10.2.1 ^No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apiesentaçao de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade; ^
10.10.2.2 É admissível o balanço intennediário. se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social. ^nudiu
10.10.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados
a u tima auditoria contabil-fínanceira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei n° 5 764 de197 L cm de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo

orgao tiscahzador; ^ ^

líl;!"'- u da empresa será constatada medianteobtenção de índices de Liquidez Qeral (LG), Solvência Geral (SG) c Liquidez Corrente (LC)
superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fónnulas:

LG Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG=a Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

- Ativo Circulante
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Passivo Circulante

0.'pf---^s empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a l(um) em qualouer
dos tndtees de Liquidez Geral (LG), Solvéne.a Geral (SG) e Liquidtz CoJnte LC) de I
omprovar. eons.derados os riscos para a Adntiuistração e, a critério i aútoriZde
ompelenle, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do

valor estimado da contratação ou do item pertinente. ^ ^

10.1 1 Qualificação Técnica

rÜ " i'i Iiiscrição da empresa e do(s) Responsável(is) Técnico(s) no
Urban s r'!n / " CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e
o Iblêr" relacionada com

Comprovação da licitante possuir ou que irá dispor em seu como téentc.. a.
Engenheiro Civil, „„ Elétrico „„ Arquiteto reconheeido(s)

aw h ̂ r rt í de Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
), r r'r' ''oglão onde os serviços foram executados, acompanhado(s)a(.s) lespectiva(s) CertidSo(8es) de Acervo Técnico - CAT, que comprove ter o(s)

^milir-TÓob-TT"'''? » (=) "bra (s)/serviço(s). com caracteristicassimiJaie.5 ao objeto desta licitação.

10.11.3 Declaração da licitante indicando o(s) responsável(eis) técnico(si pela execução

alítf^d Engenheiro Civil, ou Elétrico ou Arquiteto, caso lhe seja
Í ÍÍefet 1? ,' r ° ''d -Ivc Prdvia e escrita anuência
eauhlnte ° experiência profissionalequivalente ou superior;

a) 0(s) nome(s) do{s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) deverá(ão) constar
do(s) atestado(s) de responsabilidades técnicas apresentados para qualificação
técnica da licitante.

10.11.4 Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s) pertence(m) a
empresa se fara através de um dos documentos a seguir relacionados;

a) Registro ou inscrição da empresa no CREA/CAU em que figure o
piofissional disponibilizado como re.sponsável técnico;
b) Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante*
c) Contrato sociaL que demonstre a condição de sócio do profissional técnico;

20



SÂO DOMIMGÕS DO

^  ̂ -s
^ ^ b. O • "■ "■*''« CRss;cEf< co!vi líserdade

/^- ' o
/s ?W ^^l,c' árf-n prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação

^  ̂̂%ec!aração de contratação futura do profissional detentor do atestado
"Spresentado.

10.II.4.1 Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante
deverá apresentar declaração formal, assinada pelo referido profissional, na qual
devera constar nome completo e número do CREA/CAU do profissional,
informando que este irá integrar o corpo técnico da licitante caso esta seja
declarada vencedora do certame. Juntamente com a declaração, deverá ser
apresentado documentos que comprovem a qualificação técnica exigida neste
Edital. Quando da assinatura do contrato, caso a licitante vencedora não possua
o referido profissional indicado, serão aplicadas as sanções previstas na
legislação vigente.

I0.II.5

ou

0(s) atestado(s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s) produto(s)
serviço(s) fornecido(s)/prestado(s) será(ão) declarado(s) inválido(s);

10.11.6 0(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel
timbrado, contendo o nome/razão social, CPF/CNPJ, endereço e telefone, ou qualquer outra
orma para que o Pregoeiro e equipe de apoio possam valer-se através de contato com os

atesladores. Devera(ão) estar assinado(s) ou rubricado(s), contendo o nome do emitente que
o(s) subscreve(em).

10.11.7 ^ É facultada ao Pregoeiro e Equipe de Apoio ou autoridade superior, a promoção
de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a veracidade das infonnações
apresentada(s) no(s) atestado(s)/declaração(ões), consoante autoriza do §3° do art. 43 da Lei
8.666/1993.

11. DO ENCAMÍNHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 A propo.sta final do licitante declarado VENCEDOR PROVISÓRIO deverá ser encaminhada
no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletifinico e
deverá:

11.1.1 Ser redigida em língua ponuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubi içadas pelo licitante ou seu representante legal.
11.1.2 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento. '
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5í11.2 ^rop©|)glrr^everá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorreK%e)éá^i9'/o contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

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

1 1.j Os preços deverão ser expressos era moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).

os

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

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

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

11.6 As piopostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

12. DOS RECURSOS

12.1 Declarado o vencedor e decomda a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o
prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qualfis) decisãofões) pretende recorrer
e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

e a
12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

12.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2 A íalta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará
a decadência desse direito.

12.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
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il^
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões t^bém pelo

sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
de seus interesses.

]2.j> O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

13. da REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta;

a
13.1.1 Nas hipóteses de provimento do recurso que leve à anulação de atos anteriores „
reahzaçao da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

lo.^ Todoo os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

13.2.1 .A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, de acordo com
a fase do procedimento licitatório.

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

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1 O objeto da licitação será adj udicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.

14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
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15. ] Não haverá exigência de garantia de execução pa^ii^a pr,^^íl;e.couu-atação.
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16. DO REGISTRO DE PREÇOS

16.1 O registro de preços obedecerá aos ditames do Decreto n° 7.892/2013, Decreto Municipal n"
006/2021 de 01/01/2021 e será realizado mediante o Sistema de Registro de Preços - SRP.

16.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR pela presente contratação é aquele informado no preâmbulo
do presente edital e é responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de
preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.

16.3 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.

16.4 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador para manifestação
sobre a possibilidade de adesão.

16.5 Os fornecedores beneficiários se obrigam a manter, durante o prazo de validade da Ata

de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação.

17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 f cinco) dias úteis,

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a .Ata de Registro de Preços, cujo

prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem

prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.1.1 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando

solicitado pela licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito

pela Administração.

17.2 A assinatura deverá ser feita, preferencialmente, pessoalmente pelo representante legal

da licitante na sede da Prefeitura Municipal.

17.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer à Prefeitura Municipal para a

assinatura, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura via endereço eletrônico de

e-mail. devendo o representante legal a.ssinar, através de assinatura eletrônica devidamente
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autenticSi^rficató^ este responsável pela veracidade da assinatura, devendo responder
legalmente\^iõr^alquer falsidade ou fraude na assinatura.
17.2.2 Poderá ainda ser assinada eletronicamente através de certificado digital, conferido
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, sendo recebidos e

presumidos verdadeiros em relação aos signatários.

17.2.3 Considerar-se-á, para fins de contagem do prazo da assinatura, a data da postagem
da Ata de Registro de preço.

17.3 No ato da as.sinatura da ata de registro de preços será exigida a comprovação da
manutenção das condições de habilitação consignadas no edital, e se for o caso, com os

demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro, obedecida a ordem de
classificação e os quantitativos propostos.

17.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro
de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a

descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

17.5 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar

os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na seqüência da classificação

do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não

atender aos requisitos previstos no art. 3'^ da Lei n° 8.666, de 1993.

17.6 A recusa injustificada das licitantes vencedoras em assinar a Ata de Registro de Preços,

dentro do prazo estabelecido, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas,

sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei

n" 8.666/93;

17.6.1 E facultado ao Pregoeiro reabrii o certame com a convocação das licitantes

remanescentes.

17.6.2 Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro deverá negociar diretamente com a

proponente, obedecida a ordem crescente dos preços, para que seja obtido preço melhor.

17.7 A Ata de Registro de Preços (ANEXO IO) será firmada entre o Município de São

Domingos do Azeitão/MA representado pela Comissão Permanente de Licitação - CFL

(ÓRGÃO GERENCIADOR), para atendimento de demandas da Contratante e os licitantes
vencedores.

17.8 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

17.9 A ata passará a ter efeito de compromisso de fornecimento dos serviços.
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17.10 Ao síJ^^eífíada a Ata de Registro de Preços, a empresa ficará obrigada a fornecer os
bens a ela Tegistrados, conforme especiReações e condições contidas neste edital, em seus

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

especificações e condições do edital.

17.11 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmai" as contratações

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

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

condições.

17.12 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.

18. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

18.1 O cancelamento da ARP ocomerá, por iniciativa da GPL ou mediante provocação, quando

ocorrer alguma das situações previstas no Decreto n° 7.892/2013.

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

no Decreto n° 7.892/2013.

18.3 Em qualquer das hipóteses anteriores, concluído o processo, a GPL fará o devido

apostilamento na Ata de Registro de Preços c informará aos demais beneficiários, se houver,
sobre a nova ordem de registro.

19. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

19.1 Depois de Publicada a Ata de Registro de Preços, o beneficiário poderá ser convocado a
qualquer tempo durante a vigência da Ata, quando da existência de demanda para os produtos
ou serviços registrados, para assinar Termo de Contrato ou instrumento equivalente.

19.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Ordem de Fomecimento/Serviço), sob pena

de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

19.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instnimento equivalente, a Administração

poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
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19.2.2X:^ra^^fevisto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

19.2.3 Poderá ainda ser assinado eletronicamente através de certificado digital, conferido
pela Infiaesti utuia de Chaves Públicas Brasileira — ICP — Brasil, sendo recebidos e
presumidos verdadeiros em relação aos signatários.

19.3 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que;

19.3.1 lefeiida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei n" 8.666, de 1993;
19.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
19.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 77 e 78
da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da
mesma Lei.

19.4 O piazo de vigência da contratação será de no mínimo 120 (cento e vinte) dias contados
da assinatura do contrato e prorrogável confonue previsão no instrumento contratual ou no
termo de referência.

19.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar
possível suspensão temporária de participação ern licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos
termos do art. 6®, 111. da Lei n° 10.e22, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

19.5.1 Nos casos em que houver neces.sidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem
ônus, antes da contratação.

19.5.2 Na hipótese de iiregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar
a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação
das penalidades previstas no edital e anexos.

19.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante
a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

19.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis
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a esse licitafp^^yIérá^^>nvocai- outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após
a comprovação SfesTequisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementai es e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

20. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

20.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
conti atados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, contado a partir da data limite
para a apresentação da proposta, aplicando-se o índice Nacional de Custo da Construção de
Mercado (INCC-M).

21. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

21.1 Os Cl itérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Temio de
Referência.

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

22.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

23. DO PAGAMENTO

2j. 1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Edital.

24. DAS SANÇÕES ADMINíSTR.ATf VAS

24.1 C.omete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário
que:

24.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
24.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
24.1.3 apresentar documentação falsa;

24.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
24.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;
24.1.6 não mantiver a proposta;

24.1.7 cometer fraude fiscal;

24.1.8 comportar-se de modo inidôneo;

25.1.8.1 Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e
97 da Lei iT 8.666/93.
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24.2 Consltféfe-SE comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
iicitantes. em qualquer momento da licitação, mesmo após o enceiramento da fase de lances.

24.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções;

24.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação:

24.3.2 Multa na Ibrma prevista no termo de referência;

24.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

24.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com o Município de São Domingos do
Azeitão/MA e descredenciamento no SICAF. pelo prazo de até cinco anos;

24.4 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 Contratante pelos prejuízos causados:

24.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente cora as demais sanções.

24.6 Se durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei n^' 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
à admini,stração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias
à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

24.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1°
de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

24.8 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a

participação de agente público.
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S24.9 ralq^v^nTiulta não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta

do licitantèirf-tírri^ ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, confonne
artigo 419 do Código Civil.

24.10 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei n" 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°
9.784, de 1999.

24.11 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.
24.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

24.13 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

(

25. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

25.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor
da proposta do licitante mais bem classificado.

25.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.

25.3 Ilavendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.

25.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou
tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n°
7.892/213.

26. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

26.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

26.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada no endereço:
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Sede dí^-^i^itm^unicipal de São Domingos do Azeitão/MA, localizada na Rod. BR 230,
KM 212. S/NTCentro, São Domingos do Azeitão - MA;

26.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de

recebimento da impugnação.

26.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

26.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão

pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

26.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

26.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no

certame.

26.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

26.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a administração.

27. DAS DISPOSIÇÕES GERA,IS

27.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

27.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

27.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília - DF.

27.4 No Julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para ftns de habilitação e classificação.
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27.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação

da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

27.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e

a Administração não será. em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente

da condução ou do resultado do processo licitatório.

27.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente

na Administração.

27.9 O desatendiraento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia

e do interesse público.

27.10 Eim caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

27.1 1 O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos:

www.comprasnet.gov.br. no site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA:

https:/7saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado;

https://site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-

mail da GPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.comlntegram este Edital, para todos os fins e

efeitos, os seguintes anexos:

28. DOS .ANEXOS

28.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

28.1.1 ANEXO I - Termo de Referência;

28.1.1.1 ANEXO í - A DO TERMO DE .REFERÊNCIA - ORÇAMENTO SINTÉTICO
28.1.1.2 ANEXO ! - B DO TERMO DE REFERÊNCIA - ORÇAMENTO
ANALÍTICO

28.1.1.3 ANEXO ! - C DO TERMO DE REFERÊNCIA - CURVA ABC DE

SERVIÇOS

28.1.1.4 ANEXO I - D DO TERMO DE REFERÊNCIA - ENCARGOS SOCIAIS

28.1.1.5 ANEXO I - E DO TER?AO DE RE.FERÊNCÍA - BDI

28.1.2 ANEXO íí - Modelo Sugerido para Proposta Comercial;
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28.1.3 ANEXO ÍSI - Minuta da Ata de Registro de Preços;

28.1.4 ANEXO ÍV - Minuta de Termo de Contrato.

29. DO FORO

29.1 As questões decoirentes da execução deste Instrumento, que^^^^^^g,s^^^er dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Domingos do

Azeitão/MA, Estado Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja

São Domingos do Azeitão/MA, de de

(ijÁ/ie (jU^
Hugo Ribeiro Cardoso

Pregoeiro
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 - SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2021

ANEXO í - TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

Ni

1. ]. O objeto deste Termo de Referência versa sobre o Registro de preços para contratação
de empresa para o fornecimento e instalação de ares-condicionados, do tipo splií, novo,
para atender as diversas Secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA,
conforme as quantidades, especificações e condições descritas neste Termo de Referência.
1.2. Para efeito de orientação às empresas interessadas em participar do certame, ficam
estabelecidas as especificações, condições e quantidades dos produtos, considerando que será
vencedora a empresa que apresentar o menor preço por LOTE, conforme consta anexo a
este Termo.

1.3. Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descrita no

COMPRASNET - CATMAT e as esnecifícações constantes neste Termo de Referência,
prevalecerão às últimas.

1.4. O valor máximo estimado para os interessados em participar deste certame, conforme
pesquisa de preço praticado no mercado, é RS ( ).

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 A aquisição dos ares-condicionados e dos respectivos serviços de instalação, se faz
necessária para conservação o melhor desenvolvimento das atividades realizadas pela
Administração Pública, no que se refere a um melhor ambiente de trabalho para os servidores,
de estudo para os alunos e atendimento aos cidadãos.
2.2 Assim, tais equipamentos são imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades deste
órgão, uma vez que proporcionam o bem-estar, saúde e conforto térmico aos servidores e
usuários do prédio.
2.3 Os produtos previstos neste Termo de Referência se enquadram na classificação de bens
ou serviços comuns, nos temos da Lei n" 10.520, de 2002, que regulamenta a modalidade do
Pregão, por possuir características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado,
podendo, portanto, ser licitado por meio da '.riodalidade Pregão Eletrônico com vistas a obter a
melhor proposta para a Administração Pública.
2.4 Para tanto, o presente TR explicita os elementos básicos e essenciais determinados pela
legislação, descritos de forma a subsidiar aos interessados em participarem do certame
licitatório na preparação da documentação e na elaboração da propo.sta.
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2.5 Observando a natureza do objeto e as disposições da Lei Federal n° 10.520/02, verifica-
se que o objeto é comuiri, devendo ser processado por meio de Pregão, por ser mais célere e
mais vantajoso para a Administração Pública. Assim, observa-se que o Pregão
que melhor se adequa ao presente caso, senão vemos;

a) Por ser destinada às contratações de objetos tidos como bens ou serviços
b) Por ser mais célere (prazo de publicação menor que o da concoiTência, hat
apenas das empresas vencedoras, etc.);
c) Possibilitar um confronto direto de preços entre os licitantes obtendo maioij
economicidade, propostas mais vantajosas.

2.6 Poi todo e.x.posto. para esta contratação será utilizado a modalidade Pregão, na sua forma
Eletrônica, do tipo menor preço por lote. A junção dos itens a serem licitados em lotes deve-
se a indivisibilidadc do objeto, posto que não é viável para a .Administração que haja diferentes
lornecedores. ao mesmo tempo, isto geraria um risco quanto a efetiva execução dos serviços,
além de acentuai" a dificuldade de administração e fiscalização do contrato.
2.7 friesse sentindo, pela indivisibilidadc do objeto, NÃO serão aplicados a este certame, o
beneficio que trata os artigos 47 e 48 da LC 123/06. Porém, os demais benefícios estabelecidos
na referida lei serão aplicados.

3, DA LEGISLAÇÃO APLICADA

3.1 A modalidade sugerida por esta administração é o Pregão na forma Eletrônica, utilizando-
se o Sistema de Registro de Preços conforme fundamentação disposta no subitem abaixo.
3.2 Este procedimento licitatório, bem como a contratação dele decorrente, será regido pelas
noi-mas presentes da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), Decreto Municipal
n° 006 e 007. ambos de 01/01/2021, aplicando subsidiariamente o disposto na Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). Além desta legislação
devem ser obsei"vadas ainda as determinações da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, tratando do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem
como os decretos federais que versam sobre as contratações públicas, em especial, o Decreto
n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, que regulamenta e instrumentaliza a realização deste tipo de
modalidade licitatória, do Decreto n.° 10.024/2019 e demais regramentos atinentes a matéria.
3.3 A escolha da licitação para Sistema de Registro de Preços - SRP, está amparada no
Decreto N" 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decreto Municipal n° 006/2021 de 01/01/2021.
3.4 .ÍListifica-se ainda que a Administração tende a economizar nas suas aquisições, não
precisando providenciar grandes áreas para armazenagem de materiais, e ainda, resolve seu
problema quando se toma dificultoso prever com total exatidão os quantitativos a serem
licitados, entre outras vantagens. Há ainda, a flexibilidade e economicidade para administração,
a não vinculação do orçamento, o que também constitui vantagem econômica para o município,
já que não haveria a obrigatoriedade da contratação do objeto como um todo, mas sim de acordo
com as necessidades.

li
hs



p rí e « 5 í T' u H A D íi

-\ Í o CO'- J.'"".os c-o
»  . c

i ~v-O'^'

PA5?A f;';?Çí:-C£-:p co.m í.ví\^.í^oa.vb

CPI
w, ' O

DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

4. ] Os serviços e bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de serviços comuns
de engenharia, nos termos da Lei n° 10.520/2002, e do art. 3°, VIII do Decreto n° 10.024/2019,
por possuir características gerais e específicas usualmente encontradas nojnemqdo, podendo,
portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão com vistas a obtei^
a Administração Pública.

of prbppsta para
f"

DO DETALHAMENTO DO OBJETO

5.1 O presente certame tem por objeto a aquisição e instalação de equipamentos de ar-
condicionado. com as seguintes especificações mínimas:

Und Quant.

36'.un

Valor

Unit

2:259,90;

un 58 , 2.500,96;

un 89 2.689,78

Descrição

Pomecimento e instalação

de condicionadqr de ar tipo

split 9000 btu/h c/

compressor rotativo ^

Fornecimento e instalação

de condicionador de ar tipo ̂

split 12000 btu/h c/

compressor rotativo

Fornecimento e instalação

de condicioirador de ar tipo ;

split 18000 btu/h c/.
compressor rotativo

Fornecimento e instalação

de condicionador de ar tipo

split 22000 btuAi d

compressor rotativo

Fornecimento e instalação

de condicionador de ar tipo

split 24000 btndi c/

compressor rotativo

Total sem BDi

Total do BDI

Total Geral

5.2 Todos os equipamentos devem ser novos e possuir controle remoto.

Valor Unit com Total Peso (%)

BDI

" • 2.823,74-84.71:2,20 : ' A3,57%

un 3.666,06

un 8  3:638,94

;3:.Í24,9Í 181.246,52 %

3.360,88 ; 299.i;i8,32 . 47,91 %

4:580,74 ; 22:903,70: / 3,67 %

4:546,85 36.374^80 5,83 %

499.684,92

124.670,62

624.355,54

5.3 Os equipamentos devem possuir garantia de, no mínimo. 01 (um) ano, contra vícios de
fabricação. |[
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6. DO I^CAL DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇAO DO ÍÇO

6.1 A empresa vencedora do certame possuirá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da assinatura do contrato para promover a entrega dos aparelhos de ar-condicionado
devidamente instalados.

6.2 A instalação dos equipamentos compreende a realização das obras de natureza civil,
elétrica e hidráulica necessárias à instalação e ao perfeito funcionamento dos equipamentos.
6.3 A instalação do equipamento é de responsabilidade da Contratada e deve obedecer e
seguir rigorosamente o manua! do fabricante, e conforme normas da ABNT.
6.4 A instalação dos equipamentos compreende, ainda, o fornecimento de todos os materiais
necessários para a perfeita instalação dos equipamentos, tais como fios, cabos, mangueiras,
suportes, parafusos, buchas, tomadas, disjuntores, etc.
6.5 A CONTR.ATADA fornecerá garantia em relação aos serviços prestados para instalação
dos equipamentos de ar-condicionado objeto do presente certame, de, no mínimo, 01 (um) ano
de duração.

6.6 A Contratada se responsabilizará pelo fornecimento, sem ônus para a Administração, de
todo o material de consumo instrumental, equipamentos de proteção — EPFs, ferramentas e
demais aparelhagens necessárias para a execução dos serviços.
6.7 Na entrega, os materiais/os serviços deverão estar em perfeitas condições e em estrita
observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhados da
respectiva nota fiscal eletrônica detalhada;

6.8 A não observância desta condição implicará na não aceitação por parte da Administração,
sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte do fornecedor inadimplente, isentando a
.Administração de qualquer indenização.

6.9 Os bens e ser\'iços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.10 Os bens e serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.
6.11 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
6.12 Os produtos e serviços deverão ser entregues em parcelas, de acordo com a necessidade
do Município.

6.13 Os equipamentos devem ser entregues e instalados em loca! a ser descrito na Ordem de
Serviços expedida pela Secretaria requisitanfe.
6.14 Os serviços serão executados no horário das 8h às 17h, de 2® a 6" feira, ou,
alternativamente, em horários e dias presiamente acordados conforme conveniência do
Contratante.

DA GARANTIA

:Í37
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7.1 O p^^t>4e-^e garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo de^T^io (um) da
evaporadora''condensadora e no mínimo de 3 (três) anos do compressor, contados a partir da
entrega definitiva.

7.2 A licitante vencedora deverá fornecer garantia das instalações por 12 (doze) meses,
independente da garantia fornecida pelo fabricante dos equipamentos;
7.3 A garantia abrange todos os equipamentos e os serviços de sua instalação, devendo a
Contratada solucionar no prazo de 48 horas qualquer falha no funcionamento dos sistemas
instalados;

7.4 A empresa fornecedora dos equipamentos será responsável durante a garantia pela
substituição, troca ou reposição dos equipamentos e/ou peças caso apresentem defeitos, avarias
ou incompatibilidade com as especificações deste Termo de Referência;
7.5 No período de garantia deverá ser prestada assistência técnica/ manutenção corretiva a
fim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, sem ônus adicionais para a
.Administração;

7.6 A assistência técnica deverá solucionar a ocoiTência, após sua abertura entre 8h e 17h, de
segunda a sexta-íeira. em até 05 (cinco) dias. ao final dos quais, caso não tenha sido
solucionado, deverá ser substituído por equipamento idêntico ou superior.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 São obrigações da CONTRATANTE:

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos
provisoriamente com as especi ficações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivo;

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou imegularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
e) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar o
fornecimento".

rj) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a
execução do objeto, quando for o caso;

g) Prestar informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;
h) Efetuar o pagamento à CONTR.ATADA no valor correspondente ao objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

i) A .Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CON IRATAIÓA com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados. ij/

lòs
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos
e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda;

a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fi scal, na qual constarão as indicações referentes a; marca, fabricante, modelo, procedência e
prazo de garantia ou validade, bem como as demais informações pertinentes ao objeto;
b) Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra necessária à execução dos
serviços contratados, sem nenhum ônus adicional à Administração.
c) Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados;
d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decoirentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27 e 31 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n" 8.078, de 1990);
e) Zelar pela qualidade dos fornecimentos e pela execução nos prazos estipulados no
contrato.

f) Responsabilizar-se por todos os custos, benefícios, tributos e contribuições que sejam
devidos em decorrência direta e indireta objeto do contrato ou de sua execução.
g) Responsabilizar-se por todas as despesas, diretas e indiretas, com mão-de-obra, tributos,
transportes, carga e descarga, bem como os respectivos encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários e securitários.
h) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte para o objeto deste Tenno.
i) Substituir, reparar ou comgir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto comi avarias ou defeitos;
i) Responsabiliza-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados,
ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes
de serviços ou aquisições com vícios ou deteitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo
expirado prazo.
k) Executai- o objeto contratual através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade
para quaisquer danos ou faltas que estes venham a cometer no desempenho de suas funções,
obrigando-se a indenizar a CONTRATANTE, por todos os danos e prejuízos que
eventualmente ocasionarem;
1) Responsabilizar-se solidariamente cora os fornecedores dos materiais (fabricante,
produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis,
impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam ou que lhes diminua o valor, assim
como por aqueles decoiTentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem,
m) Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;
n) Manter durante toda a execução do contrato, as informações sobre os endereços, e
telefones para contato, devidamente atualizada; /
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o) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
p) Indicar PREPOSTO para representá-la durante a execução do contrato,

#
10. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

11.1 É admissível a 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 haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.

12. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

12.1 Nos tennos do art. 67 Lei n" 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto da contatação, anotando em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.
12.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
con-esponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
arí. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
12.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento dos serviços de que trata este Termo de Referência será efetuado pelo
CGNTRyVLANTE à CONTRATADA em reais, devendo o Contratado emitir notas
fiscais/fatura de acordo com a execução dos serviços, com pagamentos efetuados na
conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da entrega do faturamento, mediante
a apresentação de Nota fi scal.
13.2. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, correspondente à primeira Medição dos
serviços, somente poderá ocoirer mediante a apresentação dos seguintes documentos;

Uo
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a) Registro dos serviços no CR.EA/CAU/MA, caso obrigatório para a execução dos

serviços.

b) Anotação de Responsabilidade 1 ecnica (ART) de execução dos serviços;
c) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da fiscalização dos serviços;

13.3. Nas Faturas/Notas Fiscais deve ser destacado o número do Contrato. As mesmas, só serão

liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora e deverão estai" isentas de emos

ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas a CONTRATADA para

correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

13.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade

de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à

documentação mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.4.1 Constatando-se junto ao SICAF, a situação de iiTCgularidade do fornecedor

CONTRATADO, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução

Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018

13.4.2 Constatando-se, junto ao SICAF., a situação de irregularidade da contratada, será

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,

regularize sua situação ou. no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.

13.4.3 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração

deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,

da Instnrção Normativa ifi 3, de 26 de abril de 2018.

13.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o

pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

13.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária

para pagamento.

13.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a

CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade

fiscal quanto à inadimplência da CONTRAT.ADA, bem como quanto à existência de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.

13.8. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
CONTRATADA a ampla defesa.
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13.9. Havenc^HTíTetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação
junto ao SICAF.

13.9.1 Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente

no SICAF. salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima

autoridade da CONTRATANTE.

13.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação

financeira devida pela CONTR,A.TANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento

da parcela será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = N X Vp X (1 / 365) onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;

N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do

efetivo pagamento;

Vp - Valor da parcela em atraso;

I = IPCA anual acumulado (índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

14. DO REAJUSTE

14.1 O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado quaisquer tributos ou encargos

legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando

ocorridas, após a data da assinatura do instrumento contratual, de comprovada repercussão nos

preços contratados, implicar à revisão destes para mais ou menos, conforme o caso, observadas

as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do Art. 65 da Lei n" 8.666/93.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o

contrato ou Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver

a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito à ampla defesa, ficará impedido

de licitar e contratar com o Município, e será descredenciado do Cadastro de Fornecedores do

Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de
Referência e das demais cominações legais.

15.2 O CONTRATADO sujeitar-se-á, no caso de atraso inju.stificado. assim considerado pela

Administração, execução parcial ou inexecução da obrigação, de acordo com os Artigos 86 a

88. da Lei 8.666/93 e do Artigo da Lei 10.520/02, após o prévio processo administrativo e

garantida a ampla defesa e ao contraditório constitucionais, às seguintes sanções, graduadas,

conforme a gravidade da infração;
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15.2.] Aíi^nê^ra - a ser aplicada pela CONTRATANTE, por escrito, independente de
outras sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou condições

técnicas estabelecidas, inclusive das recomendações ou determinações da fiscalização do
Município;

15.2.2 Multas - na seguinte forma:

a) de 0.5% (meio por cento de ponto percentual) do valor do(s) produto(s) não

entregue, por dia de atraso, no caso de descumprimento do prazo previsto para entrega;
b) de 10% (dez de ponto percentual) do valor total da Nota de Empenho, no caso da
recusa injustificada em assinar o contrato e/ou recebimento do empenho no prazo previsto;
c) de 0,5% (meio ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de

cancelamento do item, após a emissão do Empenho;
d) de 0.5% (meio por cento de ponto percentual) do valor total da proposta, no caso
de cancelamento da Nota de Empenho;

e) de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de inexecução parcial ou

total do objeto contratado.

15.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com

o Município, pelo período de até 02 (dois) anos. caso o licitante incorra em qualquer das

hipóteses estabelecidas no Artigo T, da Lei 10.520/02 enquanto perdurarem os motivos

determinantes da punição e caso ocorra duas advertências prevista no item 15.2.1.

15.2.4 Declaração da inidoneidade para licitar ou contratar com o Município a ser aplicada

se o contratado incorrer nos casos previstos no Artigo 88, da Lei 8.666/93:

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de qualquer tributo;

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com administração em virtude

dos atos ilícitos praticados.

15.2.5 Atrasos cujas justificativas sejam aceitas pela CONTRATANTE e comunicadas

antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a

critério deste ser isentas total ou parcialmente da multa.

15.2.6 As sanções previstas nos itens 15.2.1 e no item 15.2.2, poderão também ser aplicadas

concomitanteraente, íãcultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias

úteis para o item 154.2.1, contados a partir da data em que tomar ciência e, de 10 (dez) dias,

no caso de sanção do item 15.2.2.

15.2.7 As penalidades serão registradas no Cadastro de Fornecedores do Município e, no

caso de impedimento de licitar e contratar com a administração, o contratado sQ|â
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iguaJ período, sem prejuízo das multas previstas no edital, contrato e

pões legais.

15.2.8 As penalidades que gerarem aplicação de multas quando inferior ou igual ao valor de

R$ 10,00 (dez) reais serão abonadas, conforme decisão da autoridade superior do Município.

16. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

16.1 .A documentação comprobatória da qualificação técnica consistirá:

a) Registro ou Inscrição da empresa e do(s) Responsável(is) Técnico(s), no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo -

CAU, da região da Sede da Empresa, que comprove atividade relacionada com o objeto.;

b) Comprovação da licitante possuir ou que irá dispor em seu corpo técnico, de profissionais

de nível superior. Engenheiro Civil, ou Elétrico ou Arquiteto reconLliecido(s) pelo CREA ou

CAU detentor(res) de Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente averbado (s) no

CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)

Certidão(ões) de. Acervo Técnico - CAT, ,que comprove ter o(s) profissional(is) executado

satisfatoriamente a (s) obra (s)/serviço(s), com características similares ao objeto desta

licitação.

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

17.1 Conforme Decreto Federal n° 7.892/2013, Capítulo V, art. 7.° § 2.°, 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.

18. DA VIGÊNCIA

18.1 O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura com prazo de 120 (cento e vinte)

dias, em observância, aos créditos orçamentários, cronograma físico financeiro e as

necessidades da execução do objeto.

19. DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Cidade de São Domingos do Azeitâo/MA, para dirimir quaisquer dúvidas

porventura oriundas deste Termo de Referência.

Im
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ANEXO í - A DO TERMO DE REFERÊNCIA - ORÇAMENTO SINTÉTICO

líeiTi Código

10368

10369

. 2359

10220

2360

Banco Descrição

ORSE ■ Fornecimento e instalação de condicionador de ar
tipo spiit 9000 btü/h c/compressor rotativo

ORSE ■: ; Fornecimento e instalação dè condicionador de ar
dpo spiit 12000 btu/li e/compressor rotativo

ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de ar
tipo split 18000 btii,dl c/compressor rotativo

ORSE f Foniecimento e instalação, de condicionador de ar
tipo split 22.000 btu/h ç/ compressor rotativo

ORSE ^ Fornecimento e instalação de concíicionador de ar
tipo split 24000 btu/h c/ compressor rotativo

~r-

LOCAL: SAO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA
.ORÇAMENTO SINTÉTICO ,

Und

un

un;

un

un

un

Quant. Valor Unií Valor Unit
com BDí

•  30 2.259;90'É

Total Peso (%)

2..823;7C; 84J12,20 ; 13,57%

5.8: 2,500,96 " ; 3.124,94- . .I8L246,5Ti- 29,03 %

89 2.689;78 ■ ,'3.360,88 299, 1 18,32 ' 47,91 %■

5.,'. . .3.666,0<5: /4.58Q3 C- 22.903ÃO ^67%

3.638,94; . 4.546,85,. 36,374,80;' ,5,83%

Total sem BDÍ

Total do BDÍ

Total Gerai

499.684,92
124.670,6ÍÃ
624.355,54 .
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ANEXO I - B DO TERMO DE REFERÊNCIA - ORÇAMENTO ANALÍTICO
i»

1

Composição

Insiimo

Composição

Insutno

Código

10368

JÍ15I

Código

10369

11152

j:^i^:.SÃp DÓMINGOS DÓ Al?^RtTÃ n
ff

ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de
ai tipo split.9000 btii/h c/ compressor rotativo

QRSE Foinecimento e instalação de ar condicionado
tipo split wall 9.000 BTU's (evaporadora e
condensadora) - contempla a mão de obra,

supoitee tubulação até 3,Om

^ANILHA orçamentária ANALÍTICA

Quantr Valor Unií
Equipamentose l.OOOOOOO 2959 90'
Acessórios para

■ Instalação de Ar ' ■

Condicionado . . ■

Serviços
un 1,0000000 , .2:259,90

MO,e,„LS 0.00 LS-=■ o.OO MO c„„. LS

Valor com BDl =>

Quant. => 30,0000000 Preço Total

Valor do
BDl =>

Banco Descrição
pRSE Fornecimento e instalação de condicionador de

ai tipo, split, 12000Ttu/h c/compressor rotativo

ORSE Fornecimento e instalação de ar condicionado
tipo split wail 12.000 BTU's (evaporadora e
condensadora) - contempla a mão de obra,

suporte e tubulação até 3,0m Fornecimento e
instalação de ar condicionado tipo split wall

12.000 BTU s (evaporadora e condensadora) -
contempla a mão de obra, suporte e tubulação

até 3,0m ■

Tipo

Equipamentos e
Acessórios para
Instalação de Àr
Condicionado
Serviços

Und Qiiant. Valor Unit
,an í,000Q000 2.500,96 í

1,0000000 2.500,96

Total

2.259,90

2.259,90

0,00

2.823,74

84.712,20

Total

2.500,96

2.500,96

VA.'.

-  \

. ..-Oy
vA. I , Ü/

C



PARA Cri:ESi~ER COM LífiSB!;

MO sem LS

-->

Valor do

BDI =>

0,00 LS =>

623,98

Quant. =>

0,00 MO com LS
—

Valor com BDI =>

58,0000000 Preço Total
=>

0,00

3.124,94

181.246,52

3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição : 2359': GRSE . Fornecimento e instalação de condicionador de .Equipamentos e .  un 1,0000000 - : 2.689,78 2.689,78

ar tipo split 18000 bíu/h. c/compressor rotativo :-Acessórios para
Instalação dé Ar
Condicionado..

Insumo 19 ORSE Fornecimento e instalação de ar condicionado Serviços Ull' 1,00001300, 2.689,78^ 2.689,78

tipo split wall 18.000 BTU's (evaporadora e
condensadora) - contempla a mão de obra.

supoite e tubulação até 3,0m „

MO sem LS 0,00 LS => 0,00 MO com LS o,oo'

Valor do 671,10 Valor com BDI => 3.360,88

BDI =>

Quant. => 89,0000000 Preço Total 299.118,32
=>

4  Código Banco

Composição 10220

Insumo 10996 ORSE

Descrição

ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de
ar tipo spiit 22000 btu/h d compressor,rotativo

Fornecimento e instalação de ar condicionado
tipo split wãll 22.000 BTU's (evaporadqra e
condensadora) - contempla a mão de obra,

suporte e tubulação até 3,0m

Tipo

rEquipamentos e
; Acessórios para
;  Iristajação de Ar
,, Condicionado

' Serviços

Und Quant. Valor Unit

un |,0000000 3.666,06

un 1,0000000 . 3.666,06

Total

3.666,06
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MO sem LS

Valor do
BDl =>

Código Banco

Composição 2360

Insumo 20 ORSE

0,00 LS -■> 0.00 MO com LS 0.00

Valor com BDl => 4,580,74

Quant. => 5,0000000 Preço Total 22.903,70
=>

Descrição Tipo
ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de . Equipamentos e

ar tipo split 24000 btu/h c/compressor rotativo Acessórios para
Instalação de Ar

—  _ _ Condicionado
Fornecimento e instalação de ar condicionado Serviços
tipo split walJ 24.000 BTU's (evaporadora e
condensadora) - contempla a mão de obra,

suporte e tubuláção até 3,0ni

MO sem LS
=>

Valor do
BDI =>

0,00

907,91

Uiid

un

iin

.S =->

Quant. =>

Quant. Valor linií

.0000000 3.638.94

1,0000000 3.638,94.

0,00 MO com LS
=>

Valor com BDl =>

8,0000000 Preço Total
=>

Total

3.638,94

3.638,94

0,00

4.546,85

36.374,80

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

499.684,92
670,62

.355,54

mua
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ANEXO I - C DO TERMO DE REFERÊNCIA - CURVA ABC DE SERVIÇOS

.oJjigo buiicu bescrição

2359 ORSE Fornecimeiito e instalação de condicionador de ar tipo
split 18000 btü/h c/compressor rotativo

Tipo

10369 ORSE Foraecimento e instalação dê condiciònador cle ar tipo
split 12000 btu/h c/compressor rotativo

10368 ORSE Pomeeimento e instalação de condicionador de ar tipo
: split 9000. btu/h c/compressor rotativo

2360 ORSE Fo^ecimento e instalação de condicionador de ar
split 24000 btii/h c/compressor rotativo

tipo

10220 ORSE Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo
split-22000 btíi/h c/compressor rotativo

Equipamentos e
Acessórios para

■' Instalação de Àr
' Condicionado
Equipamentos e
Acessórios para
Instalação de Ar
Condiciona.do
Equipanientos e

; Acessórios pará
Instalação ile Ar.
Condicionado
Equipamentos e
Acessórios para
instalação de, Ar
Condicionado "
Equipamentos e,
Acessórios para
Instalação de Ar
Condicionado

LOCAL: SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA
CURVA ABC DE SERVIÇOS

Und

un

un

un-

im

un

Quaiií. Valor Unit Total

89,0 3.360,88 299.118,32

í^8,0 :.3.124,94 V Vi8l.246^2'':

Peso (%) Peso
Acumulado

(%)
47,91 47,91

29,03 :

30,0 2.823^74 ■ ,8Í7Í2,2G; 13,57

5,0 4^546,85 - 36.374,80 r ' 5,83

5,0 ■ 4.580,74 ■ ' 22^903,70- . - 3,07'

■76,94

90,51

96,33

100,00

Total sem BDl

Total do BDl

Total Geral

499.684,92
I24y670,62
624(355,54
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ANEXO i - D DO TERMO DE REFERÊNCIA - CURVA ABC DE INSUMOS

■OBRA:. 'FOIINI ( I \1F\T O
,L)IS't^VÉAXl.^l>
CONDK ioV^nORl» \«
Códig Bane Descrição Tipo Und Quantidade

LOCAL: SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MÁ

j-e|p^vÂÍí|:;ípp|^^ í-f. A;ir;
Valor Unitário Total

Operati Improdutiv Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

'í 19 ORSB Fornecimento Serviç iin
e instalação os -
deai-. ..
condicionado

Vi. .í .'Q-: A
18.000 BTU's
(cvaporadoia
e-

condensadora

)- -;uJ A ';:Á0'Aa'.
contempla a
mão de obra,

C"::- " í'i ' . ■ süporteAçcA-■ ;/Uj 'A
'  . tubül^çãolaté- . ; 1. A' -

3.0m
. 1 1152 ORSE Fornecimento Serviç; un'

e instalação os
do ar
condicionado

l- ' .; A-Ar" ■ . .".A-titAspIAÁaU', : '
12 000 B'IU's
(evaporadora

' ;ç ■: ÍA''^ A!' ' ■A'";' ,í -À:
condensadora
) - contempla
a mão de

va

.89.0000.
000

58,0000
000

3.360,88 29gvíl"8,3áí

3.124,94. 181.246.52

Geral

299.118,32

Peso Valor Peso
Acumulad Âcuinul

o  ado

299.118,32 47,91%
47,91

%

181,246,52.■
29,03

%•

480.364.84 76,94%

ç.. M U/\

oA
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.  . ■■;■ ■ ' - obra, supofte-^ ■ -: ■' . ..;P P..
■-■ p. ;- \ ""éitubulaçãO;r,;.C' tí; P Pc ■

.  ■ ^ . até.3,0m ■; ' . " ; . ;
;  .' ■ ■ Forn.ècimeritop p' ;i ■ i . ■

e iristaiáção. . . .: ■ i
•  v_. . .. ;!de,ar :/vP-P v.'pJl.p.^ ';\ " "'P--:. V' " '

P  .;■ ; .■ condicionado , r ^ •■ç ■ ■ i
,. tipo split wall

12.000 BTU's
(evaporadora

P  Py Á p/epvPP ■ .'P jPS p 'pp.;P;-'.'pí.;'
•  í condcnsadora ,

;) -.-conlcmpla
a mão de

:  . obraf.suporte
'■ p: "-p-: . v ■;ptubialaçãG^-.-ppçí ̂ ''p Ppp p 'P.P ' , l-, -':
■ -ppPi "'. ■ ; -''-;PatppOraP:p: -'PPp'psVpp" - ■
1151 ORSE Fornecimento Serviç un

e instalação os 30,0000
de ar 000
condicionado
tipo split wall
9.000 BTU's
(evaporadora . ,
e

condensadora
) - contempla
a mão de
obra, suporte .
e tubulação
até 3,0rn

20 ORSE Fornecimento Serviç un
e instalação os 8,00000
de ar 00
condicionado
tipo split wall , .

Pt;.
-bP . .P-. ' P... .t - ■ M,

c' , cP " ^P - - ^ • P' ' -BiP ■" ■ ■
■■ .t.;.P... . :

.B... .?v,;

C i .

■pp ■

2.823,74 84.712,20 .712,20

p

P/,.,. op

565.077,04 90,51%
13,57

%

9vl\'òV>

4.546,85 36.374,80 36.374,80 5,83% 601.451,84 96,33%
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10996 ORSE

24.000 BTU's

(evaporadora
e

condensadora

)  -
contempla a
mão de obra,
suporte e

tubulação até
3,0m

Fornecimento

e instalação
de ar

condicionado

tipo spiit vvall .
22.000 BTU's

(evaporadora
e

condensadora

) - contempla
a mão de

obra, suporte
e tubulação
até 3,0m

Serviç
os

un

5,00000

00

4.580,74 22.903,70 22.903,70 3,67% 624.355,54 100,00%'

Totais por Tipo

Equipamento RS 0,00

Equipamento para Aquisição R$ 0,00
Permanente

Mão de Obra R$ 0,00

Material R$ 0,00

Serviços R$
624.355,5

4

R$ 0,00
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Administração

Aluguel

Verba

Outros

RS 0.00

RS 0,00

R$ 0,00

RS 0.00

Total sem BDl

Total do BDl

Total Geral

499.684,92

124.670,62

/,624.355,54
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ANEXO í - D DO TERMO DE REFERENCIA - ENCARGOS SOCIAIS
g J^o

, CÓDIGO s} ■ - msç^Ão " ~ > | < ---hqpista% .>, C . M.ENSALj[STA%

;  ' ^ GRiMtÃí:;Ã: .:s;: -soi|ÃiVÃhVÃ:;s;os
Al INSS 20,00 20,00
A2 SES! 1,50 1,50
A3 SENA! 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SE3RAE 0,60 0,60
A6 Salário-Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

L>J
O

o

3,00
A8 FGTS 8,00 8.00

A9 SECONCl 1,00 1,00
A  Total dosiÈncargos Sociais 37,80 , 37,80

GRUPOB

Bi Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - enfermidade 0,89 0,69
B4 13° salário . 10,73 8,33 /P
B5 Licença Paternidade 0,07 0,06 g
B6 Faltas justificadas 0,72 0.56 /■ \q ,
B7 Dias de chuva 1,46 0,00 jf Í

/

O/
ÍJVOO/
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Auxilio acidete de trabalho 0,1 1 0,09

B9 Férias Gozadas 7,42 5,76

BiO Salário Maternidade 0,03 0,03

B
Totial dos Encargos Sociais qüè féçebein
/ ;¥" ■■■ ..00-incidências dt A. ..O-

:/0-'
;  C- 43^25^ 15,52

0  ■■ ' 5:03 5,:v ; ■.■ 'Fí ■ ;;GB:üPGÍÇ ' -O-' .. ■ ^ l00í:.0-0.O-05: . .3|g-3 :O0H.v 50'; 0^: . 33
Cl Aviso Prévio Indenizado 4,72 3,67

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09

C3 Férias Idenizadas 5,83 4,53

C4 Depósito rescisão sem Justa Causa 3.98 3,09

C5 Idenização Adiciona! 0.40 0,31

00''0 ' :0%0'j00;00S
- i ■■

Total dos Encargos Sociais que não
recebem incidências globais de A

15,04 SilSiiiB-Sí^
GRUPO D

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,35 5,87
Reincidência de Grupo A sobre Aviso

D2 Prévio Trabalhado e Reincidência 0,42 0,33
doFGTSsobre Aviso Prévio Indenizado

■0' , 00' 0; ■ . Total das Taxks incidências c
D reincidências 16,77 , . 6,20 m00.3'53^

01^x0
■:003,0-: ' Si'i' . 03Í|;00^íTr^ . 112,86 .  ' 71,21 \t W<^
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ANEXO I - E DO TERMO DE REFERÊNCIA - BDl
. S- D. O,

ÜÜÜÜ
®Ê]^} ITÈM COMfjPÒNÊNTE ÓaBDí -  ' •'

BDITCU-Acórdão 262MÔÍjV%í -L
] ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) —  : — ' •'

3,00%
2 SEGURO E GARANTIA (S+G) 0,15%
3 RISCO (R) 0,97%
4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%
5 LUCRO (L) 6,60%

TRIBUTOS (í) 10,65%
PIS 0,65%

6 COFíTnS 3,00%
ISS 5,00%
INSS (DESONERAÇÃO) - CPRB 2,00%

BDI-(( 1-1-AC + S + G + R)«(1 + DF)*(1 + L))/((1-I))-1

Aplicando na formula acima, temos:

IO >/( DJ
Va<. ^
V.-s

BDI(%)= 24,95%
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2021

ANEXO II - MODELO SUGERIDO PARA PROPOSTA COMERCIAL
(Obrigaíoriedade do timbre da empresa)

referente

Pregão Eletrônico n° / SI^ÍP;
Processo Administrativo n° /

Lemu''r52Õ/2lr Lei^  lai n 0.320,2002 e subsidianamente a Lei Federal a" 8.666/1993 com suas alterações e
as cJausulas constantes deste edital.

Propomos a Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA, pelo preço total a
seguir indicado, a execução dos serviços objeto da Licitação em epígrafe, obedecendo as
estipulaçoes do correspondente Edital deste certame e asseverando que:
a) Os .serviços deverão ser executados sob condições que atendam ás determinações constantes
nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.
b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços
contratados, especialmente a referente a segurança e medicina do Trabalho
c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta Licitação
d Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este
ultimo.

preço total para a execução dos serviços descritos no PREGÃO
004/2021 - SRP, nos termos do Edital, o vaíor de RS XXXX

(XXXXXXXX), estando já incluídos neste valor todas as despesas com o fornecimento dos
serviços e materiais, equipamentos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes
direta ou indiretamente na execução dos serviços, inclusive frete, encargos fi scais, comerciais,
sociais e trabalhistas.

4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data
da sua entrega.

5  Auexos à Proposta: Plamiha Orçamentária, Planilha de Composição dos Preços Unitários
Plamlha de Composição de Encargos Sociais e Composição do Percentual adotado para j
Beneficio e Despesas Indiretas-BDí.
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6. Outras informações: Razão Social da Proponente, Endereço, Telefone, CNPJ N° XXXX,
Inscrição Estadual e Inscrição Municipal, se houver, Banco XXXX, Agência n° XXXX e Conta
Corrente n° XXXX.

7. Responsável pela Assinatura do Contrato: XXXX (Nome), Cl n° XXXX, CPF n° XXXX.

(  ), . de de

(nome da empresa)
Nome, Identidade, CPF e assinatura do representante legal da proponente
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 - SRF
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2021

ANEXO 10 - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N",

Foi este instrumento de contrato, de um lado o Município de São Domingos do Azeitão/MA,
com sede administrativa situada à Rod. BR 230. KM 212, Sm, Centro, São Domingos do
Azeitão — MA. inscrito no CNPJ/MF; 01.612.333/0001-34. neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. LOURIVAL LEANDRO DOS SANTOS JÚNIOR, brasileiro, casado,
empresário, portador do CPF n° 270.349.843-87, de ora em diante designado simplesmente
CONTRA FAN PE ; e, de outro lado a pessoa jurídica , com endereço à Rua
' "a cidade de Estado de , inscrito(a) no CNPJ/MF sob irí ,

neste ato repre.sentada pelo Sr ., brasileiro, portador do documento RG n°.

®  - doravante designada simplesmente
"CONTRATADO(A)"; atendendo as condições do instrumento convocatório e as constantes
nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes à normas da Lei Federal n° 8.666/93 e
suas posteriores alterações. Lei n.° 10.520/2002, do Decreto n.° 10.024/2019, Decreto
Municipal n^ 006 e 007 ambos de 01/01/2021, da Lei Complementar 123/2006, alterada pela
Lei Complementar 147/2014 e demais formas complementares e disposições deste instrumento
aplicáveis à espécie, conforme as cláusulas e condições a seguir delineadas;

CLÁUSULA í - OBJETO

1.1 A presente Ata de Registro de Preços estabelece cláusulas e condições gerais referente ao
PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 — SRF que tem por objeto o Registro de preços para
contratação de empresa para o íornecimento e instalação de ares-condicionados, do tipo
split, novo, para atender as diversas Secretarias do Município de São Domingos do
Azeitão/MA, conforme as quantidades, e.specifícações e condições descritas no Termo de
Referência do Edital.

CLÁUSULA II - DOS DOCUME.NTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços os documentos e instruções que
compõem o PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 - SRP, complementando-a para fins de
direito e independentemente de transcrição, obrigando-se as partes em todos os termos.
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2.2 IiiíSpamesta Ata, o respectivo instrumento convocatório e seus anexos, bem como as
propostas das empresas vencedoras do certame.

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

Decreto Federal n°. 7892/2013 e no Decreto Municipal n° 006/2021 de 01/01/2021 que

regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, no âmbito municipal.

CLÁUSULA iíí - DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições
ofertadas na (s) proposta(s) são as que seguem;

r - FORNECEDORES REGISTRADOS

ITEM
DESCRIÇÃO DE
SERVIÇOS

UNID. QUANT.

P.

UNIT.

COM

DBl

TOTAL

COM

DBI

CÓDIGO

'  •• • , ■ ' •

TOTAL GERAL - .

3.2 O Valor total registrado foi de R$ J-

CLÁUSULA IV - DO PRAZO E VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da
data sua Publicação no Diário Oficial.

CLÁUSULA V - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO

5.1 Os serviços deverão ser entregues na especificação, quantidade e periodicidade
especificada no Edital, no Termo de Referência, na Proposta do Licitante Vencedor e demais

documentos pertinentes.

5.2 O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo interessado mediante

assinatura de contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO N° 004/2021 - SRP

60



SAO DOMiMGQS DO

PARA CtíSSCKP, COM fjeprfOADg

5.3 o compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante Contrato,

decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N°
004/2021 - SRP

5.4 A presente Ata implica em compromisso de fornecimento após cumprir os requisitos de

publicidade, ficando o fornecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua

validade, dentro dos quantitativos estimados.

5.5 A execução dos serviços será de acordo com o recebimento da Ordem de Serviços emitida

pelos Órgãos Participantes e/ou não participantes.

CLÁUSULA VI - DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DOS LÍCITANTES
REGISTRADOS

6.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao

valor da proposta do licitante vencedor.

6.2 Para o registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido a análise das

DOCUMENTAÇÕES DE HABÍLÍTAÇÃO.
6.3 A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao
licitante vencedor.

6.4 Além do preço do 1° (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros

fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor.

6.5 O Registro Adicional de Preços, além do 1° (primeiro) colocado, tem por objetivo o

cadastro de reserva, nos termos do Art. 1 1, § U do Decreto Federai n° 7.892, de 23 de janeiro

de 2013.

CLÁUSULA VII - DA UTILIZAÇÃO .DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR
USUÁRIOS NÃO PARTICIPANTES

7.1 Esta Ata de Registro de Preços ixideiá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da

Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia
consulta à Comissão Permanente de Licitação - CPL. desde que devidamente comprovada à

vantagem.

7-2 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 Comissão

Permanente de Licitação - CPL, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos

preços a serem praticados, obedecida a ordein de classificação.

7.3 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 Comissão Permanente de Licitação - CPL.

7.4 A possibilidade de participantes extraordinários obedecerá ao disposto no Decreto

Federal n° 7892/2013 e Decreto Municipal n"* 006/2021 de 01/01/2021.
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7.5 Ai^uisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cinqüenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de pieços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
7.6 As adesões a ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro 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.
7.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratuais assumidas e a aplicação, observada o contraditório e a
ampla defesa, de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas contratuais,
devendo informar as ocorrências destas ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA Vlíl - DAS CONDIÇÕES GERAIS

8.1 As omissões e dúvidas que eventualmente surjam quanto esta Ata serão sanadas através
da interpretação do que dispuser o Edital que deu origem a Ata de Registro de Preços e a
proposta apresentada pela licitante vencedora.
8.2 As condições gerais da execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto,as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais condições
do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA ÍX - DA PUBLICAÇÃO

9.1 O ORGÃO GERENCIADOR fará publicar o resumo da presente Ata no Diário Oficial
dos Municípios do Estado do Maranhão - FvVMEM, após sua assinatura, obedecendo ao prazo
previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n° 8.666/93.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em 02 (duas) vias de
igual teor, na presença de duas testemunhas.

REvSUMO DOS DADOS DO DETENTOR DA ATA E DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

9  DADOS DO(S) FORNECEDOR(ES) CLASSIFICADOS SÃO OS QUE SEGUEM:

EMPRESA VENCEDORA:

RAZAO SOCIAL; CNPJ N":
ENDEREÇO: CEP.
TELEFONE: CELULAR:
ENDEREÇO ELETRÔNICO: REPRESENTANTE:

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
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Comissão Permanente de Licitação - CPL, com sede Prefeitura Municipal de São
Domingos do Azeitão/MA, localizada na Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro, São Domingos
do Azei tão - MA.

São Domingos do Azeitão/MA,

COMÍSSAO PERMANExNTE DE LICITAÇÃO - CPL
Presidente da CPL - Órgão Gerenciador

NOME DA EMPRESA

NOME/CARGO/R.G./CPF

REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 - SRF

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2021

ANEXO ÍV - MINUTA DE TERMO DE CONTRAT'

CONTRATO N"

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM

ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS

DO AZEITÃO/MA E EMPRESA

, NA FORMA DA

ABAIXO.

Por este instrumento de contrato, de una lado o Município de São Domingos do Azeitão/MA,

com sede administrativa situada à Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro, São Domingos do

Azeitão - MA, inscrito no CNPJ/MF: 01.612.333/0001-34, neste ato representado pelo Prefeito

Municipal. Sr. LOURIVAL LEANDRO DOS SANTOS JÚNIOR, brasileiro, casado,

empresário, portador do CPF n° 270.349.843-87, de ora em diante designado simplesmente

"CONTRATANTE"; e, de outro lado a pessoa jurídica com endereço à Rua

n° , na cidade de ,., Estado de , inscrito(a) no CNPJ/MF sob n° ,

neste ato representada pelo Sr , brasileiro, portador do documento RG n°.
e  CPF n° , doravante designada simplesmente

"CONTRATADO(A)"; e, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei

Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações. Lei n." 10.520/2002, do Decreto n.°
10.024/2019, Decreto Municipal n° 006 de 01/01/2021, da Lei Complementar 123/2006,

alterada pela Lei Complementar 147/2014, demais formas complemenlares e disposições deste

instrumento aplicáveis à espécie, e normas do EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°
004/2021 - SRP, autos do Processo Administrativo n" 107/2021, sujeitando-se mediante as

cláusulas e condições a seguir delineadas:

CLÁUSULA f - DO OBJETO

1.1 Este contrato tem por objeto o Registro de preços para contratação de empresa para

o fornecimento e instalação de ares-condicionados, do tipo split, novo, para atender as

diversas Secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA, na forma e nas

condições estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico.

1.2 Fica fazendo parte deste contrato, independentemente de qualquer transcrição com

perfeito conhecimento das partes contratante.s, o citado Edital do PREGÃO ELETRÔNICO
N° 004/2021 - SRP e seus anexos e a proposta comercial apresentada, passando tais

64



&
*

?- P. £ r. J V AGE

SÂO POMIMGOS DO

CRÇ.SCSr? COM tlíSSRDADí:
C.P

J :S'
documentos e outros gerados até a assinatura deste Contrato a fazerem parte

instrumento, para todos os fins de direito.

] .3 Discriminação do Objeto

ÍTEM
DESCRIÇÃO DE
SERVIÇOS

UNÍD. QUANT.

P.

UNIT.

COM

DBI

TOTAL

COM

DBI

—"A

CÓDIGO

TOTAL GERAL . ■

1.4 Todos os eqtiipamentos devem ser novos e possuir controle remoto.

1.5 Os equipamentos devem possuir garantia de, no mínimo, 01 (um) ano, contra vícios de
fabricação.

CLÁUSULA II - DO LOCAL DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO
SERVIÇO

2.1 A empresa vencedora do certame posstiirá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da assinatura do contrato para promover a entrega dos aparelhos de ar-condicionado
devidamente instalados.

2.2 A instalação dos equipamentos compreende a realização das obras de natureza civil,
elétrica e hidráulica necessárias à instalação e ao perfeito funcionamento dos equipamentos.

2.3 A instalação do equipamento é de responsabilidade da Contratada e deve obedecer e
seguir rigorosamente o manual do fabricante, e conforme normas da ABNT.
2.4 A instalação dos equipamentos compreende, ainda, o fornecimento de todos os materiais
necessários para a perfeita instalação dos equipamentos, tais como fios, cabos, mangueiras,
suportes, parafusos, buchas, tomadas, disjuntores, etc.

2.5 A CONTRATADA fornecerá garantia em relação aos serviços prestados para instalação

dos equipamentos de ar-condicionado objeto do presente certame, de, no mínimo, 01 (um) ano
de duração.

2.6 A Contratada se responsabilizará pelo fornecimento, sem ônus para a Administração, de
todo o material de consumo instrumental, equipamentos de proteção — EPfs, íerramentas e

demais aparelhagens necessárias para a execução dos serviços.

2.7 Na entrega, os materiais/os serviços deverão estar em perfeitas condições e em estrita

observância das especificações deste Term.o de Referência e da proposta, acompanhados da

respectiva nota fiscal eletrônica detalhada;
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■r-i. .2.8 A não observância desta condição implicará nar^^éf^ão por parte da Àí
sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte do fornecedor inadimplente, isentando a
Administração de qualquer indenização.
2.9 Os bens e serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades.
2.10 Os bens e serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.
2.11 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
2.12 Os produtos e ser\dços deverão ser entregues em parcelas, de acordo com a necessidade
do Município.
2.13 Os equipamentos devem ser entregues e instalados em local a ser descrito na Ordem de
Serviços expedida pela Secretaria requisitante.
2.14 Os serviços serão executados no horário das 8h às 17h, de 2" a feira, ou,
alternativamente, cm horários e dias previamente acordados conforme conveniência do
Contratante.

CLÁUSULA ííl - DA GARANTIA

3.1 O período de garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo de 1 ano (um) da
evaporadora/condensadora e no mínimo de 3 (três) anos do compressor, contados a partir da
entrega definitiva.
3.2 A licitante vencedora deverá fornecer garantia das instalações por 12 (doze) meses,
independente da garantia fornecida pelo fabricante dos equipamentos;
3.3 A garantia abrange todos os equipamentos e os serviços de sua instalação, devendo a
Contratada solucionar no prazo de 48 horas qualquer falha no funcionamento dos sistemas
instalados;

3.4 A empresa fornecedora dos equipamentos será responsável durante a garantia pela
substituição, troca ou reposição dos equipamentos e/ou peças caso apresentem defeitos, avarias
ou incompatibilidade com as especificações deste Termo de Referência;
3.5 No período de garantia deverá ser prestada assistência técnica/ manutenção corretiva a
fim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, sem ônus adicionais para a
Administração;
3.6 A assistência técnica deverá solucionar a ocoiTência, após sua abertura entre 8h e 17h, de
segunda a sexta-feira, em até 05 (cinco) dias, ao final dos quais, caso não tenha sido
solucionado, deverá ser substituído por equipamento idêntico ou superior,

CLÁUSULA ÍV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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4.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos
e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

q) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
locai constantes neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e
prazo de garantia ou validade, bem como a,s demais informações pertinentes ao objeto;
r) Fomecer todos os instrumentos, fermmentas e mão-de-obra necessária à execução dos
serviços contratados, sem nenhum ônus adicional à Administração,
s) Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados;
t) Respon,sabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com,os artigos
12, 13 e 17 a 27 e 31 do Código dc Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

u) Zelar pela qualidade dos fornecimentos e pela execução nos prazos estipulados no
contrato.

v) Responsabilizar-se por todos os custos, benefícios, tributos e contribuições que sejam
devidos em decorrência direta e indireta objeto do contrato ou de sua execução,

w) Responsabilizar-se por todas as despesas, diretas e indiretas, com mão-de-obra, tributos,
transportes, carga e descarga, bem como os respectivos encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários e securitários.

x) Não transferir ou ceder a ouírem, no todo ou em parte para o objeto deste Termo,
y) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

z) Responsabiliza-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados,
ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes
de serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo
expirado prazo.

aa) Executar o objeto contratual através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade
para quaisquer danos ou faltas que estes venham a cometer no desempenho de suas ílinções,
obrigando-se a indenizar a CONTRATANTE, por todos os danos e prejuízos que
eventualmente ocasionarem;

bb) Responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante,
produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e,/ou quantidade que os torne irrecuperáveis,
impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam ou que lhes diminua o valor, assim
como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem,
cc) Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;

dd) Manter durante toda a execução do contrato, as informações sobre os endereços e
telefones para contato, devidamente atualizada;

ee) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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ff) Indicar PREPOSTO para representá-la durante a execução do contrato.

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 São obrigações da CONTRATANTE;

j) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus &xos;,'
k) Verifícar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos j^^pfdos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fin^^^ceitação
e recebimento definitivo;

1) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou cotiigido,
m) Acompanhar c fiscalizai- o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

n) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar o
fornecimento;

o) Permitir o acesso dos empregados da CONl R.A1 ADA às suas dependências para a
execução do objeto, quando for o caso;
p) Prestar informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATAD/k ou por seus prepostos;
q) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

r) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decoirencia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA VI - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1 O objeto deste Termo poderá ser formalizado em Contrato Administrativo, estabelecendo em
suas cláusulas as condições para .sua execução, os direitos e obrigações entre as partes, de
acordo com os dispositivos normativos vigentes
6.2 O prazo para a execução dos Serviços objeto desta licitação será de 120 (cento e vinte)
dias após emissão da Ordem de Serviço podendo ser proiTogado nos termos do § 1° do artigo
57 da Lei 8.666/1993;

6.3 O presente Contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data
de publicação do seu extrato no Diário Oficial dos Municípios do Maranhão, sem prejuízo do
disposto no artigo 57.1 da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA Vlí - DO VALOR CONTRATUAL
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7 ] Pela execução do contraio, a CONTRATANTE pagará à CON
global de R$ ( ), que será pago me
serviços.

TADA, (Cxalor

.dos

CLÁUSULA Vííl - DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos serviços de que trata este Termo de Referência será efetuado pelo
CONTRATANTE à CONTRa\TADA em reais, devendo o Contratado emitir notas
fiscais/fatura de acordo com a execução dos serviços, com pagamentos efetuados na
conformidade, no prazo de até 30 ítrinta) dias contados da entrega do faturamento, mediante
a apresentação de Nota fiscal. x/r ~ i

8 ? O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, correspondente à primeira Medição dos
seiviços. somente poderá ocorrer mediante a apresentação dos seguintes documentos:

d) Registro dos serviços no CREA/CAU/PI, caso obrigatório para a execução dos
serviços.

e) Anotação de Responsabilidade 1 ecnica (ART) de execução dos serviços;
f) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da fiscalização dos serviços,

8 3 Nas Faturas/Notas Fiscais deve ser destacado o número do Contrato. As mesmas, so serão
liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestotn
ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas a CONTRATADA para
correções, não se alterando a data de adimpleraento da obrigação. ^
8 4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, coitstatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibtltdade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou
documentação mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 199j.

8 4.1 Constatando-se junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
CONTRATADO, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. ol da Instiuç
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018 , * j a
8 4 2 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de inegularidade da contratada, ser
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de o (cinco) to
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O piazo podei
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRA FANTb.
8 4 3 Previamente á emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de conttatar com
Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no a . - ,
da Instrução Normativa n" 3, de 26 de abril de 2018.

8 5 Havendo erro iia apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,
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obrigação fmancèiíS--peítâeriíe, decorrente de penalidade imposta ou inadina^ência, o
pagamento Ficará sobrestado até que a CONTRAI ADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
8.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.

8.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.

8.8 Persistindo a iiregularidade, a CONTPvATANTE deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
CONTRATADA a ampla defesa.

8 9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, ate
que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação
junto ao SICAF.

8.9.1 Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente
no SICAF. salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de inteiesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade da CONTRA 1 AN IE.

8.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela CONTR.\TANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela será calculada mediante a aplicação da seguinte fóimula.

EM = N X Vp X (1 / 365) onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do
efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;
] = [pcA anual acumulado (índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

CLÁUSULA ÍX - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas neste
Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25 /o (vinte
e cinco por cento) do contratado, de acordo com o previsto no art. 65, da Lei n° 8.666 de 199j.
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9J TT^nrSí^ressões que excedam esse limite serão objeto de acordo celebrado entre as
partes contratantes, na forma disposta no parágrafo 2°, inciso II, do artigo 65, da Lei n°
8.666/93 e suas po,steriores alterações.

CLÁUSULA X - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO
CONTRATO

10.1 Nos tennos do art. 67 Lei n" 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fi scalizar a entrega dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.

10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer iaegularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de eonformidade com o
art. 70 da Lei n" 8.666, de 1993.

10.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano. bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.
10.4 O Fiscal do presente contrato será o (a) Senhor (a)

CLÁUSULA X! - DAS PENALIDADES

11.1 No caso de inexecução parcial ou total do objeto do contrato, a Preíeitura Municipal de
São Domingos do Azeitão/MA aplicará as sanções previstas no art. 81, 87, 88 da Lei Federal
n. 8.666/93, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, fi cando a mesma sujeita ainda a
multas moratórias e compensatórias, conforme consta a seguir:
a) Advertência por escrito;
b) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com a
PREFEITUÍLX MUNICIPAL DE Sy\0 DOMINGOS DO AZEITÃO/MA, por um período não
superior a dois anos;
c) 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 resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada;
d) A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será
calculada sobre o valor do objeto, competindo sua aplicação ao titular da CONTRATANTE,
observando os seguintes percentuais:

d.l) de 0,3%, por dia de atraso até o limite de 10 dias;
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d.2) de 0,5% por dia de atraso a pai-tir 11 ° dia, até o correspondente 15 dias; e
d.3) de 1,0% por dia de atraso a partir do 16° dia, até o limite de 30 dias, o qual findo a
CONTRATANTE rescindira o contrato,

e) Será aplicada multa de 2 % sobre o valor da contratação quando a CONTRATADA:
e.l) Executar objeto em desacordo com o Termo de Referência/Projeto Básico, normas
técnicas, independente da obrigação de fazer as correições necessárias, as suas expensas, e
e.2) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência,
imperícia. dolo ou má fé, venha a causar danos a CONTRATANTE ou terceiros,
independente da obrigação da CON FRAT ADA em reparar os danos causados.

Subcláusula priitscira: As multas incidirão sobre o valor total contratado.
Subcláusula segunda; A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
AZEITÃO/MA, para garantir o fiel pagamento das multas, resei-va-se o direito de reter o valor
contra qualquer crédito gerado pela CONTRATADA, independentemente de qualquer
notificação judicial ou extrajudicial.
Subcláusula terceira: As penalidades previstas neste instrumento contratual serão aplicadas
sem prejuízo das corainações estabelecidas na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA XII - DA RESCISÃO

12.1 A CON TRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato nas hipóteses
previstas no artigo 78, da Lei Federal n° 8.666/1993, que ocorrerá nos termos do artigo 79 do
mesmo diploma legal, sem que caiba a CONTRATADO direito a qualquer indenização e sem
prejuízo das penalidades pertinentes.
12.2 A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato assegurara a
CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, unilateraimente, mediante Notificação por
ofício entregue diretamente ou por via postal, sem prejuízo da aplicação das penalidades que se
demonstrarem cabíveis, em processo administracivo legular.
12.3 A hipótese do não requerimento da Medição ou paralisação não justificada do ser\'iço poi
tempo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a rescisão unilateral do presente instrumento
contratual por parte da contratante segundo os termos expostos no paragraío anterior.

CLÁUSULA Xílí - DO RE AJUSTAMENTO

13.1 Na hipótese de o prazo da execução dos serviços exceder ao período de execução
contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído a CONTRATADA, este contrato
poderá ser reajustado pelo índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M),
mediante solicitação da CON FRA FADA.

13.2 O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO
a partir de 1 (um) ano contado da data de apresentação da data-base da planilha orçamentária,
mediante justificativa da variação do custo de produção no período.
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13.3 Os preços apresentados pela licitante vencedora serão irreajustáveis pelo período 12
(doze) meses contados a partir da data apresentação da proposta. Após esse período os mesmos
serão reajustados para cobrir alterações no custo dos insumos na mesma proporção da variação
verihcada no índice para Obras Públicas Portuárias, apurados pela Fund^g^"BÍ^.Q Vargas -
FGV, aplicando-se a seguinte fórmula: /Ç''"'

R= 11-Io X V Io

R = Valor da parcela de reajustamento procurado
10 = índice de preço verificado no mês de apresentação da Proposta^^^e-d'gu'origem ao
contrato.

11 ^ índice de preço referente ao mês de reajustamento
V = Valor a Preços Iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

13.4 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser detenuinado pela
legislação então em vigor.

13.5 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

13.6 Fica a CONTRATADA obrigada r, apresentar memória de cálculo referente ao

reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA X!V - DOS CASOS OMISSOS

14.1 Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato não previsto neste Contrato, os

chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitando o objeto do

Contrato, a legislação e demais noiTnas.reguladoras da matéria, em especial a Lei n° 10.520, de

17 de julho de 2002 (Lei do Pregão). Lei n° 8.666/93 e suas alterações, aplicando-lhe, quando
for o caso. supletivãmente os Princípio,s da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na

Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA XV - DA VINCULAÇÃO DA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS
ANEXOS

15.1 Este contrato fica vinculado ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 - SRP

e seus anexos, bem como à proposta de preços da CONTRAT.ADA, os quais passam a integrar

este instrumento contratual.

CLÁUSULA XVI - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1 As despesas deeorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos

consignados no orçamento da Prefeitura .\4unicipal de São Domingos do Azeitão -MA
classificada conforme abaixo especifícado:
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Programa Atividade: XXXXX;
Elemento de Despesa: XXXXX
Fonte de Recurso: XXXXX.

Nota de Empenho: XXXXXX

CLÁUSULA XVII - FORO

<x -y

17.1 As partes elegem do Foro da Comarca de São Domingos do Azeitão, Estado do
Maranlião, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
as questões judiciais relativas ou resultantes do presente contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes,
a seguir, firmam o presente instrumento, em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para um só
efeito, cujo instrumento ficará arquivado no Setor Jurídico da CONTRATANTE, empresa e
processo licitatório referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 — SRP, nos termos
do Artigo 60, da Lei n° 8.666/93.

São Domingos do Azeitão (MA), de de 2021.

CONTRATANTE

CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:

/ CPF/MF

CPF/MF
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Encaminhe-se à Assessoria Jurídica para análise e parecer da minuta do Edital e
seus anexos.

São Domingos do Azeitão/MA, 27 de outubro de 2021.

ligo Ribeiro Cardoso
Presidente Comissão Permanente de Licitações - CPL
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PREGÃO ELETRÔNICO 004/2021-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO 107/2021

Comissão Permanente de Licitação

PARECER JURÍDICO

Processo; Pregão Eletrônico 004-2021-SRP

Interessado: Município de São Domingos do Azeitâd -^MA.

Assunto: Análise da Minuta do Edital e seus anexos.

ANÁLISE JURÍDICO-FORMAL DO PREGÃO ELETRÔNICO
Ne 004-2021-SRP QUE TEM POR OBJETO O REGISTRO

DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EM PRESA! PÁRA
O  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARES-
CONDICIONADOS, DO TIPO SPLIT, NOVÔ; PARA
atenBertis DiGtóAS sèGretarias.do município
DE SÃO DOMINGOS DO ÁZplTÃO/MA PARECER
OPINATIVO JURÍDICO FAVORÁVEL AO EDITAL E A
MINUTA DE CONTRATO.

1. RELATÓRIO

Trata-se de pedido de análise jurídica da minuta de edital, Processo

Administrativo ne 107/2021, para Registro de preços para contratação de empresa

para o fornecimento e instalação de ares-condicionados, do tipo split, novo, para

atender as diversas Secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA.

Constam do processo administrativo os seguintes documentos:

4- Portaria de designação do Pregoeiro e da Equipe de Apoio;

4- Estudo Técnico Preliminar;

'é- Termo de Referência/Projeto Básico devidamente aprovado

V. /
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abertura do processo de

Planilha Orçamentária;

4 Autorização do ordenador de despesa

contratação;

-4 Abertura do processo administrativo.

4 Minuta de Edital com anexos.

4 Encaminhamento de solicitação e parecer jurídico da Assessoria Jurídica;

O Pregoeiro, na condição de coordenador do procedimento, enviou o Edital e

seus anexos à esta Assessoria para o indispensável parecer.

""^ste parecer jurídico, não serão analisados aspectos.técnicos

da contratação, vez que, presume-se que, as'especificações técnicas, inclusive quanto ao

detalhamento do objeto da contratação, suas características, qualidades, requisitos e
especificações, bem como a definição do valor da contratação, tenham sido regularrhénte
apuradas pela área técnica da Secretaria interessada na contratação. Desse rnbdo, a

avaliação jurídica se dará em relação a possibilidade de contratação pretendida.

Finalmente, se registre que as presentes observações são feitas sem caráter

vinculativo, mas em prol da segurança da Administração Pública e da própria autoridade

requerente a quem incumbe, dentro da margem.dé discricionariedade que lhe é conferida

pela lei, avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. '

Tudo lido è examinado é o que há de mais relevante para relatar. Passo à

análise.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cabe destacar que este parecer toma por base, exclusivamente,

os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em

epígrafe.

.  2
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Ressalta-se que esta Assessorla se presta à itfenifestação aos aspectos jurídicos

da questão, não nos competindo analisar qualquer mérito do ato administrativo

pretendido, características eminentemente técnica-administrativa.

No aspecto formal, visualizo que o processo administrativo em epígrafe está

devidamente autuado, protocolado e numerado^ bem assim há solicitação de contratação

elaborada pelo agente competente- com a anuência da autoridade administrativo

correspondentes. O termo de referência contempla as justificativas e informações

mínimas indispensáveis.

Verifico que não há a indicação dos recursos orçamentários, posto que se trata

de Sistema de Registro de Preços, não sendo a rubrica orçamentária exigida neste

momento, conforme o Decreto Federal 7.892/2013, art. 7.e § 2.2" Na licitação/para

registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente Será

exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil".

No caso em tela, a análise do presente' parecer é restrita aos parâmetros

determinados pela Lei n° 8.666/93, pela Lei n° 10.520/02, Decreto Federal n2 7.892/2013

e Decreto 10.024/19.

No mérito, a contratação poderá ser levada a efeito pela modalidade escolhida,

ou seja, o Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, com amparo no Decreto

10.024/19, conforme dispositivos abaixo transcritos, haja vista tratar-se de aquisição de

bens e serviços comuns, ou seja "...aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade

possam ser objetivamente definidos pelo editai, por meio de especificações

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado", vejamos o que

dispõe a legislação;

1 Art 38, caput, da Lei n 98.666/93 e item 5.1 da portaria Normativa SLTl/MPOG n9 5, de 19.12.02.
- Acórdão 254/2004 - 2^ Câmara TGU.
^ Art 79, §29,1 da Lei ns 8.666/93.

.. . 3
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Art. 1° Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser

adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por

esta Lei.

Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os

fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por

meio de especificações usuais no mercado.

Assim, a modalidade Pregão é prevista na lei e indicado para o objeto do

presente certame, desta forma, acertou a Administração na escolha do Pregão Eletrônico

do tipo menor preço por item para aquisição dos bens constantes da Minuta do Edital.

A Minuta do Edital e seus 'anexos contemplam objeto e condições de

participação bem definidos de forma a possibilitar ampla participação dos possíveis

interessados na prestação de serviço e fornecimento do produto.

Constata-se que todòs os procedimentos da sessão pública para recebimento

de propostas estão previstos na Minuta .dOiEditah ;V:

As Obrigações e sanções administrativas são suficientes e não exacerbam

aquelas previstas para o tipo de contratação, de forma que estão de acordo com a Lei

8.666/93. ■

Os vários anexos do edital trazem os modelos padronizados e indiãj^ensáveis

de declarações, destacando-sè o anexo TERMO DE REFERÊNCIA que contempla de forma

clara o objetivo, a justificativa, quantidade, especificação, da contratação.

A estimativa de preço tem base, segundo contas, planilha orçamentária

realizada através do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices, o que é

indispensável para praticamente toda contratação com Ente Público.

Com o presente parecer, tem-se que o edital e o procedimento até aqui têm

todos os requisitos do art. 38, da Lei 8.666/93, especialmente os grifados a seguir:



GR^  GABRIÉLLA RODRIGUES
\  ADVOCACIA E CONSULTORiA

Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a
abertura de processo administrativo, devidamente autuado,
protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a
indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a
despesa, e ao qual serão juntados oportunamente:
í - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso;

II - comprovante das publicações do edital resumido, na forma do
art. 21 desta Lei, ou da entrega do convite;

III - ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro
administrativo ou oficial, ou do responsável pelo convite;

IV - original das propostas e dos documentos que as instruírem;
V - atas, relatórios e deliberações da Coniissão Julgadora;
Vr-pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação,

■  dispensa ou inéxigíbilidade; ,
Vil - atos de adjudiGãção do objeto da licitação e da sua
homologação; ■;
VIU - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e
respectivas manifestações e decisões;
IX - despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando for
o caso, fundamentado circunstanciadamente;
X - téríbo de contrato oif inístrumento equiválente, conforme o
caso;

XI - outros comprovantes de publicações;
XII - demais documentos relativos à licitação.
Parágrafo único. As minutas de editais de licitaçpo, bem como
as dos contratos, acordOS, convênios ou ajustes devem ser
previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica
da Administração. (Redação dada pela Lei n- 8.883, de 1994)

Em suma, evidenciada a publicação pertinente e a contemplação de ampla
participação de interessados nas cláusulas do Edital, somados todos os outros aspectos
citados acima, tem-se que o Instrumento Convocatório atente aos requisitos jurídicos
indispensáveis para fiel cumprimento de seu objetivo.

3. CONCLUSÃO

Pelo exposto, opina-se relativamente aos aspectos jurídicos, pela legalidade do
Edital e pelo prosseguimento do certame.



GABRIELLA RODRiGUES
Advocacia e consultoria

o parecer.

Balsas/MA, 29 de outubro de 2021.

WM)lGABRIELLA MADEIRA RODRIGUES

Assessora Jurídica
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Encaniinhe-se à Controladoria Geral para analise do piocesso.

São Domingos do Azeitão/MA, 01 de novembro de 2021.

Hu^ Ribeiro Cardoso
Presidente Comissão Permanente de Licitações - CPL
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2021

PARECER CONTROLE INTERNO

1. RELATÓRIO

O Processo era análise refere-se à fase interna do processo administrativo n°
107/2021, por meio do Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por lote, para a Registro de
preços para contratação de empresa para o fornecimento e instalação de ares-

condicionados, do tipo split, novo, para atender as diversas Secretarias do Município de
São Domingos do Azeitão/MA.

O Procedimento, até aqui, ocorreu dentro das formalidades legais, conforme
detalhamento previsto Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores alterações. Lei Complementar
123/2006, alterada pela Lei complementar n.° 147/2014, Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002
(Lei do Pregão), Decreto n" 10.024 de 20 de setembro de 2019 (Decreto Pregão Eletrônico),
sem exclusão de outras aplicadas à espécie.

E o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

DA COMPETÊNCIA DO CONTROLE INTERNO

Os artigos 31, 70 e 74 da CF/88, determinam as competências do controle interno
na administração pública municipal. O Controle Interno, surgiu da necessidade de assegurar

aos gestores o cumprimento das leis, normas e políticas vigentes, através do estabelecimento

de mecanismos de controle que possibilitem informações à sociedade, impedindo a ocorrência
de fraudes e desperdícios, servindo de instrumento que visa garantir a efetividade, a

produtividade, a economicidade e a rapidez na prestação do serviço público.

O controle interno é fundamental para se atingir resultados favoráveis em qualquer

organização. Na gestão pública os mecanisníos de controle existentes previnem o emo, a fraude
e o desperdício, trazendo benefícios à população.

DO PROCEDIMENTO

O procedimento foi aberto com a solicitação de abertura do Secretário de

Administração, Finanças e Recursos Humanos.

Constam do processo os seguintes documentos:

s Portaria de designação do Pregoeiro e da Equipe de Apoio;

• Termo de Reíerência/Projeto Básico devidamente aprovado;
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o Portaria de designação do Pregoeiro e da Equipe de Apoio;
® Estudo Técnico Preliminar;

® Termo de Referência/Projeto Básico devidamente aprovado
Planilha Orçamentária;

Autorização do ordenador de despesa para abertura do processo de contratação;
Abertura do processo administrativo.

• Minuta de Edital com anexos.

e Solicitação e pai-ecer jurídico da Assessoria Jurídica;
• Solicitação de parecer da Controladoria Geral do Município.

3. CONCLUSÃO

Assim, ante o exposto e após o exame dos documentos dos autos, entendo que o
piocesso está de acordo com a legislação vigente, podendo dar-se prosseguimento às demais
etapas subsequentes.

E o parecer.

São Domingos do Azeitão/MA, 02 de novembro de 2021

Raylma Maciel da Silva

Controladora Geral do Município

Raylma Maciel da Silva
Controladora Geral do Municio!
Portaria n" 00212021-GA.t
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 - SR?
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

D.>

INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão/MA

OBJETO: Registro de preços para coutratação de empresa para o fornecimento e
instalação de ares-condicionados, do tipo split, novo, para atender as diversas Secretarias
do Município de São Domingos do Azeitão/MA, conforme quantidades, condições e
especificações constantes no Termo de Referência.

® MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
LOTE.

»  ENVK) DA PROPOSTA/DOCUMENTAÇÃO: DQ%ia:ó5/I;I/2G2TrâsíO8É0m
dia; 19/11//202] às 08h59min^ I Torário de Drasí'iii/DF.

•  ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: DiaT^lMÍ/àíliÔOm^
Horário dé Brásília/PF,;

e  FONTE DE RECURSOS: Sistema de Registro de Preços;

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Editai poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes
endereços eletrônicos; www.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura Municipal de São
Domingos do Azeitão/MA: https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de
Contas do Estado. https.V/site.tce.ma.gov.bi7. Mais informações poderão ser consultadas e
obtidas através do e-raail da GPL: cpl.saodomjngosdoazeitao@gmail.com ou pelo telefone (99)
98438-7265.

São Domingos do Azeitão/MA, 03 de novembro de 2021.

iiu

Hugo Ribeiro Cardoso

Preaoeiro
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2021
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DADOS DO :Ã G 1

ODJETO:

Registro de preços para contratação de empresa para o fornecimento e
mstalaçao de ares-condicionados, do tipo split, novo, para atender as
diversas Secretarias do Município de São Domingos do Azeiíão/MA,
conforme quantidades, condições e especificações constantes no Termo de
Referência.

VALOR

ESTIMADO,
MÁXIMO,'; -DE'

■ REEERÊNtTAv;-?:
OU SIGILOSO.

IS;;'-:©©;
■DECRETO

Áo:o24Á;-

L 1 Valor Total:
Estimado

[[" 1 Máximo
1  I Referência
Orçamento Sigiloso

ÍDÍGISTRO de
PREÇOS?

VISITA

TÉCNICA/
VISTORIA

TERMO , _ DE
CONTRATO OU
INSTRUMENTO
EQUIVALENTE

EORMA ./ DE
ADJUDICAÇÃO

SIM NAO TERMO DE
CONTRATO

POR LOTE

. ÜRGAO GERENCIADOR ÓRGÃO(S) FARTICIPANTES(S)
COMISSÃO PERMANENTE DE
LÍCITAÇÃO-CPL

—

PEDIDOS de
ESCLARECIMENTOS:

Até 0 dia 16/11/2021 às 09h00min. para o e-mail
cpl.saodoraineosdoazeitao(©gmail.comLlMiiJi. IARA JMPUGNAÇAO AO Até o dia 16/ll/2021às 09h00mm. para e-mail;

EDITAL: , - cpl.saodominaosdoazeitao®.2mail.com
E1>VIU-

vPROPOSTADOCUTMENTAÇÃO: ~ '
Do dia 05/11/2021, às OShOO min ao dia
19/11//2021 às 08h59min, Horário de
Brasília/DF.

ABfiKlCKA UAS PROPOSTAS/SESSÃO Dia 19/11/2021 às ShOOmin, Horário de
publica: . : • Brasflia/DF .
CODIGOUASG: 980228 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO

AZEITÃO/MA
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SISTEMA. TEEimoilE:©-
UTILIZADO:

COMPRASNET ENDEREÇO ^

ELETRÔNICO:
www.comprasnet.

gov.br
ENDEREÇO ^TaM-

OBTENÇÃO ' DO
EDITAL:

nww.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura Municipal de São
do Azeitao/MA:

hltps://saodomiiii»<isHfiazeitao.ma.gov.hr o no site do Tribunal
de Contas do Estado; www.tce.ma.gov.hr.

na:Tureza do objeto:

,Í^RTIÇÍPAÇ|0^^^
■p MÈI/■MEÍJEPÍR '

I  1 AQUISIÇÃO
ral SERVIÇO DE ENGENHARIA
|p~|| 'OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

INF(mMAÇÕES::GOMPLÉMENTARES

Licitação com itens Exclusivos pai-a MEI / ME / EPP - Art. 48, I
da Lei Complementar n° 123/06, alterada pelo Lei Complementar

147/2014.

Licitação com itens de cota reservada até 25% para MEI / ME /
EPP - Art. 48, III da Lei Complementar n° 123/06, alterada pelo
Lei Complementar 147/2014.
Licitação com itens de Ampla Participação

.PRE.G0EÍRO(AÍ: Hugo Ribeiro Cardoso ;E-MAÍL cpl.saodomingosdoazeitao@.
gmail.com

^REFERENCIA.,,
TEMPO:

DE Para todas as referências de tempo, será observado o horário de
Brasília (DF).

OBSERVAÇÕES GERAIS —
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2021

MINUTA DO EDITAL

loma-se publico, para o conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE SÃO
DOMWGOS DO AZEITÃO, ESTADO DO MARANHÃO, inscrito no CNPJ sob o n°
01.612.Ó33/Ü0Ü1-34 por meio da Comissão Permanente de Licitação - GPL e do Pregoeiro
Hii^o Ribeiro Cardoso, designado pela Portaria n° 007/2021-GAB de 01 de janeiro de 2021,
lealizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO por LOTE, na forma da Lei n." 10.520/2002, do Decreto n.° 10.024/2019 Decreto
Municipal n" 007 de 01/01/2021, da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei
Complementar 147/2014 e, subsidiariainente, da Lei n." 8.666/1993 e de outras normas
aplicáveis ao objeto deste certame e disposições deste instrumento, conforme condições,
especificações e quantidades apresentadas no ANEXO I.

O Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos:
ww^v.comprasnetgov.br, no site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA:
bttps;/^aodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado:
https.//S!te.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-
mail da CPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.cora

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DA IMPUGNAÇÃO E DA SESSÃO
PÚBLICA DE PREGÃO ELETRÔNICO:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Po4ia;05/L1^2O2dva§í;Ô81tOOtófiab.d^^
às 08h59min, Horário de èrãsjlià®^
LIMITE PARA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: AtÇfidiáWm^
ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO PÚBLICA: pia;9/íft/Íl2Làs;9hÍ^
CODIGO UASG: 980228 - MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA.
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: v/ww.comprasgovernamentais.gov.br.

Os foi-necedores deverão observar, rigorosamente, as datas e os horários limites previstos para
o recebimento e a abertura das propostas, atentando, também, para o início da disputa.

É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA,
EM QUALQUER HIPÓTESE, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO
PREGÃO. (Decreto n° 10.024/19, Art. 3", § 5°).

1. DO OBJETO



.- ■% i: fi i T l? ví í, D C

SAO DOMIM-GOS DO

v*^

íâ

PAHA casSCKn com tlSBROADe

s. D. ^

^  preços para contratação de empresa para o fornecimento e instalação
de ares-condidonados, do tipo split, „ovo, para atender as diversas Secretarias do
Município de Sao Domingos do Azeitão/MA, conforme as quantidades, especificações e
condições descritas no ANEXO 1 - TERMO DE REFERÊNCIA deste Editai

1.2

rOMPPiO^rí entre as especificações deste objeto descritas noCOMPJWSNET e as especifacaçOes constantes deste Edital, serão consideradas como válidas
as o Edna], sendo estas a que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da
proposta. ^

1.3 A hcitaçao será dividida em lote, conforaie tabela constante do Termo de Referência.

1.4 O critério de julgamento adotado será o menor preço por Jote, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificações do objeto.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

nao
2.1 Conforme Decreto Federal n" 7.892'2013, Capítulo V, art. 7.° § 2.», pata registros de pmços „ao
se taa necessário de inicio a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para
formalização do Contrato ou outro instrumento hábil.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1 0 Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF. que permite a participação
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal no sítio
po,. ;„eio de certificado digital conferido pela

ínfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

j.j O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.

J.4 O hcitante responsabiiiza-se exdusiv a e formalmente pelas transações efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos
acorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
e mante-ios atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo

5
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proceder, imgídiatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção
ou aqueles se tornem desatualizados.

0.6 y\ nao observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.

4. DA PARTICÍPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4 J Poderão parücipar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramenío Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN
SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1 Os hcitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

4.2 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual
- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123. de 2006.

4. j Para efeito do subitem acima, deste Edital, as microempresas è empresas de pequeno porte
participarão deste certame sendo observados os arts. 43, 44 e 45 da Lei Complementar n°.
123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

4.4 Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.4.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
4.4.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) ane.xo(s);
4.4.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.4.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
4.4.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;
4.4.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.4.7 Oiganizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa
condição (Acórdão n° 746/20 M-TCU-Plenário).

4.5 Como contljçao para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não"
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações;
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4.5.Tyque cumpre os requisitos estabélecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
2006. estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

4.5.1.1 nos Itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assmalaçao do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;
4.5.1.2 nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante
não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006,
mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

4.5.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
4.5.J que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apiesentada está em coníormidade com as exigências editalícias;
4.0.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências po,steriores;
4.5.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.5.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos tennos da Instrução
Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.
4.5.7 que não possui, era sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e ÍV do art. 1° e no inciso III
do art. 5° da Constituição Federal;
4.5.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação
conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991.

4.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

5.1 Os hcitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta cora a descrição do objeto ofertado e o
preço, ate a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

:).2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

Õ.3 Os hcitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do
CAF, assegurado aos demais hcitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

7
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5.4 As Miò^oempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habditaçao, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, § 1° da L.C n" 123, de 2006.

:).5 Incumbirá^ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
publica do Pregão, iicando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6 Ate a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

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

5.8 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente .serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

5.9 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

5.10 Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta,
sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

5.11 Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente encaminhados.

6, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:

6.1.1 Valor unitário e total do lote;
6.1.2 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
do 1 enno de Reíerência: indicando, no que for aplicável, o modelo, marca, fabricante, prazo
de validade ou de garantia;

6.2 Na Proposta de preços escrita anexada ao sistema deverá ser apresentada em 01 (uma)
via, numerada seqüencialmente e sem rasuras ou entrelinhas, datada, assinada na última folha
e rubi içada nas demais pelo representante da empresa, devendo conter:

6.2.1 Carta Proposta, no modelo do ANEXO 11, assinada por titular da empresa ou pessoa
legalmente nabihtada, em papel timbrado, identificando os serviços, o número da licitação,

8
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o pj)azo de execução, o preço total dos serviços, já incluído todos os custos seja qual for o
seu título ou natureza (frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas etc.), em
algaiismos e por extenso, em moeda nacional, esclarecendo que este se refere ao mês de
apresentação da Proposta;

6.2.2 Planilha Orçamentária de acordo com os quantitativos da Planilha Orçamentária
constante no Termo de Referência (ANEXO 1) deste Edital, com preços unitários e totais
dos itens e lotes, em algarismos, e o valor total da proposta em algarismos e por extenso, na
moeda nacional; nela incluídos os impo.stos e taxas, encargos sociais e previdenciários, BDI
e transportes até local dos serviços. No caso de omissão dos referidos impostos, taxas,
emolumentos tributos e encargos, considerar-se-ão inclusos no valor global apresentado.

6.2.3 Planilha de Composição de Preços Unitários, por item, em conformidade com a
Planilha Orçamentária, do Termo de Referência (ANEXO 1) deste Edital, constando
unidades e insumos, discriminando os percentuais de BDI e encargos sociais aplicados; A
Licitante que apresentar planilhas de composição de preços unitários em desacordo com as
planilhas orçamentárias, terá sua proposta rejeitada;

6.2.4 Demonstrativo detalhado da Composição do percentual adotado para o BDI -
Benefício e Despesas Indiretas ciplicado, em modelo próprio, desde que contenha as
infoi mações pertinentes e observadas as restrições quanto a apropriação de despesas com o
IRl .1 e CSLL firmadas reiteradamente em decisões do Tribunal de Contas da União;

6.2.5 I lanilha de Composição de Encargos Sociais, em modelo próprio, desde que
contenha as informações pertinentes;

6.2.6 Prazo de validade da Proposta não podendo ser inferior a 60 (sessenta) dias
contados da data da abertura da sessão do processo licitatório.

6.2.7 As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas pelo
período de 60 (sessenta) dias comdos.

6.3 Os documentos exigidos nos subitens do item 6.2, nos tennos dos artigos 7° e 14 da Lei
n° 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e da Resolução n° 282 de 24 de agosto de 1983 - CONFEA
deverão, necessariamente, ser assinados pelo representante legal da empresa e por
Engenheiro/Arquiteto, devidamente registrado no CREA/CAU, com identificação e número do
seu registro.

6.4 Podas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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6.5 ^ Js preços oíertados, tanto na proposta inicial quanto na etapa de lances, serão de
exclusiva responsabdidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de en-o, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.6 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições
nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o
proponente o cojaipromisso de fornecer os produtos, em quantidades e qualidades adequadas à
peiíeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição;

6.7 Os licitantes devem respeitai os preços máximos estabelecidos nas nonnas de regência
de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

6. /. 1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes conseqüências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por
sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSÍFÍCAÇÃO D.AS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.

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

7.^. 1 Também seiá desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3 A nao desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.J Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a
avaliação da conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n° 10.024/2019, irá
perdurar por mais de um dia.

7.3.1 Apos a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às
icitantes informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.

10
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7.4 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° 934/2007- 1 Câmara).

7.5 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
participarão da fase de lances.

que somente estas

' .6 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de
licitantes.

mensagens entre o Pregoeiro e os

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

7.7.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.8 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.9 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

7.10 O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá
de 0,50% (cinqüenta centésimos por cento); ser

adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disníita
"ABERTO", em que os licitantes apresentarão iances públicos e sucessivos, com
prorrogações, assim definido no inciso ! art. .31" do Decreto n" 10.024/2019.

7.12 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
proí rogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.

7.1 j A pron-ogaçao automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intennediários.

7.14 Não havendo novos lances na Ibrma estabelecida
encerrar-se-á automaticamente.

nos itens anteriores, a sessão pública

11
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7.15 Encen-ada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá
o piegoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justifícadamente, admitir o reinicio da sessão
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.16 Nao serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

7.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.18 Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

7.19 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.

7.20 No caso de desconexão com o Pregociro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá pemanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.21 Quando a desconexão do sistema eletrônico pai-a o pregoeiro persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e
quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.
7.22 O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

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

7.24 Em relaçao a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática,
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

7.25 Nessas condições, as propostas dc microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance
serão consideradas empatadas cora a primeira colocada.

7.26 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de

12
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5 (cmco) mmutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para
tanto. ^

^. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não
se manifeste no pi azo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
enipresa de pequeno^ porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
or em de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

7.28 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ara um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o

encaminhamento da oferta final do desempate;

7.29 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. j", § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente,
aos bens produzidos;

7.29. ] no país;
7.29.2 por empresas brasileiras;
7.29.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;
7.29.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação.

7.30 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre
as propostas empatadas.

7.31 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.

7. j 1.1 A negociação sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.32 O piegoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada'
se for o caso, dos documentos complementares. quando necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital ejá apresentados.

13
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7.j3 Apos a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

8. DA NEGOCIAÇÃO

8.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública,, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo
sistema eletrônico, contraproposta à liciíante que tenha apresentado o melhor preço, para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste
Edital.

8.1.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitaníes.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo
único do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n" 10.024/2019.

9.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço fmal superior ao
preço máximo fixado (Acórdão n" 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o
mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequíve!.

9.2.1^ Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbohcos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações
de propiiedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.

9.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibihdade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita;

9.4 ^Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
1 igencias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

14
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9.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de ftincionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não
aceitação da proposta.

9.5.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
9.5.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante
e procedência, além de outras informações pertinentes, a e.xemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
mdicados^pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob
pena de não aceitação da propostav

9.6 Se a proposta ou lance vencedor ibr desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

9.7 í íavendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "CHAT" a nova
data e horário para a sua continuidade.

9.8 ü Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao
hcitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

9.8.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor
9.8.2

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

í  f• o

Nos Itens não exclusivos para a participação de raicroempresas e empresas de pequeno
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá
nova verificaçao,^pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44
e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

9.10 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação
do hcitante, obseivado o disposto neste Edital.

10. DA HABÍLÍTAÇÃO

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
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a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Contioladoria-Gerai da União (\v\v"w.porta]datransparencia.gov.br/ceisV
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(ww.cni.jus.br/improbidade adm/consultai- requerido.nhpV
d) Lista de Inidoneos e o Cadastro integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos -
CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

10.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das
consultas das alíneas "b", "c" e "d" acima pela Consulta Consolidada de Pessoa
Jurídica do TCU (littps://ccrtidoesai[>f.anps.tcu.gov.br/l.
10.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429. de 1992, que prevê, dentre
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
pioibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.

10-1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.1.2.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linlias
de fornecimento similares, denti-e outros.

10.L2.J O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
10.1.2.4 Con.statada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,
por falta de condição de participação.
10.1.2.5 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de
2006. seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do(s) licitantes será verificada
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitaçL
íecmca. conforme o dispo.sto na Instrução Normativa SEGES/MP n° 03. de 2018.

10.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
. EGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista
para recebimento das propostas;
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10.2.2 L dever do iicitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF
para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em
conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.
10.2.j ü descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do Iicitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro
lograr êxito em encontrar a(s) ceríidão(ôes) válida(s), conforme art. 43, §3", do Decreto
10.024, de 2019.

10.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o Iicitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2h (duas horas)
horas, sob pena de inabilitação.

10.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital.

10.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNP.1/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
10.6 Se o Iicitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e
se o Iicitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

10.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de Iicitante matriz e filial com diferenças de números
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização
do recolhimento dessas contribuições.

10.7 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação;

10.8 Habilitação jurídica:

10.8.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
10.8.A. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EíRELl: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
10.8.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio www.portaIdoerapreendedor.gov.br;
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I (IÊ.4 Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
10.8.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
10.8.6 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° 5.764, de 1971;
10.8.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;
10.8.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;

10.9 Regularidade fiscal e trabalhista:

10.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNFJ) ou no
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;
10.9.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Fíacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

10.9.3 Prova de regularidade cora o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
10.9.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Título VIl-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452,
de 1" de maio de 1943;
10.9.5 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;
10.9.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
10.9.7 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, relativo ao domicílio da licitante,
mediante;
10.9.8 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório. deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
10.9.9 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
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] 0.9.10 Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa

ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena

de inabilita.

10.10 Qualificação Econômico-Financeira

10.10.1 Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida

pelo di.stribuidor da sede do licitante, com data não excedente a 90 (noventa) dias de

antecedência da data de apresentação da documentação de habilitação, quando não estiver

expresso o prazo de validade

10.10.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, ou

seja. referente ao ano de 2020 e, presentados na forma da legislação em vigor, acompanhado

dc demonstrativos que comprovem possuir o PRO.PONENTE boa situação financeira,

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. O Balanço deverá ser autenticado na .íunta Comercial do Estado.

10.10.2.1 No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de

existência da sociedade;

10.10.2.2 E admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato

social/estatuto social.

10.10.2.3 Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados

da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo i 12 da Lei n° 5.764, de

1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo

órgão fiscalizador;

10.10.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),

superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

I.G = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SC = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC = Ativo Circulante
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Passivo Circulante

10.10.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer

dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão
comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade
competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do
valor estimado da contratação ou do item pertinente.

10.11 Qualificação Técnica

10.11.1 Registro ou Inscrição da empresa e do(s) Responsável(is) Técnico(s), no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou no Conselho de Arquitetura e

Urbanismo - CAU. da região da Sede da Empresa, que comprove atividade relacionada com

o objeto.

10.11.2 Comprovação da iicitante possuir ou que irá dispor em seu corpo técnico, de

profissionais de nível superior. Engenheiro Civü, ou Elétrico ou Arquiteto reconhecido(s)
pelo CREA ou CAU detentor(res) de Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
averbado (s) no CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s)

da(s) respectiva(5) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, que comprove ter o(s)

profíssional(is) executado satisfatoriamente a (s) obra (s)/serviço(s), com características
similares ao objeto desta licitação.

10.11.3 Declaração da Iicitante indicando o(s) responsável(eis) técnico(s) pela execução

do objeto desta licitação. Engenheiro Civil, ou Elétrico ou Arquiteto, caso lhe seja
adjudicado, vedada suas substituições até o final do contrato, salvo prévia e escrita anuência
da Prefeitura deste Município e desde que o substituto possua experiência profissional
equivalente ou superior;

a) 0(s) nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) deverá(ão) constar

do(s) atestado(s) de responsabilidades técnicas apresentados para qualificação

técnica da Iicitante.

10.1 1.4 Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s) pertence(m) a

empresa se fará através de um dos documentos a seguir relacionados:

a) Registro ou inscrição da empresa no CREA/CAU em que figure o
profissional disponibilizado como responsável técnico;

b) Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do

profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da Iicitante;

c) Contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional técnico;
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d) Contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação

civil comum;

e) Declaração de contratação fntura do profissional detentor do atestado

apresentado.

10.11.4.1 Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante

deverá apresentar declaração formal, assinada pelo referido profissional, na qual

deverá constar nome completo e número do CREA/CAU do profissional,

informando que este irá integrar o corpo técnico da licitante caso esta seja

declarada vencedora do certame. Juntamente com a declaração, deverá ser

apresentado documentos que comprovem a qualificação técnica exigida neste

Edital. Quando da assinatura do contrato, caso a licitante vencedora não possua

o referido profissional indicado, serão aplicadas as sanções previstas na

legislação vigente.

10.11.5 0(s) atestado!s) ou declaração(ões) que não possuírem relação do(s) produto(s)

ou serviço(s) fornecido(s)/prestado(s) será(ão) declarado(s) inválido(s);

10.11.6 0(s) atestado(s) ou declaração(ões) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel

timbrado, contendo o nome/razão social, CPF/CNPJ, endereço e telefone, ou qualquer outra

forma para que o Pregoeiro e equipe de apoio possam valer-se através de contato com os

atestadores. Deverá(ão) estar assinado(s) ou rubricado(s), contendo o nome do emitente que

o(s) subscreve(em).

10.1 1.7 É facultada ao Pregoeiro e Equipe de Apoio ou autoridade superior, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a veracidade das informações
apresentada(s) no(s) atestado(s)/declaração(ões), consoante autoriza do §3^ do art. 43 da Lei
8.666,/'l 993.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1 A proposta final do licitante declarado VENCEDOR PROVISÓRIO deverá ser encaminhada
no prazo de 02 (dnas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e
deverá;

11.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

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

para fins de pagamento.
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] I y A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

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

11.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5" da Lei n° 8.666/93).

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

1 1.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificação.

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

11.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

Í2. DOS RECURSOS

12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o
prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer

e nor quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a íempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

12.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará
as condições de admissibilidade do recurso.
12.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará
a decadência desse direito.

12.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes,
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desd^/íõ^, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
de seus interesses.

12.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.4 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta:

13.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

13.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização ílsca! e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

13.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

13.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chaf'), e-mail, de acordo com
a fase do procedimento licitatório.

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

14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.

14.2 .Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
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15.JT5Á GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

16. DO REGISTRO DE PREÇOS

16.1 O registro de preços obedecerá aos ditames do Decreto n° 7.892/2013, Decreto Municipal n°
006/2021 de 01/01/2021 e será realizado mediante o Sistema de Registro de Preços - SRP.

16.2 O ÓRGÃO GERENCIADOR pela presente contratação é aquele informado no preâmbulo
do presente edital e é responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registi-o de
preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decoirente.

16.3 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.

16.4 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador para manifestação
sobre a possibilidade de adesão.

16.5 Os fornecedores beneficiários se obrigam a manter, durante o prazo de validade da Ata

de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação.

17. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

17.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis.
contados a partir da data de sua convocação., para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo
prazo de validade encontra-se nela lixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas neste Edital.

17.1.1 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pela Administração.

17.2 A assinatura deverá ser feita, preferencialmente, pessoalmente pelo representante legal

da licitante na sede da Prefeitura Municipal.

17.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer à Prefeitura Municipal para a

assinatura, a .A.dministração poderá encaminhá-la para assinatura via endereço eletrônico de

e-mail, devendo o representante legal assinar, através de assinatura eletrônica devidamente
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autenticada, ficando este responsável pela veracidade da assinatura, devendo responder
legalmente por qualquer falsidade ou fraude na assinatura.
17.2.2 Poderá ainda ser assinada eletronicamente através de certificado digital, conferido
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, sendo recebidos e
presumidos verdadeiros em relação aos signatários.
17.2.3 Considerar-se-á. para fins de contagem do prazo da assinatura, a data da postagem
da Ata de Registro de preço.

17.3 No ato da assinatura da ata de registro de preços será exigida a comprovação da
manutenção das condições de habilitação consignadas no edital, e se for o caso, com os
demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro, obedecida a ordem de
classificação e os quantitativos propostos.

17.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro
de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a
descrição do(s) itcm(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

17.5 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar
os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na seqüência da classificação
do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não
atender aos requisitos previstos no art. 3° da Lei n° 8.666, de 1993.

17.6 .A. recusa injustificada das licitantes vencedoras em assinar a Ata de Registro de Preços,
dentro do prazo estabelecido, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas,
sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei
rf 8.666/93;

17.6.1 É facultado ao Pregoeiro reabrir o certame com a convocação das licitantes
remanescentes.

17.6.2 Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro deverá negociar diretamente com a
proponente, obedecida a ordem crescente dos preços, para que seja obtido preço melhor.

17.7 .A Ata de Registro de Preços (ANEXO ÍÍI) será firmada entre o Município de São
Domingos do Azeitão/MA representado pela Comissão Permanente de Licitação - GPL
(ÓRGÃO GERENCIADOR), para atendimento de demandas da Contratante e os licitantes
vencedores.

17.8 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses.

17-9 A ata passará a ter efeito de compromisso de fornecimento dos serviços.
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l^^lOAo 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.

17.11 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.

17.12 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.

18. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

18.1 O cancelamento da ARP ocoirerá, por iniciativa da GPL ou mediante provocação, quando

ocorrer alguma das situações previstas no Decreto n° 7.892/2013.

18.2 O beneficiário da ARP poderá solicitar o cancelamento do seu registro nos casos previstos
no Decretou" 7.892/2013.

18.3 Em qualquer das hipóteses anteriores, concluído o processo, a CPL fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais beneficiái-ios, se houver,
sobre a nova ordem de registro.

19. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

19.1 Depois de Publicada a Ata de Registro de Preços, o beneficiário poderá ser convocado a
qualquer tempo durante a vigência da Ata. quando da existência de demanda para os produtos
ou serviços registrados, para assinar Termo de Contrato ou instrumento equivalente.

19.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar instrumento equivalente,

conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Ordem de Fornecimento/Serviço), sob pena

de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

19.2.1 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração

poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência
postal com aviso de recebimento (.AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
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9.2.2 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

19.2.3 Poderá ainda ser assinado eletronicamente através de certificado digital, conferido

pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, sendo recebidos e
presumidos verdadeiros em relação aos signatários.

19.3 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, ünplica no reconhecimento de que;

19.3.1 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali

estabelecida as disposições da Lei n" 8.666, de 1993;

19.3.2 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

19.3.3 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 77 e 78

da Lei n" 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da

mesma Lei.

19.4 O prazo de vigência da contratação será de no mínimo 120 (cento e vinte) dias contados
da assinatura do contrato e prorrogável conforme previsão no instrumento contratual ou no

termo de. referência.

19.5 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar

possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas,
observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos

termos do art. 6", IIL da Lei lE 10.522, de 19 de. julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

19.5.1 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem

ônus, antes da contratação.

19.5.2 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar
a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação
das penalidades previstas no edital e anexos.

19.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante

a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

19.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis
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'esse licitante, poderá convocar outro licitante. respeitada a ordem de classificação, para, após
a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

20. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

20.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, contado a partir da data limite
para a apresentação da proposta, aplicando-se o índice Nacional de Custo da Construção de
Mercado (INCC-M).

21. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

21.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de
Referência.

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

22.1 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

23. DO PAGAMENTO

23.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Edital.

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1 Comete infração administrativa, nos tennos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário
que:

24.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando

convocado dentro do prazo de validade da proposta;

24.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;

24.1.3 apresentar documentação falsa;

24.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

24.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto;
24.1.6 não mantiver a proposta;

24.1.7 cometer fraude fiscal;

24.1.8 comportar-se de modo inidôneo,

25.1.8.1 Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e
97 da Lei n" 8.666/93.
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24.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

24.3 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

24.3.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratação;
24.3.2 Multa na forma prevista no termo de referência;
24.3.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;
24.3.4 Impedimento de licitar e de contratar com o Município de São Domingos do
Azeitão/MA e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

24.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos detenniiiantes 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 Contratante pelos prejuízos causados;

24.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

24.6 Se durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei rf 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias
à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho íundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

24.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1°
de agosto de 2013, seguirão seu ri to nonual na unidade administrativa.

24.8 ü processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a
participação de agente público.
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24.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta

do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Código Civil.

24.10A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que tissegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°
9.784. de 1999.

24.11 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.

24.12 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

24.13 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

25. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

25.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor
da proposta do licitante mais bem classificado.

25.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.

25.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedoi', estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.

25.4 Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou
tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n°
7.892/213.

26. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

26.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

26.2 A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
cDt.saodomingosdoazeitao(â),izmail.com. ou por petição dirigida ou protocolada no endereço:
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Sede da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA, localizada na Rod. BR 230,
KM 212, S/N, Centro, São Domingos do Azei tão - MA;

26.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.

26.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

26.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

26.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios fonuais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

26.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

26.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

26.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a administração.

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

27.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo liorário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

27.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão o horário de Brasília - DF.

27.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho írindamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
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homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

27.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
principio da isonomia. a finalidade e a segurança da contratação.

27.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.

27.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.

27.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante. desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia
e do interesse público.

27.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

27.110 Edital poderá ser obtido ou consultado na nos seguintes endereços eletrônicos:
www.comprasnet.gov.br, no site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA:
https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/ e no site do Tribunal de Contas do Estado:
https:/7site.tce.ma.gov.br/. Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-
mail da GPL: cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.comlntegram este Edital, para todos os fins e
efeitos, os seguintes anexos:

28. DOS ANEXOS

28.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

28.1.1 ANEXO í - Termo de Referência;

28.1.1.1 ANEXO í - A DO TERMO DE REFERÊNCIA - ORÇAMENTO SINTÉTICO
28.1.1.2 ANEXO 1 - B DO TERMO DE REFERÊNCIA - ORÇAMENTO
ANALÍTICO
28.1.1.3 ANEXO I, - C DO TERMO DE REFERÊNCIA - CURVA ABC DE
SERVIÇOS
28.1.1.4 ANEXO 1 - D DO TERMO DE REFERÊNCIA - ENCARGOS SOCIAIS
28.1.1.5 ANEXO I - E DO TEI^O DE REFERÊNCIA - BDI

28.1.2 ANEXO O - Modelo Sugerido para Proposta Comercial;
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28.1.3 ANEXO líí - Minuta da Ata de Registro de Preços;
28.1.4 ANEXO IV - Minuta de Termo de Contrato.

29. DO FORO

29.1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Domingos do
Azeitão/MA, Estado Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja

São Domingos do Azeitão/MA, 03 de novembro de 2021.

IÍjí^
Hugo Ribeiro Cardoso

Pregoeiro
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 - SR?

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2021

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

L  DO OBJETO

1. l. O objeto deste Termo de Referência versa sobre o Registro de preços para contratação

de empresa para o fornecimento e instalação de ares-condicionados, do tipo split, novo,
para atender as diversas Secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA,
conforme as quantidades, especificações e condições descritas neste Termo de Referência.
1.2. Para efeito de orientação às empresas interessadas em participar do certame, ficam
estabelecidas as especificações, condições e quantidades dos produtos, considerando que será

vencedora a empresa que apresentar o nsenor preço por LOTE, conforme consta anexo a

este Termo.

1.3. Em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descrita no

COMPRASNET - CATMAT e as esnecillcações constantes neste Termo de Referência,

prevaieccrâo às últimas.

1.4. O valor máximo estimado para os interessados em participar deste certame, conforme

pesquisa de preço praticado no mercado, é R$ 624.355,54 (seiscentos e vinte e quatro mil,
trezentos c cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos).

2. DA JLSTIFiCATIVA

2.1 A aquisição dos ares-condicionados e dos respectivos serviços de instalação, se faz
necessária para conservação o melhor desenvolvimento das atividades realizadas pela

.Administração Pública, no que se refere a um melhor ambiente de trabalho para os servidores,

de estudo para os alunos e atendimento aos cidadãos.

2.2 Assim, tais equipamentos são imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades deste

órgão, uma vez que proporcionam o bem-estar, saúde e conforto térmico aos servidores e

usuários do prédio.

2.3 Os produtos previstos neste Termo de Referência se enquadram na classificação de bens

ou serviços coinuns, nos temos da Lei n° 10.520, de 2002, que regulamenta a modalidade do

Pregão, por possuir características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado,

podendo, portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão Eletrônico com vistas a obter a
melhor proposta para a Administração Pública,

2.4 Para tanto, o presente TR explicita os elementos básicos e essenciais determinados pela
legislação, descritos de forma a subsidiar aos interessados em participarem do certame
licitatório na preparação da documentação e na elaboração da proposta.
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2.5 Observando a natureza do objeto e as disposições da Lei Federal n° 10.520/02, verifica-
sc que o objeto é comum, devendo ser processado por meio de Pregão, por ser mais célere e
mais vantajoso para a Administração Pública. Assim, observa-se que o Pregão é a modalidade
que melhor se adequa ao presente caso, senão vemos;

a) Por ser destinada às contratações de objetos tidos como bens ou serviços comuns;
b) Por ser mais célere (prazo de publicação menor que o da concorrência, habilitação
apenas das empresas vencedoras, etc.);
c) Possibilitar um confronto direto de preços entre os licitantes obtendo maior
economicidade, propostas mais vantajosas.

2.6 Por iodo e.vposto, para esta contratação será utilizado a modalidade Pregão, na sua foiTua
Eletrônica, do tipo menor preço por !ote. A junção dos itens a serem licitados em lotes deve-
se a indivisibilidade do objeto. ]30.sto que não é viável para a Administração que haja diferentes
forneced(,ire.s. ao mesmo tempo, isto geraria um risco quanto a eletiva execução dos serviços,
além de acentuar a dificuldade de administração e fiscalização do contrato.
2.7 Nesse sentindo, pela indivisibilidade do objeto, NÃO serão aplicados a este certame, o
benefício que trata os artigos 47 e 48 da LC 123/06. Porém, os demais benefícios estabelecidos
na referida lei serão- aplicados.

3. DA LEGISLAÇÃO APLICADA

3.1 A modalidade sugerida por esta administração é o Pregão na forma Eletrônica, utilizando-
se o Sistema de Registro de Preços conforme fundamentação disposta no subitem abaixo.
3.2 Este procedimento licitatório, bem como a contratação dele decorrente, será regido pelas
normas presentes da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), Decreto Municipal
n° 006 e 007. ambos de 01/01/2021, aplicando subsidiariamente o disposto na Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). Além desta legislação
devem ser observadas ainda as deterniinações da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, tratando do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem
como os decretos federais que versam sobre as contratações públicas, em especial, o Decreto
n° 3.555. de 08 de agosto de 2000, que regulamenta e instrumentaliza a realização deste tipo de
modalidade licitatória. do Decreto n° 10.024/2019 e demais regramentos atinentes a matéria.
3.3 A escolha da licitação para Sistema de Registro de Preços - SRP, está amparada no
Decreto N° 7.892. de 23 de janeiro de 2013 e Decreto Municipal n" 006/2021 de 01/01/2021.
3.4 Justifica-se ainda que a Administração tende a economizar nas suas aquisições, não
precisando providenciar grandes áreas para annazenagem de materiais, e ainda, resolve seu
problema quando se torna dificultoso prever com total exatidão os quantitativos a serem
licitados, entre outras vantagens. Há ainda, a flexibilidade e economicidade para administração,
a não vinculação do orçamento, o que também constitui vantagem econômica para o município,
já que não haveria a obrigatoriedade da contratação do objeto como um todo, mas sim de acordo
com as necessidades.
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CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

4.1 Os serviços e bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de serviços comuns
de engenharia, nos termos da Lei n° 10.520/2002, e do art. 3°, VIII do Decreto n° 10.024/2019,
por possuir características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo,
portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão com vistas a obter a melhor proposta para
a Administração Pública.

5. DO DETALHAMENTO DO OBJETO

5.1 O presente certame tem por objeto a aquisição e instalação de equipamentos de ar-
condicionado, com as seguintes especificações mínimas:

Descrição Une! Quant. Valor Valor Unit com

Unit BDÍ

;.30' : :2:259,90: TA , ,;; 2.823,74ii '84.712,20

'  ■ v . . i ■ ■ ■ v-Vi '' ' '.A"

Total Peso(%) ;

■-n . .

■ A.5.8/2;úa 500^96 r : ; ;3T24,94a181 .246,52 29,03 %

89 . 2.689,78; ú .. 3:36Q;88 299.118,32 47,91 %

3i666,06 i . . ' 4.580,74 22.903,70 3,67 %

Fornecimento e instalação un
de condicionador de ar tipo
split 9000 btu/h d
compressor rotativo
Fornecimento e instalação un
de condicionador de ar tipo ■
split 12000 btu/'h c/
compressor rotativo
Fornecimento e instalação un
de condicionador de ar tipo ,
spiit 18000 btu'h c/
compressor rotativo
f oiTiecimento e instalação un
uc condicionador dc ar tipo •
split 22000 btu/li c/
compressor rotativo
j-omecimento e instàlação : un
de condicionador de ar tipo
split 24000 btu/li d
compressor rotativo

Total sem BDÍ 499.684,92
Total do BD! 124.670,62
Total Geral 624.355,54

5.2 Todos os equipamentos devem ser novos e possuir controle remoto.
5.3 Os equipamentos devem possuir garantia de, no mínimo, 01 (um) ano, contra vícios de
fabricação.

8  , 3.638,94 4.546,85 ; ■ 36.374.80 5,83 %
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6.1 A empresa vencedora do certame possuirá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da assinatura do contrato para promover a entrega dos aparelhos de ar-condicionado
devidamente instalados.

Ó.2 A instalação dos equipamentos compreende a realização das obras de natureza civil,
elétrica e hidráulica necessárias à instalação e ao perfeito funcionamento dos equipamentos.
6.3 A instalação do equipamento é de responsabilidade da Contratada e deve obedecer e
seguir rigorosamente o manual do fabricante, e conforme normas da ABNT.
6.4 /\ instalação dos equipamentos compreende, ainda, o fornecimento de todos os materiais
necessários para a perfeita instalação dos equipamentos, tais como fios, cabos, mangueiras,
suportes, parafusos, buchas, tomadas, disjuntores, etc.
6.5 A CONTRATADA fornecerá garantia em relação aos serviços prestados para instalação
dos equipamentos de ar-condicionado objeto do presente certanre, de, no mínimo, 01 (um) ano
de duração.
6.6 A Contratada se responsabilizará pelo fornecimento, sem ônus para a Administração, de
todo o material de consumo instrumental, equipamentos de proteção — EPfs, ferramentas e
demais aparelhagens necessárias para a execução dos serviços.
6.7 Na entrega, os materiais/os serviços deverão estar em perfeitas condições e em estrita
observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhados da
respectiva nota fiscal eletrônica detalhada;
6.8 A não observância desta condição implicará na não aceitação por parte da Administração,
sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte do fornecedor inadimplente, isentando a
Administração de qualquer indenização.
6.9 Os bens e serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades.
6.10 Os bens e serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.
6.11 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
6.12 Os produtos e serviços deverão ser entregues em parcelas, de acordo com a necessidade
do Município.
6.13 Os equipamentos devem ser entregues e instalados era local a ser descrito na Ordem de
Serviços expedida pela Secretaria requisitaníe.
6.14 Os serviços serão executados no horário das 8h às 17h, de T a 6^ feira, ou,
alternativamente, cm horários e dias previamente acordados conforme conveniência do
Contratante.

7. DA GARANTIA
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7.1 O período de garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo de 1 ano (um) da
evaporadora/condensadora e no mínimo de 3 (três) anos do compressor, contados a partir da
entrega definitiva.

7.2 A licitante vencedora deverá fornecer garantia das instalações por 12 (doze) meses,

independente da garantia fornecida pelo fabricante dos equipamentos;

7.3 A garantia abrange todos os equipamentos e os serviços de sua instalação, devendo a
Contratada solucionar no prazo de 48 horas qualquer falha no funcionamento dos sistemas

instalados;

7.4 A empresa fornecedora dos equipamentos será responsável durante a garantia pela
substituição, troca ou reposição dos equipamentos e/ou peças caso apresentem defeitos, avarias
ou incompatibilidade com as especificações deste Termo de Referência;
7.5 No período de garantia deverá sej' prestada assistência técnica/ manutenção corretiva a
fim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, sem ônus adicionais para a
Administração;

7.6 A assistência técnica deverá solucionar a ocorrência, após sua abertura entre 8h e 17h, de
segunda a sexta-feira, em até 05 (cinco) dias, ao final dos quais, caso não tenha sido
solucionado, deverá ser substituído por equipamento idêntico ou superior.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1 São obrigações da CONTRATANTE:

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a confonnidade dos serviços recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivo;

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadíis no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

e) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar o
fornecimento;

1) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a

execução do objeto, quando for o caso;

g) Prestar informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;

h) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente ao objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

i) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por

qualquer dano causado a terceiros em. decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9 1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos
e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

a) Eletuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e
prazo de garantia ou validade, bem como as demais informações pertinentes ao objeto; ^
b) Fornecer todos os instrumentos, ferramentas e mão-de-obra necessária à execução dos
sei-viços contratados, sem nenhum ônus adicional à Administração.
c) 1 er responsabilidade técnica pelos serviços realizados,
d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 c 17 a 27 e 31 do Código de Defesa do Consumidor (Lei iri 8.078, de 1990);
e) Zelar pela qualidade dos fornecimentos e pela execução nos prazos estipulados no
contrato.

D  Responsabilizar-.se por todos os custos, benefícios, tributos e contribmções que sejam
devidos em decorrência direta e indireta objeto do contrato ou de sua execução.
0) Responsabilizar-se por todas as despesas, diretas e indiretas, com mão-de-obra, tributos,
transportes, carga e descarga, bem como os respectivos encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários e securitários.
h) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte para o objeto deste Termo.
1) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, nò prazo fixado neste feimo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos,
j) Responsabiliza-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados,
ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes
de .serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo
expirado prazo.
k) Executar o objeto contratual através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade
para quaisquer danos ou feitas que estes venham a cometer no desempenho de suas funções,
obrigando-se a indenizar a CONTRATANTE, por todos os danos e prejuízos que
eventualmente ocasionarem; _
1) Responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante,
produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne iiTecuperaveis,
impróprios ou inadequados à utilização a que se destinam ou que lhes diminua o valor, assim
como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem,
m) Comunicar à CONTRATANTE, nc prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;
n) Manter durante toda a execução do contrato, as informações sobre os endereços e
telefones para contato, devidamente atualizada;

39



\'^ rn

; • K r t ' í; « -íi o B;

SÃO OOMIMGOS D-O

piARA CRfeí^sCSr» COiV? J..u>t7-PUí=-vDÍ

o) Mtoter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
p) Indicar PREPOSTO para representá-la durante a execução do contrato.

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

1 1 .1 É admissível a 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 haja a anuência expressa da
Administração à continuidade do contrato.

12. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

12.1 Nos termos do art. 67 Lei iT 8.666, de 1993, será designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto da contatação, anotando em registro próprio todas
as ocon-ências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à
regularização de falhas ou defeitos observados.
12.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
CON fRAd ADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos. de conformidade com o
art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

12.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, detemiinando o que for necessário à regulanzação das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento dos serviços de que trata este Termo de Referência será efetuado pelo
CONTRATANTE à CONTRATADA em reais, devendo o Contratado emitir notas
fiscais/tátura de acordo com a execução dos serviços, com pagamentos efetuados na
conformidade, no prazo de até 30 ftrinta) dias contados da entrega do faturamento, mediante
a apresentação de Nota fiscal.

13.2. O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, correspondente à primeira Medição dos
serviços, somente poderá ocorrer mediante a apresentação dos seguintes documentos:
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a) Registro dos serviços no CRJEA/CAU/.MA, caso obrigatório para a execução dos
serviços.
b) Anotação de R.esponsabilidade Técnica (ART) de execução dos sei-viços;
c) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da fiscalização dos serviços;

13.3. Nas Faturas/Notas Fiscais deve ser destacado o número do Contrato. As mesmas, só serão
liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros
ou omissões, sem o que, serão, de fonna imediata, devolvidas a CONTRATADA para
correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.
13.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.4.1 Constatando-se junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
CONTRATADO, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução
Normativa iri 3, de 26 de abril de 2018
13.4.2 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANl E.
13.4.3 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o
Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da Instrução Normativa iri 3, de 26 de abril de 2018.

13.5. Havendo erro na apresentação da- Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
13.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
13.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CON FR.AlI ANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
liscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.
13.8. Persistindo a irregularidade, a CON IRA FAN IE deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à
CONTRATADA a ampla defesa.
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13T9. 1-Iavendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação
junto ao SICAF.

13.9.1 Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente

no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade da CONTRATANTE.

13.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela CONTR..-\TANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM =- N X Vp x (1 / 365) onde:

EM - Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento:
N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do
efetivo pagamento;

Vp = Valor da parcela em atraso;
I  IPCA anual acumulado (índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

14. DO REAJUSTE

14.1 O preço contratado será fixo e irreajustável, ressalvado quaisquer tributos ou encargos
legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando
ocorridas, após a data da assinatura do instrumento contratual, de comprovada repercussão nos
preços contratados, implicar à revisão destes para mais ou menos, conforme o caso, observadas
as disposições contidas na alínea "M" do inciso II do caput do Art. 65 da Lei n"" 8.666/93.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1 Aquele que. convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o
contrato ou Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida no Edital,
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver
a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito à ampla defesa, ficai-á impedido
de licitar e contratar com o Município, e será descredenciado do Cadastro de Fornecedores do
Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos. sem prejuízo das multas previstas neste Termo de
Referência e das demais cominações legais.

15.2 O CONTRATADO sujeitar-se-á, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela
Administração, execução parcial ou inexecução da obrigação, de acordo com os Artigos 86 a
88. da Lei 8.666/93 e do Artigo 7L da Lei 10.520/02, após o prévio processo administrativo e
garantida a ampla defesa e ao contraditório constitucionais, às seguintes sanções, graduadas,
conforme a gravidade da infração;
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15.2:1 Advertência - a ser aplicada pela CONTRATANTE, por escrito, independente^de
outras sanções cabíveis, quando houver afastamento das condições contratuais ou condições
técnicas estabelecidas, inclusive das recomendações ou determinações da fiscalização do
Município;

15.2.2 Multas-na seguinte forma; ~
a) de 0.5% (meio por cento de ponto percentual) do valor do(s) produto(s) nao
entreoue por dia de atraso, no caso de descumprimento do prazo previsto para entrega;
b) " de 10% (dez de ponto percentual) do valor total da Nota de Empenho, no caso da
recusa injustificada em assinar o contrato e/ou recebimento do empenho no prazo previsto;
c) de 0,5% (meio ponto percentual) do valor total da proposta, no caso de
cancelamento do item, após a emissão do Empenho,
d) de 0.5% (meio por cento de ponto percentual) do valor total da proposta, no caso
de cancelamento da Nota de Empenho;
e) de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso de inexecução parcial ou
total do objeto contratado.

15.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
o Município, pelo período de até 02 (dois) anos, caso o licitante incorra em qualquer das
hipóteses estabelecidas no Artigo 7°, da Lei 10.520/02 enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição e caso ocorra duas advertências prevista no item 15.2.1.

15.2.4 Declaração da inidoneídade para licitar ou contratar com o Município a ser aplicadase o contratado incoiTcr nos casos previstos no Artigo 88, da Lei 8.666/9j;
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de qualquer tributo;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
c) demonstrar não possuir idoneidade para contratar com administração em virtude
dos atos ilícitos praticados.

15 T S Atrasos cujas Justificativas sejant aceitas pela CONTRATANTE e comunicadas
antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, poderão a
critério deste ser isentas total ou parcialmente da multa.

15 2 6 As sanções previstas nos items 15.2.1 e no item 15.2.2, poderão também ser aplicadas
concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cmco) dias
úteis para o item 154.2.1, contados a partir da data em que tomar ciência e, de 10 (dez) dias,
no caso de sanção do item 15,2.2.

15.2.7 As penalidades serão registradas no Cadastro de fornecedores do Município
caso de impedimento de licitar e contratar com a administração, o contratado sera
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descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital, contrato e
demais cominações legais.

15.2.8 As penalidades que gerarem aplicação de multas quando inferior ou igual ao valor de
R$ 10.ÜO (dez) reais serão abonadas, conlbrme decisão da autoridade superior do Município.

16. DA QL'ALIFlC.4ÇÃO TÉCNICA

16.1 A documentação coraprobatória da qualificação técnica consistiiá.

a) Registro ou Inscrição da empresa e do(s) Responsável(is) Técnico(s), no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CRLA e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, da região da Sede da Empresa, que comprove atividade relacionada com o objeto.,
b) Comprovação da licitante possuir ou que irá dispor em seu corpo técnico, de profissionais
de nível superior. Engenheiro Civil, ou Elétrico ou Arquiteto reconhecido(s) pelo CREA ou
CAU detentor(res) de Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente averbado (s) no
CREA/CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) lespectiva(s)
Certidao(ões) de Acervo Téenico - CAT, que comprove ter o(s) profissional(is) executado
satisfatoriamente a (s) obra (s)/serviço(s), com características similares ao objeto desta
licitação.

17. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

17.1 Conforme Decreto Federal n° 7.892/2013, Capítulo V, ait. 7° § 2.°, 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.

18. DA VIGÊNCIA

18 1 O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura com prazo de 120 (cento e vinte)
dias. em observância, aos créditos orçamentários, cronograma físico financeiro e as
necessidades da execução do objeto.

19. DO FORO

19.1 Fica eleito o Foro da Cidade de São Domingos do Azeitão/MA, para dirimir quaisquer dúvidas
porventura oriundas deste Termo de Referência.
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ANEXO 1 - A DO TERMO DE REFERÊNCIA - ORÇAMENTO SINTÉTICO

IOCAL: SÃO DOMINGOS DO AZEJTÃO - MA
;èRgAMÍNSQ^$INtÉTlCO

item Código Banco Descrição Und Total

1

2

■3'.

■4

10368

■10369

. 2359 .

■IÕ220

'2360.

imORSE Fomecirnento e instalação de condicionador dé ar
tipo split 9000 btu/h g/còmpressòr rotativo

ORSE Fomeciinento e instalação de cpndicionddor de ar ■ un

ORSE FOmecimehtp e instalação de çoitdicioríador de ar un

• ORSE ar un

tipo split 22000 btu/h c/ compressor rptativo ,

ORSE . : Fornecimento e instalação de condiciOnador de af, ún
tipo split 2400,0 btu/h ç/ compressor rotativo

Quaní. Valor Unit Valor Unit
com BOI

V : .^30/ 2.259^90 ' . , Z823/74.-; 84.7Í2,20 ^

.  2A00;96- -NA3Á.2A94r , 181.246,52 '

89 2,689,78 . 3.360,88 299.118,32 ■

- 5' ' 3:66Ç06.Í 3m4;;S80A4T'';^ pNÒpO'J

.. T -3:638,94; 1, ;/ 36.374,80^

Total sem BDl

Total do BDl

Total Geral

Peso (%)

T3,57%

'  ; 29,03 -%

' N7,9.F%

' d5;83'%

499.684,92

124.670,62

624.355,54

mil A/
C>
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ANEXO ! - B DO TERMO DE REFERÊNCIA - ORÇAMENTO ANALÍTICO

LOCAE: SÃO DOMINGOS D0'AZE1TAQ.-MA,

Insumo

Código

10368

1151

Banco Tipo

152

Descrição

ORSE Fornecimento e Instalação de condicionador de Equipamentos e
i  ar tipo split 9000 btu/h c/ compressor rotativo . Acessórios para

■  Instalação de Ar
Condicionado Ç

ORSE Fornecimento e instalação de ar condicionado Serviços
tipo split wall 9,000 BTU's (evaporadora e
condensadora) - contempla a mão de obra, ■

suporte e tubulação até 3,0m
MO sem LS

Valor do

BDl =>

0,00

563,84

Und

un

un

" LS ̂

Quant.

2  Código

Composição 10369

Banco Descrição

ORSE - fornecimento é instalação dexondicionador de
ar tipo split 12000 btu/lt d conipressor rotativo

ORSE Fornecimento e instalação de ar condicionado
tipo, split wall 12.000 BTU's (evaporadora e
condensadora) - contempla a mão de obra,

suporteie tubulação até 3,Òm Fornecinrento e
instalação de ar condicionado tipo split wall
12.000 BTlJ's (evaporadora e condensadora) -
cohtèmplá a mão de obra, suporte e ttibulação

L  T Até 3,0m ■ „, .-C

Tipo

: Equipamentos.e
- Acessórios para
Instalação de Ar-

■ Condicionado.

. Serviços un

Quant. Valor Unit

1,0000000 2.259,90

1,0000000 2.259,90^

0,00 MO com LS
=r>

Valor com BDl ==>

30,0000000 Preço Total
=>

ünd Quant. Valor Unit

" un 1,0000000^ í Ã.5Ò0,96 '

1,0000000 2.500,96;

MO/0

'  A-

Total

2.259,90

2.259,90

0.00

2.823,74

84.712,20

Total

;2.500,96

.2.500Í96Í

MO.^X
- I ■ O

ç
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Insumo

MO sem LS

Valor do
BDi =>

0.00

623,98

LS-> 0,00 MO com LS
=>

Valor com BDI =>

3  Código

Composição 2359

19

Banco Descrição Tipo
ORSE Fornecimento e instalação de çotidicionador de. Eçiuipamentos e

■ ar tipo split 18000 btu/h d compressor rotativo Acessórios para
■  - ■ • ■ . Instalação de Ar

'Condicionado-

ORSE Fornecimento e instalação de ar condicionado Serviços
tipo splitwall 18.000 BTU's. (evaporadora e
condensadora) - contempla a mão de obra,

suporte e tubulação até 3,Om.
MO sem LS

=;>

Valor do
BDI ->

Und

un

un

Quant. Valor ünit
1,0000000 2:689,7^8

1,0000000 2.689,78

0,00

671.10

LS->

Quant. =:=>

0,00 MO com LS
=>

Valor com BDI =>

89,0000000 Preço Total
=>

4  Código

Composição 10220

Banco

ORSE

Insumo 10996 . ORSE

Descrição

Fornecimento e instalação de condicionador de
ar tipo split 22000 btu/h c/ compressor rotativo

Fornecimento e instalação de ar condicionado
tipo split wall 22,000 BTÜ's (evaporadora e
condensadora) - contempla a mão de obra,

suporte e tubulação até 3,Om

Tipo

! Equipamentos e
■ Acessórios para
■  Instalação de Ar
Condicionado

, Serviços

Und Quant. Valor ünit

un 1,0000000 3.666,06.

un 1,0000000 3.666,06

0,00

3. 124.94

Quant. => 58,0000000 Preço Total 181.246,52

Total

'2.689,78

2.689,78

0.00

3.360,88

299.118,32

TotaU--777T~-.^

(a: v-^- un

'"l

'r ■
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MO sem LS 0,00 LS =■> 0.00 MO com LS 0.00

Valor do 914.68 Valor com BDl "> 4,580,74

BDl
22.903,70Quant. => 5,0000000 Preço Total

=>

5 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição 2360 QRSE F'ornecimento e instalação de condicionador de Equipamentos e un 1,0000000 3.638,94 .3.638,94

ar tipo spiit 24000 btu/h c7 compressor rotativo ; Acessórios para
; Instalação de Ar
^ Condicionado .

3.638.94
InsLimo 20 ORSE Fornecimento e instalação de ar condicionado Serviços un 1,0000000 3.638,94

.  tipo split wall 24.000 BTU's (evaporadora e
condensadora) - contempla a mão de obra.

suporte e tubulação ate 3,Om
0,00 MO com LS 0.00

MO sem LS 0,00 LS=-->

Valor do 907,91 Valor com BDI => 4,546,85

BDI ->
36.374,80Quant. => 8,0000000 Preço Total

=>

\V\

Total sem BDÍ

Total do BDI

Total Geral

499.684,92

124.670,62

624.355,54
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ANEXO i - C DO TERMO DE REFERÊNCIA - CURVA ABC DE SERVIÇOS ibTV

Código Banco Descrição

2359 . ORSE

-10369 ORSE

10368 ORSE;

2360 ORSE

10220 ORSE

Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo
split láOOO btu/h c/compressor rotativo

Fornecimento e instalação de condicionado.- de ar tipo
: split'12000 htu/h c/compressor rotativo

Foniecimènto e instálaçãd de condicionador de ar tipo
split 90Ò0 btii/hm/compressor rotativo ■

Fornecimento e instalação de cpndiçionador de ar tipo
: split,24000 btü/h'c/compressor rotativo

Eornèçímento e instalação de condidionàdor de ar tipo
■ split 22000 btu/h c/ compressor rotativo .

EOCAL SÃO DOMINGOS DO AZEiTAQ - MA

CURVA ABC Dli SFRVIÇpS

Equipamentos e
Acessórios para
Instalação de Ar
Condicionado

Equipamentos e
Acessóriós para
■Instalarão de'Ar
Condicionàdo
Equipámentos e
Acessórios para ,■

:  Instalação de Ar
, Condicionado
- Equipamentos e

AOeSsórios para
Instalação de Ar

í Condicionàdo
i Equipamentos e
í. Acessórios para
f Instalação de Ar

. Condicionado

Und

un.

un:

un

mu ...

ün

Quant. Valor llnit Total Peso (%)

89,0 . .3360,88 -299;U8,32; ^ 47,91

58,0 . . 3.124,94 ' Í81.246;52 '' ^ 29,03 -

V 3Ò;o.^ '■ ■ - 2.823,74';.. - 84.713,20 v ? 13,57 i;

Peso

Acumulado
(%)

47,91

76,94

■'l.

-  3-

■  8,0: . ; 4.546,85' 36374,80.
1

••r-rr" ■

■ :c
-,

:  • -• •

'  4.580,74.: 4,22.903,70■: ■ 2 43,67;

Total sem BOI

Total do BDI

Total Geral
ÇtrilBT

90,51

96,33

100,00

499.684,92

124,670,62
624.355,54
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ANEXO í - D DO TERMO DE REFERÊNCIA - CURVA ABC DE INSüMOS

iiliSiitsâMii
Códig Bane

19

IMIM Al^lS.ViBissss
Descrição Tipo Und

un

;,ÊOCALrSÃODOMNGgSDQ-A^
CURVA ÁBC DE ÍNSUMOS

11152

OUSE Fornecimento : Serviç
c instalação os

de ar
, condicionado,
tipo split '.Yall
18.000 BT. I's
(evapoiadoia
Q

icondensadora: S3Ê.
)  -
eonterapia a

•mão de obra,
suporte e

itubulação-até
3,0m

ORSE Fornecimento Serviç
e instalação. os

;■ de ar.
. condicionado
.ítipo split wall

12 000 BTU's
(evaporadora

vÊ:

, icondensadora j ^

) - contempla
^a m ão de

un

Quantidade Valor Unitário

Operati íinprodutiv Operativa Improdutiva
a

3.360,88
va

89 0000
000

58,0000
000

Operativa

299.118,32

Total

improdutiva

D. O

3,124.94 181.246.52

Geral

299 118.32

Peso Valor
Acumulad

o

Peso

AcumuI
ado

299 118,32 47,9B
47.91

%

181.246,52 480 364,84
29,03

. %

76,94%

.a t
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obra, suporte ,
é tubulação

■  até 3,'Oití' ■

■  Forpecimentp.
■- e instalàçãp V

. . / ,,íie:àK: "v- ." ■ : ■ '
N, ,. :CQnciiçÍGnadò. : : ' \

tipòiSplitivá]! "l.

(evaporadora

condensadora
V ■ ■•.Icílíí':';: %,;a;|ÍQ)|i;%paí^^ .

■;;^- '4:n;pbrá;í|ugòrtdr^

'Xa: v,: ■;■- Xs
11151 : ÒRSE . Fbmecimento ' Serviç un

e instalação . os
de ar '
condicionado
tipo splitwall '
9.000 BTU's .

• (evaporadora
e

condensadora
) - contempla
a mão de.
obra, suporte

' e tubulação
até 3,0m

20 : ORSE Fornecimento Serviç un
: e instaíãçãd os
, de ar
condicionado j

; tipo s()Iit wal 1 L. ■

.30,0000
000

s:>í-:í5■.■.■£;< í'C'p= !.

p; '.te.

.2.823,74 M.luao

9 D. A

84.712,20 565.077,04, 90,51%
■  ■ ■ ■ 13,57

%

4.546,85 36,374,80 36.374,80 5,83%' 601.451,84 96,33%:
5,00000

00.
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10996 ORSE

24.000 BTU's

(evaporadora
e

condensadora

)  -
contempla a
mão de obra,

suporte e

tubulação até
3,0m

Fornecimento

e instalação
. de ar

condicionado

tipo split wail
22.000 BTU's

^ (evaporadora
. e

condensadora

) - contempla
a 1 não de

obra, suporte
e tubulação

até 3,()m

X D

Serviç
os

un 4.580,74 22.903,70 22.903,70:'3,67% 624.355,54 100,00%
5,00000

00^

ffS

Totais por Tipo

Equipamento

Equipamento para Aquisição
Permanente

Mão de Obra

Material

Serviços

Taxas

R$ 0,00

R$ 0.00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$

624.355,5

4

R$ 0,00
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■

Total sem BDl

Total do BD!

Total Gerai

Administração R$ 0,00

Alugiiel R.S 0,00

Verba 11$ 0,00

Outros R$ 0,00

499.684,92

124.670,62

624.355,54
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ANEXO I - D DO TERMO DE REFERÊNCIA - ENCARGOS SOCIAIS

Cs. D.

MENSÂLISTÁ %EfORlSTA %,DESCRIÇÃOCODlGO

Al INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SEMAI 1,00 1,00 R"

A4 ÍNCRA j 0,20 0,20 IS —

A5 SEBRAE 0,60 0,60 Vv

A6 Salário-Educação 2,50 2,50 XS

A7 SeaLiro Contra Acidentes de Trabalho

1

i

i

i

i

o
o

O
o

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCl 1,00 1,00

Total dos Encai eos Sociais ' 37,80 < , 37,80 J

BI Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00

B2 Feriados 3,95 0,00

B3 Auxilio - enfermidade 0,89 0,69

B4 . 13° salário 10,73 8,33

B5 Licença Paternidade 0,07 0,06

B6 Faltas justificadas 0,72 0,56

B7 Dias de chuva 1,46 0,00

D.o;

CP^

54



i.f. ■ « cs;;ísckí: com \.h\e-'oí.i.<í

0.09

k ys£
V^." " CPL

B8 Auxilio acidete de trabalho 0,1 1 \vyv
—  A

B9 Férias Gozadas IM 5,76

BIO 'Salário Maternidade 0.03 0.03

: Tòíal dos Encargos Sociais que recebem
.  ■ ::-íHcidênciffis de A ,

Tí:;,cC; :.15i§27.;

■  ̂ GRUPO C ,

Cl Aviso Prévio Indenizado 4,72 3,67
^

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,1 1 0,09

C3 Férias Idenizadas

oo

4,53 !■<
p

1  C4 Depósito rescisão sem Justa Causa 3,98 3,09 1 «2.

C5 Idenização Adicional 0,40 0.31 ^4.
Toíai dos Encargos Sociais que aão

recebem incidências globais de A
15;04

L  . ' —

GRUPO D

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,35 5,87

02

Reincidência de Grupo A sobre Aviso
Prévio Trabalhado e Reincidência
doFGJ'Ssobre Aviso Prévio Indenizado

0,42 0,33

^ D
Total das Taxas incidências c

reincidências 16,77 16,20 ■

' T0TAL (A+B+C+X>) 112,86 71,21

S.D.

CH.
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Â.\,EXO l - E DO TERMO DE REFERÊNCIA - .BDI

'  - í A

'ÍTEM^ ITEM COMPONENTE DO BDI BDI TCÜ - Acórdão 2622/2013 (%)

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

O SEGURO E GARANTIA (S+G) 0,15%

n RISCO (R) 0,97%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

5 LUCRO (L) 6,60%

TRIBUTOS (I) 10.65%

PIS 0,65%

6 COFINS 3,00%

1 ISS 5,00%

INSS (DESONERAÇÃO) - CPRB 2,00%

BDI=C( l + AC + S + G + R)*(l + DF)*(;i + L ))/((l-l)):l

Aplicando na fórmula acima, temob:

BDI(%)= 24,95%.
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 - SR?
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2021

ANEXO M - MODELO SUGERIDO PARA PROPOSTA COMERCIAL
(Obrigatoriedade do timbre da empresa)

REFERENTE:

Pregão Eletrônico n° / SRP;
Processo Administrativo n° /

1. Declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigon especialmente os da Lei
Federai n^ 10.520/2Ü02 e subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/1993 com suas alterações e
as cláusulas constantes deste edital.

2. Propomos a Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA, pelo preço total a
seguir indicado, a execução dos serviços objeto da Licitação em epígrafe, obedecendo as
estipulações do correspondente Edital deste certame e asseverando que:

a) Os serviços deverão ser executados sob condições que atendam às determinações constantes
nas Normas de Segurança e Proteção do Ministério do Trabalho.
b) Cumpriremos rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços
contratados, especicilmente a referente a segurança e medicina do Trabalho.
c) Assumimos o compromisso de bem e fielmente prestar os serviços, objeto desta Licitação.
d) Em caso de divergência no preço apresentado em algarismos e por extenso, prevalecerá este
último.

3. Propomos como preço total para a execução dos serviços descritos no PREGÃO
ELETRÔNICO N° 004/2021 - SRP, nos termos do Edital, o vaior de R$ XXXX
(XXXXXXXX), estando já incluídos neste valor todas as despesas com. o fornecimento dos
serviços e materiais, equipamentos, mão-de-obra, guarda de materiais e transporte, incidentes
direta ou indiretamente na execução dos seiviços, inclusive frete, encargos fiscais, comerciais,
sociais e trabalhistas.

4. O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data
da sua entrega.

5. Anexos à Proposta: Planilha Orçamentária, Planilha de Composição dos Pieços Unitáiios,
Planilha de Composição de Encargos Sociais e Composição do Percentual adotado para o
Benefício e Despesas Indiretas-BDI.
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PARA CRESCKí? COffl LitóERD«Uí;

6 '^^^^putras informíiçõcs'. Razão Social da Proponente, Endeieço, Telefone, CNPJ N XXXX,
Inscrição Estadual e Inscrição Municipal, se houver. Banco XXXX, Agência n° XXXX e Conta
Corrente n° XXXX.

7. Responsável pela Assinatura do Contrato: XXXX (Nome), Cl n° XXXX, CPF n° XXXX.

de de

(nome da empresa)

Nome, identidade, CPF e assinatura do representante legal da proponente
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 - SR?
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2021

ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°_

Por este instiTimento de contrato, de um lado o Município de São Domingos do Azeitão/MA,
com sede administrativa situada à Rod. BR 230. KM 212, S/N, Centro, São Domingos do
Azeitão - MA. inscrito no CNP.I/MF; 01.612.333/0001-34, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. LOURÍVAL LEANDRO DOS SANTOS JÚNIOR, brasileiro, casado,
empresário, portador do CPF n" 270.349.843-87, de ora em diante designado simplesmente
"CONTRATANTE"; e, de outro lado a pessoajurídica : , com endereço à Rua
pO cidade de Estado de inscrito(a) no CNPJ/MF sob n°
neste ato representada pelo Sr brasileiro, portador do documento RG n°.

e  CPF n° doravante designada simplesmente
"CONTRATADO(A)"; atendendo as condições do instrumento convocatório e as constantes
nesta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes à nomas da Lei Federal n° 8.666/93 e
suas posteriores alterações. Lei n." 10.520/2002, do Decreto n.° 10.024/2019, Decreto
Municipal iT 006 e 007 ambos de 01/01/2021, da Lei Complementar 123/2006, alterada pela
Lei Complementar 147/2014 e demais formas complementaies e disposições deste instrumento
aplicáveis à espécie, conforme as cláusulas c condições a seguir delineadas.

CLÁUSULA I - OBJETO

1  1 A presente Ata de Registro de Preços estabelece cláusulas e condições gerais referente ao
PREGÃO EI.ETRÔNICO N° 004/2021 - SRP que tem por objeto o Registro de preços para
contratação de empresa para o fornecimento e instalação de ares-condicionados, do tipo
spiit, novo, para atender as diversas Secretarias do Município de São Domingos do
Azciíão/MA. conforme as quantidades, especiticações e condições descritas no Termo de
Referencia do Edital.

CLÁUSULA li - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1 Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços os documentos e instruções que
compõem o PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 - SRP, complementando-a para fins de
direito e independentemente de transcrição, obrigando-se as partes em todos os termos.
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"? l^ilfrrSgraiTi esta Ata. o respectivo instrumento convocatório e seus anexos, bem como as
propostas das empresas vencedoras do certame.
3  Eista Ata de Registro de Preços e as futuras contratações obedecerão ao disposto no

Decreto Federal n". 7892/2013 e no Decreto Municipal n° 006/2021 de 01/01/2021 que
regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, no âmbito municipal.

CLÁLSULA 01 - DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade e as demais condições
ofertadas na (s) proposta(s) são as que seguem;

í" - FORNECEDORES REGISTRADOS

ITEM
DESCRIÇÃO DE
SERVIÇOS

UNÍD. QUANT.

F.

UNIT.

COM

DBÍ

TOTAL

COM

DBI

CÓDIGO

TOTAGGERAL.

3.2 O Valor total registrado foi de R$ _)•

CLÁUSELA IV - DO PRAZO E VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da
data sua Publicação no Diário Oficial.

CLÁUSELA V - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO

3.1 Os serviços deverão ser entregues na especificação, quantidade e periodicidade
especificada no Edital, no Termo de Referencia, na Proposta do Licitante Vencedor e demais
documentos pertinentes.

5.2 O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo interessado mediante
assinatura de contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO
ELETRÔNICO N° 004/2021 - SRP
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5 3 O compromisso de entrega e execução só estará caracterizado mediante Contrato,
decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N°
004/2021 - SRP

5.4 A presente Ata implica em compromisso de fornecimento após cumprir os requisitos de
publicidade, ficando o loniecedor obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante sua
validade, dentro dos quantitativos estimados.
5.5 A execução dos serviços será de acordo com o recebimento da Ordem de Serviços emitida
pelos Órgãos Participantes e/ou não participantes.

CLÁIJSLLA VI

REGISTRADOS

DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DOS LICÍTANTES

6.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante vencedor.
6.2 Para o registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido a análise das
DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO.
6.3 A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao
licitante vencedor.

6.4 Além do preço do U (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros
fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor.
6 5 O Registro Adicional de Preços, além do 1° (primeiro) colocado, tem por objetivo o
cadastro de reserva, nos termos do Art. 11, § U do Decreto Federal n 7.892, de 23 de janeiro
de 2013.

CLÁUSULA Vil - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR
USUÁRIOS NÃO PARTICIPANTES

7.1 Esta Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública que não tenha panicipado do certaiue licitatório, mediante prévia
consulta à Comissão Permanente de Licitação - CPL, desde que devidamente comprovada à
vantagem.

7.2 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 Comissão
Permanente de Licitação - CPL, para que esta indique os possíveis fornecedores e respectivos
preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
7.3 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 Comissão Permanente de Licitação - CPL.
7.4 A possibilidade de participantes extraordinários obedecerá ao disposto no Decreto
Federal n'' 7892/2013 e Decreto Municipal n° 006/2021 de 01/01/2021.
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7,5"^ As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cinqüenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
7.6 As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro 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.
7.7 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratuais assumidas e a aplicação, observada o contraditório e a
ampla defesa, de eventuais penalidades decorrente do descumprimento de cláusulas contratuais,
devendo informar as ocorrências destas ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA VOI - DAS CONDIÇÕES GERAIS

8.1 As omissões e dúvidas que eventualmente suijam quanto esta Ata serão sanadas através
da interpretação do que dispuser o Edital que deu origem a Ata de Registro de Preços e a
proposta apresentada pela licitante vencedora.
8.2 As condições gerais da execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto,as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, sanções e demais condições
do ajuste encontram-se definidos no Termo de Referência.

CLÁUSULA IX - DA PUBLICAÇÃO

9.1 O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar o resumo da presente Ata no Diário Oficial
dos Municípios do Estado do Maranhão - FA.MEM, após sua assinatura, obedecendo ao prazo
previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n" 8.666/93.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em 02 (duas) vias de
igual teor, na presença de duas testemunhas.

RESUMO DOS DADOS DO DETENTOR DA ATA E DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

DADOS DO(S) FORNECEDOR(ES) CLASSIFICADOS SÃO OS QUE SEGUEM:

EMPRESA VENCEDORA:

RAZÃO SOCIAL: CNPJ N°:

ENDEREÇO: CEP.

TELEFONE: CELULAR:

ENDEREÇO ELETRÔNICO: REPRESENTANTE:

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR:
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Comissão Permanente de Licitação - CPL, com sede Prefeitura Municipal de São
Domingos do Azeitão/MA, localizada na Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro, São Domingos
do Azeitão - MA.

São Domingos do Azeitão/MA,_ de de

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
Presidente da CPL - Órgão Gerenciador

NOME DA EMPRESA

NGME/CARGG/R.G./CPF

REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS;
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 107/2021

ANEXO ÍV - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO N".

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM
ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
DO AZEITÃO/MA E EMPRESA

, NA FORMA DA
ABAIXO.

Por este instrumento de contrato, de um lado o Município de São Domingos do Azeitão/MA,
com sede administrativa situada à Rod. BR 230, KM 212, S/N, Centro, São Domingos do
Azeitão - MA, inscrito no CNPJ/MF: 01.612.333/0001-34, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Sr. LOURIVAL LEANDRO DOS SANTOS JÚNIOR, brasileiro, casado,
empresário, portador do CPF n° 270.349.843-87, de ora em diante designado simplesmente
"CONTRATANTE"; e, de outro lado a pessoa jurídica com endereço à Rua
nO , na cidade de Estado de , inscrito(a) no CNPJ/MF .sob n° ,
neste ato representada pelo Sr brasileiro, portador do documento RG n .

e  CPF n° doravante designada simplesmente
"CONTRATADO(A)"; e, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei
Federal n° S.666/93 e suas posteriores alterações, Lei n.° 10.520/2002, do Decreto n.°
10.024/2019, Decreto Municipal n° 006 de 01/01/2021, da Lei Complementai* 123/2006,
alterada pela Lei Complementar 147/2014, demais formas compleraentares e disposições deste
instrumento aplicáveis à espécie, e normas do EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N°
004/2021 - SRP, autos do Processo .Administrativo n" 107/2021, sujeitando-se mediante as
cláusulas e condições a seguir delineadas:

CLÁUSULA í - DO OBJETO

1 .1 Este contrato tem por objeto o Registro de preços para contratação de empresa para
o fornecimento e instalação de ares-condicionados, do tipo splií, novo, para atender as
diversas Secretarias do Município de São Domingos do Azeitão/MA, na forma e nas
condições estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico.
1.2 Fica fazendo parte deste contrato, independentemente de qualquer transcrição com
perfeito conhecimento das partes contratantes, o citado Edital do PREGÃO ELETRÔNICO
N° 004/2021 - SRP e seus anexos e a proposta comercial apresentada, passando tais
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documemos e outros gerados até a assinatura deste Contrato a fazerem parte integrante deste
instrumento, para todos os fms de direito.

1.3 Discriminação do Objeto

ITEM
DESCRIÇÃO DE
SERVIÇOS

UNÍD. QUANT.

P.

UNIT.

COM

DBI

TOTAL

COM

DBI

CÓDIGO

TOTALGERAL . . , ' : . - .-'ArN

1.4 Todos os equipamentos devem ser novos e possuir controle remoto.
1.5 Os equipamentos devem possuir garantia de, no mínimo, 01 (um) ano, contra vícios de
fabricação.

CLÁUSULA lí - DO LOCAL DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO
SERVIÇO

2.1 A empresa vencedora do certame possuirá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data
da assinatura do contrato para promover a entrega dos aparelhos de ar-condicionado
devidamente instalados.

2.2 A instalação dos equipamentos compreende a realização das obras de natureza civil,
elétrica e hidráulica necessárias à instalação e ao perfeito funcionamento dos equipamentos.
2.3 A instalação do equipamento é de responsabilidade da Contratada e deve obedecer e
seguir rigorosamente o manual do fabricante, e conforme normas da ABNT.
2.4 A instalação dos equipamentos compreende, ainda, o fornecimento de todos os materiais
necessários para a perfeita instalação dos equipamentos, tais como fios, cabos, mangueiras,
suportes, parafusos, buchas, tomadas, disjuntores, etc.
2.5 A CONTRAT.ADA fornecerá garantia em relação aos serviços prestados para instalação
dos equipamentos de ar-condicionado objeto do presente certame, de, no mínimo, 01 (um) ano
de duração.

2.6 A Contratada se responsabilizará pelo forirecimento, sem ônus para a Administração, de
todo o material de consumo instrumental, equipamentos de proteção — EPFs, ferramentas e
demais aparelhagens necessárias para a execução dos serviços.
2.7 Na entrega, os materiais/os serviços deverão estar em perfeitas condições e em estrita
observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhados da
respectiva nota fiscal eletrônica detalhada;
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2.8 W não observância desta condição implicará na não aceitação por parte da Administração,
sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte do fornecedor inadimplente, isentando a
Administração de qualquer indenização.

2.9 Os bens e serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificações constantes neste Temio de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades.
2.10 Os bens e serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados
do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.
2.1 1 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
2.12 Os produtos e serviços deverão ser entregues em parcelas, de acordo com a necessidade
do Município.

2.13 Os equipamentos devem ser entregues e instalados em local a ser descrito na Ordem de
Sendços expedida pela Secretaria requisitante.
2.14 Os serviços serão executados no horário das 81i às 17h, de 2" a 6® feira, ou,
alternativamente, cm horários e dias previamente acordados conforme conveniência do
Contratante.

CLÁUSULA ííl - DA GARANTIA

J. O período de garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo de 1 ano (um) da
evaporadora/condensadora e no mínimo de 3 (três) anos do compressor, contados a partir da
entrega definitiva.

3.2 A licitante vencedora deverá fornecer garantia das instalações por 12 (doze) meses,
independente da garantia fornecida pelo fabricante dos equipamentos;
3.3 A garantia abrange todos os equipamentos e os serviços de sua instalação, devendo a
Contratada solucionar no prazo de 48 horas qualquer falha no funcionamento dos sistemas
instalados;

3.4 A empresa fornecedora dos equipamentos sera responsável durante a garantia pela
substituição, troca ou reposição dos equipamentos e/ou peças caso apresentem defeitos, avarias
ou incompatibilidade com as especificações deste Termo de Referência;
3.5 No período de garantia deverá ser prestada assistência técnica/ manutenção corretiva a
fim de manter os equipamentos em perfeitas condições de uso, sem ônus adicionais para a
Administração;

3.6 A assistência técnica deverá solucionar a ocorrência, após sua abertura entre 8h e 17h, de
segunda a sexta-feira, em até 05 (cinco) dias, ao final dos quais, caso não tenha sido
solucionado, deverá ser substituído por equipamento idêntico ou superior.

CLÁUSULA IV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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4.1 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos
e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

q) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e
local constantes neste Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota

fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e
prazo de garantia ou validade, bem como as demais infonnações pertinentes ao objeto;
r) fornecer todos os instrumentos, femtmentas e mão-de-obra necessária à execução dos
serviços contratados, sem nenhum ônus adicional à Administração,
s) Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados;
t) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
! 2, 13 e 17 a 27 e .41 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

u) Zelar pela qualidade dos fornecimentos e pela execução nos prazos estipulados no
contrato.

v) Responsabilizar-se por todos os custos, benefícios, tributos e contribuições que sejam
devidos em decorrência direta e indireta objeto do contrato ou de sua execução,

w) Responsabilizar-se por todas as despesas, diretas e indiretas, com mão-de-obra, tributos,
transportes, carga e descarga, bem como os respectivos encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários e securitários.
x) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte para o objeto deste Termo,
y) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

z) Responsabiliza-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causados por seus empregados,
ou representantes, direta e indiretamente, ao adquirente ou a terceiros, inclusive os decorrentes
de serviços ou aquisições com vícios ou defeitos, constatáveis nos prazos da garantia, mesmo
expirado prazo.

aa) Executar o objeto contratual através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade
para quaisquer danos ou faltas que estes venham a cometer no desempenho de suas funções,
obrigando-se a indenizar a CONTRATANTE, por todos os danos e prejuízos que
eventualmente ocasionarem;

bb) Responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores dos materiais (fabricante,
produtor ou importador) pelos vícios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperáveis,
impróprios ou inadequados à tttilização a que se destinam ou que lhes diminua o valor, assim
como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da embalagem,
cc) Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovação;

dd) Manter durante toda a execução do contrato, as informações sobre os endereços e
telefones para contato, devidamente atualizada;

ee) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

67



f R E £ I T U « A DE

".or-iii^iocs DO

r-AF-A COM í!í5£í>QAD5:

ff) Indicar PREPOSTO para representá-la durante a execução do contrato.

CLÁUSULA V - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1 São obrigações da CONTRATANTE:

j) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
k) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação
e recebimento definitivo;

1) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
m) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;

n) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa realizar o
fornecimento;

o) Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a
execução do objeto, quando for o caso;
p) Prestar informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA ou por seus prepostos;
q) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor coiTespondente ao objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

r) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATAD.^ com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

CLÁUvSULA Vi - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1 O objeto deste Termo poderá ser formalizado em Contrato Administrativo, estabelecendo em
suas cláusulas as condições para sua execução, os direitos e obrigações entre as partes, de
acordo com os dispositivos normativos vigentes
6.2 O prazo para a execução dos Serviço.s objeto desta licitação será de 120 (cento e vinte)
dias após emissão da Ordem de Serviço podendo ser pron-ogado nos termos do § 1° do artigo
57 da Lei 8.666/1993;

6.3 O presente Contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data
de publicação do seu extrato no Diário Oficial dos iMunicípios do Maranhão, sem prejuízo do
disposto no artigo 57,1 da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA Vil - DO VALOR CONTR.\TUAL
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7.1 Péla execução do contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor
global de R$ ( )' Que será pago mediante a execução dos
serviços.

CLÁUSULA VIÍI - DA FORMA DE PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos serviços de que trata este Termo de Referência será efetuado pelo
CONTRATANTE à CONTRATADA em reais, devendo o Contratado emitir notas
fiscais/fatura de acordo com a execução dos serviços, com pagamentos efetuados na
conformidade, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da entrega do faturamento, mediante
a apresentação de Nota fiscal.
8.2 O pagamento da primeira nota fiscal/fatura, correspondente à primeira Medição dos
serviços, sonrente poderá ocorrer mediante a apresentação dos seguintes documentos:

d) Registro dos serviços no CRE/VCAU/Pl, caso obrigatório para a execução dos
serviços.

e) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços;
1^ Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) da fiscalização dos serviços;

8.3 Nas Faturas/Notas Fiscais deve ser destacado o número do Contrato. As mesmas, só serão
liberadas para pagamento depois de aprovadas pela área gestora e deverão estar isentas de erros
ou omissões, sem o que, serão, de forma imediata, devolvidas a CONTRATADA para
correções, não se alterando a data de adimplemento da obrigação.
8.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediairte consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666. de 1993.

8.4.1 Constatando-se junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor
CONTRATADO, deverão ser tomadas a.s providências previstas no do art. 31 da Instrução
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018

8.4.2 Constatando-.se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser
prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.
8.4.3 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração
deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o
Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da Instrução Normativa n" 3, de 26 de abril de 2018.

8.5 Flavendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,
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obrigaçâei financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.
8.6 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.

8.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade
fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.

8.8 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotai- as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo comespondente, assegurada à
CONTRAIADA a ampla defesa.

8.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regulai-ize sua situação
junto ao SICAF.

8.9.1 Será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse
público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima
autoridade da CONTRATANTE.

8.10 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = N X Vp X (í / 365) onde:

EM = Encargos moratórios a serem pagos pelo atraso de pagamento;
N = Números de dias em atraso, contados da data limite fixada para pagamento e a data do
efetivo pagamento;

Vp Valor da parcela em atraso;

1 = IPCA anual acumulado (índice de Preços ao Consumidor Ampliado do IBGE)/100.

CLÁUSULA IX- DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas neste
Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25% (vinte
e cinco por cento) do contratado, de acordo com o previsto no art. 65, da Lei n° 8.666 de 1993.
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9.1.1 As supressões que excedam esse limite serão objeto de acordo celebrado entre as
partes contratantes, na forma disposta no parágrafo 2°, inciso II, do artigo 65, da Lei n°
8.666/93 e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA X - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO
CONTRATO

10.1 Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos serviços, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.

10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos. de conformidade com o
art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
10.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.
10.4 Ü Fiscal do presente contrato será o (a) Senhor (a)

CLÁUSULA Xí - DAS PENALIDADES

11.1 No caso de inexecução parcial ou total do objeto do contrato, a Prefeitura Municipal de
São Domingos do Azeitâo/MA aplicara as sanções previstas no art. 81, 87, 88 da Lei Federal
n. 8.666/93. garantida a prévia defesa da CONTRATAD.A, ficando a mesma sujeita ainda a
multas moratórias e compensatórias, conforme consta a seguir;
a) .Advertência por escrito;
b) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e contratar com a
PREFHITÜRA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA, por um período não
superior a dois anos;
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admini.stração 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 resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada;
d) A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será
calculada sobre o valor do objeto, competindo sua aplicação ao titular da CONTRATANTE,
observando os seguintes percentuais; .

d. 1) de 0,3%. por dia de atraso até o limite de 10 dias;
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d.2) de'^0,5% por dia de atraso a partir 11 dia, até o correspondente 15 dias; e
d.3) de 1,0% por dia de atraso a partir do 16° dia, até o limite de 30 dias, o qual findo a
CONTRATANTE rescindira o contrato.

e) Será aplicada muita de 2 % sobre o valor da contratação quando a CONTRATADA:
e.l ) Executar objeto em desacordo com o Tenno de Referência/Projeto Básico, normas
técnicas, independente da obrigação de fazer as correições necessárias, as suas expensas; e
e.2) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência,
imperícia. dolo ou má fé, venha a causar danos a CONTRATANTE ou terceiros,
independente da obrigação da CONTR,ÁTADA em reparar os danos causados.

Subcláusuta primeira: As multas incidirão sobre o valor total contratado.
Subcláusula segunda: A PRE^PEITURA ML^NICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO
AZEITÃO/MA, para garantir o fiel pagamento das multas, reserva-se o direito de reter o valor
contra qualquer crédito gerado pela CONTRy\TADA, independentemente de qualquer
notificação Judicial ou extrajudicial.

Subcláusula terceira: As penalidades previstas neste instrumento contratual serão aplicadas

sem prejuízo das cominações estabelecidas na Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA Xí! - DA RESCISÃO

12.1 A CONTRA FAN TE poderá rescindir administrativamente o presente Conti-ato nas hipóteses
previstas no artigo 78. da Lei Federal n° 8.666/1993, que ocon-erá nos termos do artigo 79 do
mesmo diploma legal, sem que caiba a CONTRATADO direito a qualquer indenização e sem
prejuízo das penalidades pertinentes.

12.2 A inadimplência de cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato assegurara a
CON TR.Al AN TE o direito de dá-lo por rescindido, unilateralmente, mediante Notificação por

ofício entregue diretamente ou por via postal, sem prejuízo da aplicação das penalidades que se
demonstrarem cabíveis, em processo administrativo regular.

12.3 A hipótese do não requerimento da Medição ou paralisação não justificada do serviço por

tempo superior a 30 (trinta) dias, ensejaià a rescisão unilateral do presente instrumento

contratual por parte da contratante segundo os termos expostos no parágrafo anterior.

CLÁUSULA XÍÍI - DO REAJUSTAMENTO

13.1 Na hipótese de o prazo da execução dos serviços exceder ao período de execução
contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído a CONTRATADA, este contrato

poderá ser reajustado pelo índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M),
mediante solicitação da CONTRATADA.

13.2 O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO
a partir de 1 (um) ano contado da data de apresentação da data-base da planilha orçamentária,
mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

72



•;*I l'?it#-

)• R'ir iC i T ti ;:» o ?.

CÂC C0fyi3?'"G05 D-c-

CÇíBSChi^ COfJi UíãkTí uíkOt

13.3 Os preço^ipresenlados pela liciíante vencedora serão irreajustáveis pelo período 12
(doze) meses contados a partir da data apresentação da proposta. Após esse período os mesmos
serão reajustados para cobrir alterações no custo dos insumos na mesma proporção da variação
verificada no índice para Obras Piiblicas Portuárias, apurados pela Fundação Getúlio Vargas -
FCiV, aplicando-se a seguinte fórmula:

R= 11 -Io X V Io

R --- Valor da parcela de reajustaraento procurado
10 = índice de preço verificado no mês de apresentação da Proposta que deu origem ao
contrato.

11 — índice de preço relerente ao mês de reajustamento
V = Valor a Preços Iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

! 3.4 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.
13.5 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
13.6 Fica a CONFRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre qiie este ocorrer.

CLÁUSULA XÍV - DOS CASOS OMISSOS

14.1 Fica estabelecido que caso venha ocoiTer algum fato não previsto neste Contrato, os
chamados casos omissos, estes serão resolvidos entre as partes, respeitando o objeto do
Contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei n° 10.520, de
17 de julho de 2002 (Lei do Pregão), Lei n° 8.666/93 e suas alterações, aplicando-lhe, quando
for o caso. supletivamente os Princípios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na
Legislação Civil Brasileira e as disposições do Direito Privado.

CLÁUSULA XV

ANEXOS

DA VTNCIJLAÇÃO DA PROPOSTA E AO EDITAL E SEUS

15.1 Kste contrato fica vinculado ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 — SRP
e seus anexos, bem como à proposta de preços da CONTRAI ADA, os quais passam a integrar
este instrumento contratual.

CLÁUSULA XVÍ - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16.1 As despesas decon-entes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos
consiunados no orçamento da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão -MA
classificada conforme abaixo especificado;
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Programa Atividade: XXXXX;
Kleraento de Despesa: XXXXX

Fonte de Recurso: XXXXX.

Nota de Empenho: XXXXXX

CLÁUSULA XVII - FORO

! 7 1 As partes elegem do Foro da Comarca de São Domingos do Azeitão, Estado do
Maranhão, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. para dirimir
as questões judiciais relativas ou resultantes do presente contrato.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes,
a seguir, firmam o presente instrumento, em 0.j (três) vias. de igual teor e fonna, paia um só
efeito, cujo instrumento ficará arquivado no Setor Jurídico da CONTRATANTE, empresa e
processo Hcitatório referente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2021 - SRP, nos termos
do Artigo 60, da Lei n° 8.666/93.

São Domingos do Azeitão (MA), de de 2021.

CONTRASTANTE

CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:

/ CPF/MF.

/ CPF/MF
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