PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/ 2015
PROCESSO 310/133/2015
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por
intermédio do Pregoeiro, designado pela Portaria nº 06, de 22 de Janeiro de 2014, na forma da
Lei nº 10.520/2002, da Lei nº 8.666/1993 e da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela
Lei Complementar 147/2014, torna público que fará realizar licitação, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO", cujo objeto é a contratação de
empresa para fornecimento de mobiliário e equipamentos de informática, para reequipar a
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN / Escola de governo e Gestão
Municipal – EGGEM, de acordo com especificações e quantidades apresentadas no ANEXO
I, conforme condições a seguir estabelecidas:
RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DOCUMENTAÇÃO
E PROPOSTA
DIA: 06 de outubro de 2015
HORÁRIO: 14:30h
LOCAL: Central Permanente de Licitação, situada à Av. Jerônimo de Albuquerque, Quadra
16, nº 06, Ed. Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA.
1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura
dos envelopes referentes a esta Licitação serão realizados no primeiro dia útil de
funcionamento da Central Permanente de Licitações que se seguir.
2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Licitação,
com respeito a:
2.1- recebimento dos envelopes de Proposta e Habilitação;
2.2- abertura dos envelopes de Proposta;
2.3- abertura dos envelopes de Habilitação dos licitantes classificados com o menor
preço.
2.4- devolução dos envelopes de Habilitação aos licitantes desclassificados, se não
houver recurso;
3. As comunicações relativas a esta licitação serão feitas mediante a publicação no
Diário Oficial do Município, quando for o caso, ou mediante a expedição de Ofício, por fax,
ou por meio eletrônico, a critério da Central Permanente de Licitação. As informações
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colhidas no ato da retirada do Edital serão reputadas válidas para fins de comunicação da
Central Permanente de licitação.
1. OBJETO DA LICITAÇÃO
a) contratação de empresa para fornecimento de mobiliário e equipamentos de
informática, para reequipar a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN /
Escola de governo e Gestão Municipal – EGGEM.
b) O valor de referência para cotação, conforme estimativa elaborada pelo ÓRGÃO
SOLICITANTE é de R$ 514.371,33 (quinhentos e quatorze mil trezentos e setenta e um
reais e trinta e três centavos), constante no Anexo II (Planilha Orçamentária).

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
a) a despesa orçamentária para execução do objeto desta licitação correrá à da Dotação.
Unidade Orçamentária: SEPLAN / EGGEM, Recurso: 120, Elemento de Despesa: 4.4.90.52 –
Projeto/atividade: 211010412804052162.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
a) poderão participar deste Pregão, apenas os interessados que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital.
b) não poderão participar deste Pregão:
b.1) Autor do projeto, pessoa física ou jurídica, exceto no caso de contratação integrada;
b.2) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto ou da
qual o autor do projeto, seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto, ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado;
b.3) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
b.4) Pessoa jurídica impedida ou suspensa com a Administração Pública Municipal e
Pessoa Jurídica declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração
Pública.
b.5) Pessoa jurídica que tenha participado ou que participe de pessoa jurídica punida na
forma do inciso anterior;
b.6) Pessoa física impedida, suspensa ou declarada inidônea para licitar e contratar ou que
integre ou tenha participado como proprietário, sócio, dirigente ou cotista de pessoa
jurídica punida na forma dos incisos anteriores.
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b.7) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
b.8) Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto compatível deste
certame;
b.9) Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial,
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação;
b.10) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas
que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que
não agem representando interesse econômico em comum;
b.11) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.

4. DA PROPOSTA DE PREÇOS
a) a Proposta de Preços deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, datada, assinada e
rubricada em todas as folhas, sem emendas, rasuras ou entrelinhas e deverá conter,
obrigatoriamente:


Razão Social, CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) endereço e telefone, fax da
Empresa licitante.



Prazo de validade da proposta, não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data
prevista para a abertura dos envelopes de proposta.
o As propostas que omitirem o prazo de validade serão entendidas como válidas
pelo período de 90 (noventa) dias corridos, a contar de seu recebimento em sessão
pelo pregoeiro.



Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, conforme especificações contidas no
Anexo I - Termo de Referência, já incluídos todos os encargos de qualquer natureza,
impostos, taxas, fretes e outros.



O licitante deverá descrever detalhadamente o produto ofertado. Deverão ser indicados,
ainda, marca, modelo, tamanho, cor e tudo o mais que caracterize os materiais cotados,
quando aplicável.



Prazo de entrega/execução dos serviços de acordo com o item 06 do Termo de
Referência.
5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

a) os licitantes deverão atender as seguintes exigências:
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Habilitação Parcial


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



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



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



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

Habilitação
Jurídica



Regularidade
Fiscal e
Trabalhista



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



Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal
do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da
Lei, que estejam dentro do prazo de validade até a data de entrega,
composta de:
o Certidão conjunta expedida pela Receita Federal do Brasil e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
o Certidão negativa expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado
(Débitos Fiscais e Dívida Ativa).
o Certidão negativa expedida pela Prefeitura Municipal, (Débitos
Fiscais e Dívida Ativa).
o CND - Certidão Negativa de Débito, emitida pelo INSS dentro do
seu período de validade; e
o CRF - Certificado de Regularidade do FGTS, dentro do seu prazo
de validade.
o CNDT – Certidão de Negativa de Débito Trabalhista.
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Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e
Extrajudicial, expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa
jurídica ou domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade.



Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados pela UFIR quando encerradas a mais de três meses da data
de sua apresentação;



A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será
demonstrada utilizando-se a fórmula abaixo, cujo resultado deverá ser
superior a 1 (um):
Índice de Liquidez = Ativo Circulante
Passivo Circulante



As empresas que apresentarem resultado igual ou menor do que 1
(um) no índice de liquidez, quando de sua habilitação deverão
comprovar, considerados os riscos para a administração, patrimônio
líquido mínimo no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratação, admitida a atualização para a data de
apresentação da proposta através de índices oficiais.



As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a
exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de
Abertura, acompanhado do Balanço Patrimonial e da Demonstração
do Resultado levantado com base no mês imediatamente anterior à
data de apresentação da proposta.



Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

Qualificação
Econômica
Financeira

a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou;
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN nº 65 do
Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1º de
agosto de 1997, art. 6º, acompanhada obrigatoriamente dos Termos de
Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do
Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispensada a
inclusão, na documentação, dos Termos de Abertura e de Encerramento
do Livro em questão.
b) os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos referentes à Habilitação Jurídica,
Qualificação econômico-financeira (à exceção da Certidão Negativa de Falência e
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Concordata) e Regularidade Fiscal que já constem de Cadastro de Fornecedores, assegurado
aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes.
c) caso a licitante apresente comprovante de regularidade junto a Cadastro de Fornecedores
para participar do referido Pregão, o licitante deverá substituir os documentos que se
encontrarem vencidos.
d) os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:
Habilitação Complementar
QualificaçãoTécnica



Atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome do
licitante, que comprove aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos
com o objeto deste Pregão, conforme especificações contidas no
termo de referência em anexo.
o Será aceito o somatório de atestado(s) ou declaração (ões)
de capacidade técnica, desde que reste demonstrada a
execução concomitante dos serviços.

Declarações



Declaração que não emprega menores de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir dos quatorze anos, nos termos do inciso
XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, conforme Anexo III.



Declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação
neste certame, inclusive na vigência contratual, caso venha a ser
contratado. Anexo III.



Declaração de elaboração independente de proposta conforme
Anexo III.
e) sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante,
com indicação do número de inscrição no CNPJ.
f) todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados
da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também
devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.
g) documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e
documentos.
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h) em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em
nome da matriz.
i) os documentos acima relacionados, necessários à Habilitação, poderão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou
publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos
originais para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, preferencialmente antes do
início da sessão.
j) a validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se
como válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 (noventa) dias.
k) a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará
o licitante às sanções previstas neste Edital.

6. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
a) Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão, ou
solicitar esclarecimentos mediante pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para
a realização do Pregão, de segunda a quinta-feira das 13:00 as 18:00 horas, e sexta-feira, das
8:00 as 13:00 horas no Protocolo Geral da Central de Licitação, situada à Av. Jerônimo de
Albuquerque, Quadra 16, nº 06, Ed. Nena Cardoso, Vinhais, São Luís – MA.
b) o Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação ou
prestará esclarecimentos no prazo legal.
c) acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
7. DA SESSÃO
a) A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços de
interesse do licitante e a documentação de Habilitação que a instruir será pública, dirigida por
um Pregoeiro e realizada de acordo com a Lei nº 10.520/2002 e em conformidade com este
Edital e seus Anexos.
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b) no dia, local e hora marcados, antes do início da sessão, o interessado ou seu representante
legal deverá proceder ao respectivo credenciamento, na forma prevista neste Edital.
c) declarada a abertura da Sessão, pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos
proponentes, dando início ao recebimento da Declaração de pleno conhecimento e
atendimento às exigências de habilitação (Anexo III) e dos envelopes.

8. DA ORDEM DOS PROCEDIMENTOS
a) a sessão do certame observará a seguinte ordem de procedimentos:


Credenciamento;



Abertura da Sessão



Da entrega dos Envelopes



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



Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte



Fase de habilitação



Da Adequação da Proposta de Preço



Fase Recursal
9. DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

a) até o início do horário da abertura da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste, a equipe
de apoio, procederá ao credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais presentes,
comprovando, se for o caso, a outorga de poderes necessários para a formulação de lances e
para a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, observando-se ainda que:


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



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

b) o licitante interessado deverá se apresentar ao Pregoeiro ou a equipe de apoio para
credenciamento por intermédio de seu representante devidamente munido de documento que
o credencie a participar deste procedimento licitatório e a responder por sua representada,
devendo, ainda, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento
equivalente, com cópia do respectivo documento.
c) o credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento
particular, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais
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atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente
ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou
Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidura.
d) somente poderão apresentar lances verbais e recorrer os licitantes que estiverem presentes
na sessão através de representantes credenciados na forma do subitem anterior.
e) Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de
enquadramento no art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela Lei Complementar
n.º 147/2014 cumulada com a Lei Municipal nº. 4.830/2007, no caso de microempresa ou
empresa de pequeno porte e também para as cooperativas 1, conforme modelo constate do
Anexo III deste Edital. A não entrega da referida Declaração indicará que a licitante optou por
não utilizar os benefícios previstos na referida Lei Complementar nº. 123/2006, alterada pela
Lei complementar n.º 147/2014, bem como pela Lei Municipal 4.830/2007.

10. DA ABERTURA DA SESSÃO
a) A abertura da sessão pública deste Certame, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e
na hora indicadas no preâmbulo deste Edital.
b) Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes apresentarão Declaração de pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação (Habilitação Prévia), podendo
ser adotado o modelo constante no Anexo III, dando ciência de que cumprem plenamente os
requisitos de habilitação e entregarão os envelopes de proposta (envelope nº 01) e de
documentos de habilitação (envelope nº2), na forma prevista neste Edital.
c) A Declaração a que se refere o subitem anterior poderá ser firmada na referida abertura,
pelo representante da Empresa, credenciado no Pregão.


A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade
da proposta sujeitará o licitante às sanções previstas na legislação vigente.

11. DA

ENTREGA

DOS

ENVELOPES

(PROPOSTA

DE

PREÇOS

E

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

1

Artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
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a) a Proposta de Preços e documentação de Habilitação que a instruir deverão ser
apresentadas em 02 (dois) envelopes, devidamente lacrados e rubricados no fecho e atender
aos requisitos abaixo:


Envelope nº 1: Proposta de Preços;



Envelope nº 2: Documentos de Habilitação.

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

ENVELOPE Nº 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2015
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2015
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:

c) as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem omissas ou
apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, serão
desclassificadas.
d) não serão aceitas documentações e proposta entregues em outros setores que não sejam o
especificado no preâmbulo do Edital.
e) independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implicará a
submissão às normas constantes da legislação que rege a matéria e ao presente Edital de
Pregão e seus Anexos.
12. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – DO JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E
FASES DE LANCE.
O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e
verificará:
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a) A conformidade delas, em estreita correlação com os requisitos objetivos estabelecidos
neste Instrumento Convocatório, em consonância com o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório, ao art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 11, VIII, do
Decreto Municipal n.º 28.970/06;
b) A compatibilidade dos preços apresentados será avaliada, nos moldes dispostos no art. 3º,
III, da Lei n.º 10.520/02 c/c art. 10, III, do Decreto Municipal n.º 28.970/06, tendo como
base o parâmetro mercadológico constante de orçamento elaborado pelo órgão solicitante,
na fase interna da licitação, nos termos do art. 10, II, “a”, do Decreto Municipal n.º
28.928/06.
c) O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do
preço ofertado com o valor estimado e o atendimento da proposta às especificações
técnicas do objeto.
Serão desclassificadas as propostas de preços que:


Não atenderem às exigências do Edital;



Não apresentarem preços compatíveis com os de mercado;



Ofereçam preço unitário final superior ao estimado pelo ÓRGÃO SOLICITANTE
(preço máximo admissível)



Apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços
de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.



Sejam manifestamente inexeqüíveis. Antes de desclassificar a oferta, o Pregoeiro deverá
estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço,
admitindo-se, para tanto:
o Planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela
Administração; ou.
o Contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes;



O licitante que ofertar preço considerado inexequível pelo Pregoeiro, e que não
demonstre posteriormente a sua exequibilidade, sujeita-se às penalidades administrativas
pela não-manutenção da proposta.



Se a proposta for desclassificada, proceder-se-á ao exame da oferta subsequente e, assim,
sucessivamente, observando, se for o caso, o direito de preferência.
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Remanescendo apenas uma proposta, esta poderá ser aceita, desde que atenda ao edital e
o preço seja compatível com os praticados no mercado;



Quando todas as propostas de preço forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá conceder
o prazo de até 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas.



O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do
ÓRGÃO DEMANDANTE ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para
orientar sua decisão.



Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital ou com base
nas propostas dos demais concorrentes.

Da Classificação das propostas


Serão classificados pelo Pregoeiro os proponentes que apresentarem as propostas de
MENOR PREÇO POR LOTE em conformidade com as regras estabelecidas neste
edital, e as propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, selecionando-os para a etapa de lances;



Não havendo, pelo menos, 03 (três) propostas nas condições definidas no item anterior, o
Pregoeiro classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços
oferecidos, incluída a de menor preço, para que seus autores participem dos lances
verbais;



Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de 03 (três)
proponentes, seja por desinteresse do mercado, seja por desclassificação de propostas, o
certame transcorrerá normalmente, com dois licitantes na fase de lances;



No caso de empate de preços, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes;



Caso haja o comparecimento de 01 (um) único interessado ou uma só proposta
classificada, o Pregoeiro dará continuidade ao procedimento sem a realização da fase de
ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste Edital concernentes à aceitabilidade da
proposta, à habilitação, à negociação quanto ao menor preço e à adjudicação.
Dos lances verbais

a) O pregoeiro, antes de iniciar a fase de lances poderá definir o percentual ou valor mínimo
de diferença entre os lances e tempo máximo para sua formulação.
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b) O pregoeiro convidará individualmente os licitantes selecionados, na forma do inciso
anterior, de forma sequencial, a apresentar lances verbais para o item, a partir do autor da
proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor.
c) Os lances serão verbais, anotados pela equipe de apoio e deverão ser formulados de
forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.
d) O licitante credenciado somente poderá oferecer lance inferior ao último ofertado;
e) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele
ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
f) Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a proposta
escrita, de menor preço e o valor estimado para a contratação.
g) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas de preço escritas, melhor
classificadas, o critério de desempate será a realização de sorteio, para definir a empresa
que dará o primeiro lance, entre as empresas empatadas.
h) Quando os licitantes não tiverem mais interesse em apresentar lances, será encerrada a
respectiva fase.
13. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE
a) Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou
empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta
mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:


A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada,
em conformidade com o art. 45, §3º, da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei
Complementar 147/2014, para assim querendo, apresentar uma última oferta,
obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as
exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado
em seu favor o objeto deste Pregão;



Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma da subcondição anterior, o pregoeiro convocará os licitantes
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remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;


No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o Pregoeiro fará
um sorteio, definindo e convocando automaticamente a vencedora para apresentação da
oferta final do desempate;

b) O interessado que não apresentar proposta decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45
da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014;
c) Caso não haja interessados em exercer o direito de preferência, o procedimento licitatório
correrá seu curso normal.
14. DA NEGOCIAÇÃO
a) É sempre permitido o Pregoeiro negociar os preços e condições da proposta, visando
aumentar as vantagens em favor da Administração, não podendo, porém, alterar o objeto
ou condições de classificação e habilitação;
b) O Pregoeiro poderá formular contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para a contratação.
c) A negociação será realizada publicamente, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

15. DA HABILITAÇÃO
a) sendo aceitável a proposta será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação
do licitante que a tiver formulado procedendo-se ao respectivo exame;
b) poderão ser verificadas e confirmadas as condições habilitatórias, a exclusivo critério do
Pregoeiro, com base no Cadastro de Fornecedores.
c) é assegurado ao licitante já cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e
regularizada na própria sessão;
d) caso a empresa licitante deixe de apresentar alguma certidão expedida por órgão da
administração fiscal e tributária solicitada neste edital, antes de realizar o julgamento da
documentação poderá o Pregoeiro, com a finalidade de suprir a omissão, proceder a consulta
através da Internet para verificação de sua regularidade, observado o disposto na legislação
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pertinente.
e) é facultado ao Pregoeiro a confirmação de informações e a aceitação de documentos que
constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal,
emissores de certidões, devendo tais documentos ser juntados ao processo.
f) a possibilidade da consulta prevista no parágrafo anterior não constitui direito do licitante, e
a Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos
no momento da habilitação, hipóteses em que, em face do não saneamento das falhas
verificadas, o licitante será declarado inabilitado.
g) caso o licitante desatenda às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital.
h) em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição
na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis,
prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
i) a não regularização da documentação, no prazo previsto na condição anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e
facultará o Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
j) se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o
Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital.
k) quando todos os licitantes forem inabilitados, o Pregoeiro poderá conceder o prazo de até 8
(oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos.
l) constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado
vencedor.

16. DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA
a) O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de preço
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adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinatura da ata de
sessão.
b) Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados em
original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo
Pregoeiro.


Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser
encaminhados ao órgão licitante.

c) O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta
seção, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
d) O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de
composição de preços quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários
que

compõem

necessitem

de

ajustes

aos

valores

estimados

pelo

ÓRGÃO

SOLICITANTE. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global.
e) Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais
irregularidades apontadas pelo Pregoeiro.
f) No caso de licitação por lotes será permitida a alteração de preços unitários pelo licitante
observando-se: (apenas se houver divisão em lotes)
 Como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários finais
sejam menores ou iguais aos preços unitários da proposta inicial;
 A possibilidade de negociação com o proponente vencedor visando a redução de
preços unitários, para qualquer um dos itens individualmente; e
 Para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela somatória
dos preços unitários dos itens da proposta, multiplicados por suas respectivas
quantidades.
17. DOS RECURSOS
a) declarado o vencedor, o Pregoeiro concederá prazo dentro da sessão para que os licitantes
presentes e credenciados na forma do item 9 possam, de forma imediata e motivada,
manifestar sua intenção de recurso.
b) a ausência do licitante credenciado na sessão caracterizará sua renúncia ao direito de
recorrer.
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c) não havendo interesse em recorrer, o Pregoeiro procederá à adjudicação do objeto ao
licitante vencedor.
d) havendo manifestação da intenção de recurso, o Pregoeiro:
 Resumirá a motivação, ordenando o registro em ata;
 Procederá a leitura do resumo da motivação lavrada na ata;
 Consultará o recorrente sobre o interesse em oferecer razões de recurso por escrito,
concedendo, nesse caso, o prazo de três dias úteis;
 Esclarecerá a data de início da contagem do prazo, quando os autos não forem
disponibilizados imediatamente, ou no mesmo dia;
 Se houver interesse na apresentação de razões de recursos, informará aos demais
presentes, que terão o mesmo prazo para apresentar contrarrazões, correndo o prazo na
sequência daquele concedido ao recorrente;
 Registrará, na ata, o dia e hora que vencem os prazos de apresentação de razões e
contrarrazões de recurso, informando aos presentes;
 Alertará aos presentes, se entender necessário, para os efeitos jurídicos dos recursos
meramente protelatórios e as penalidades previstas para o caso;
e) a manifestação da intenção de recorrer suspenderá apenas os lotes ou itens objetos do
recurso, podendo haver adjudicação parcial.
f) as intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.
g) o acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

18. DA ADJUDICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
a) o objeto deste pregão será adjudicado pelo pregoeiro, salvo quando houver recurso,
hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente a adjudicação.
b) imediatamente após a adjudicação do objeto pelo pregoeiro, o Licitante Vencedor deverá
providenciar junto ao setor de Cadastro da Central Permanente de Licitação o seu
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cadastramento, evitando demoras quando do empenho do valor a contratar e também demora
quando da sua convocação para assinatura do contrato.
c) a homologação deste Pregão compete à autoridade competente do Órgão Solicitante da
Licitação.
19. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DECORRENTE
a)

No prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após sua convocação, o licitante vencedor deverá
comparecer para assinar o contrato ou instrumento equivalente, consoante minuta
constante do Anexo, devendo para isso já ter providenciado o seu cadastramento junto à
Central Permanente de Licitação, não lhe sendo concedida prorrogação do prazo neste
item estabelecido.

b) Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo
licitante vencedor em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os
termos deste Edital.
c)

Por ocasião da assinatura do contrato (da emissão da nota de empenho), verificar-se-á
por meio do Cadastro de Fornecedores e de outros meios se o licitante vencedor
mantém as condições de habilitação.

d) Caso o licitante vencedor seja domiciliado em outra localidade, existindo viabilidade
operacional, o representante credenciado poderá deixar o contrato assinado ao final da
sessão ou, não sendo credenciado, enviar, no mesmo prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
as respectivas vias por correio, com registro de urgência.
e)

No caso do item anterior, o licitante poderá enviar via fax (fac-símile) ou via endereço
eletrônico (e-mail), com arquivo anexo de cópia digitalizada do contrato assinado, que
terá validade para fins de atendimento do prazo, situação em que os originais poderão
ser recebidos em prazo de até 10 (dez) dias.

f)

A postagem fora do prazo implica a decadência do direito à contratação.

g) Se algum documento estiver com validade vencida, e não for possível a comprovação
por outro meio, o contratado será alertado para promover a devida regularização.
h)

Caso o licitante vencedor decaia do direito à contratação ou não compareça para assinar
o contrato ou retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido, a autoridade
18
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competente:
h.1. providenciará a aplicação das penalidades cabíveis, garantindo-se a ampla
defesa e o contraditório;
h.2. retornará os autos o pregoeiro para que retome a sessão.
i)

Os licitantes serão notificados da retomada da sessão, no prazo de dois dias úteis para a
abertura da sessão.

j)

O Pregoeiro poderá retomar, inclusive, a fase de lances e as subsequentes, até a nova
adjudicação.

k) Aplicam-se as regras anteriores caso:
k.1. Não seja possível firmar o contrato com o licitante vencedor por motivo
superveniente;
k.2. O licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato injustificadamente;
k.3. Ocorra a inexecução total do contrato formalizado, não expirado o prazo de
validade das propostas.

20. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) O CONTRATANTE, após a entrega da nota de empenho, compromete-se a:
a.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações,
inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes às suas
dependências.
a.2. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.
a.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às
obrigações.
b) Outras obrigações constantes do Termo de Referência.
21. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS
a) Os equipamentos deverão ser entregues de acordo com as condições estabelecidas no
Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.
22. DO PAGAMENTO
a) O pagamento será conforme condições de pagamento no Item 15 do Termo de Referência.
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b) Caso o ÓRGÃO CONTRATANTE não possa efetuar o pagamento, conforme previsto
acima, o mesmo será atualizado monetariamente pelo IGPM - Índice Geral de Preços de
Mercado.
c) Será efetuada, a retenção na fonte dos tributos e contribuições em conformidade com as
orientações da Receita Federal do Brasil.

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
a) Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
a.1) não aceitar/retirar a nota de empenho, não assinar o termo de contrato, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta, ou não comparecer para assinar ata
de registro de preços dentro do prazo estabelecido no certame ou pelo pregoeiro;
a.2) apresentar documentação falsa;
a.3) deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
a.4) ensejar o retardamento da execução do objeto;
a.5) não mantiver a proposta;
a.6) cometer fraude fiscal;
a.7) comportar-se de modo inidôneo;
b) 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.
c) O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem
anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
 Multa de .......% (..... por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
 Impedimento de licitar e de contratar com o município de São Luís, pelo prazo de até
cinco anos;
d) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
e) 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 nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na
Lei nº 9.784, de 1999.
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f) 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.
g) As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.
c) As penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas justificativas, por
escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente do
ÓRGÃO LICITANTE.

24. DISPOSIÇÕES GERAIS
a) é facultado o Pregoeiro, no interesse da Administração:
 Em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou
de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação;
 Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a
fundamentar as decisões;
 No julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado e acessível a todos os interessados; e
 Relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta,
desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da
licitação.
b) O ÓRGÃO SOLICITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de interesse
público, ou anulá-la por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de suas fases,
devidamente justificado, dando ciência aos participantes, na forma da legislação
vigente.
c)

A anulação do pregão induz à do contrato.

d) Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
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e)

Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

f)

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 e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

g) Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando
explicitamente disposto em contrário.
h) O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento
do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão.
i)

As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.

j)

A presente licitação e os atos dela resultantes serão regidos pelas disposições legais e
regulamentares vigentes e pelas condições estabelecidas neste Edital.

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

Para as demais condições de contratação observar-se-ão as disposições constantes dos
Anexos deste Edital.

m) Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o
texto do Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o
texto do Edital.
25. DOS ANEXOS
a) constitui parte integrante deste Edital:
 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
 ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (ESTIMATIVA DO ÓRGÃO
LICITANTE)
 ANEXO III - MODELOS:
MODELO A – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR;
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MODELO B - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE;
MODELO C - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
MODELO D - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO;
MODELO E - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
 ANEXO IV – MINUTAS:
MINUTA A – CONTRATO

26. DO FORO
As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de São Luís, Estado
do Maranhão, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Luís, 21 de setembro de 2015.

Alexandre Souza Farias
Pregoeiro
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
Termo de Referência nº 08/2015 - SEPLAN

1. OBJETO
a. Termo de Referencia para contratação de empresa para fornecimento de mobiliário
e equipamentos de informática, para reequipar a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento –
SEPLAN / Escola de governo e Gestão Municipal – EGGEM.

b. DADOS DO CONTRATANTE
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO – SEPLAN
Rua do Sol, nº 288 – centro, São Luís – MA
CNPJ nº 06.307.102/0001-30

c. Objeto
Aquisição de mobiliário e equipamentos de informática, para reequipar a Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN e Escola de Governo e Gestão Municipal.

2. JUSTIFICATIVA

A SEPLAN e a ESCOLA DE GOVERNO E GESTÃO PUBLICA
MUNICIPAL se ressentem da falta de mobiliário de escritório (mesas, cadeiras,
poltronas, armários, estantes, aparelhos telefônicos, bebedouros, equipamentos
de informática e periféricos), considerando o desgaste dos atuais equipamentos e
mobiliários que guarnecem os setores administrativos dos órgãos, em face do
desgaste natural dos mobiliários e obsolescência dos equipamentos de
informática.

Resta evidente que as instalações do ambiente de trabalho é fator
motivador para o exercício das atividades funcionais de forma eficiente e eficaz,
traduzindo-se em maior produtividade o oferecimento de condições de trabalho
funcionalmente

adequadas

aos

que

laboram

nos

diversos

setores

administrativos.
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É dentro dessa ótica que esta Superintendência solicita a abertura de
processo para formalização do procedimento administrativo pertinente para
aquisição de mobiliário e equipamentos de informática constantes do Termo de
Referência em Anexo, para atender à demanda desta Secretaria e da Escola de
Governo e Gestão Pública Municipal.

3. ESPECIFICAÇÕES DOS LOTES

Lote 01
Item

01

EGGEM

Especificação de Mobiliários
Armário escaninho em madeira prensada revestido em
laminado melamínico com portas inferiores – tampo e
lateral na cor cinza claro, portas e bordas azul
60x210x42CM

SEPLAN

Quant.

.Total

02

02

04

02

Armário médio em madeira prensada revestido em
laminado melamínico – tampo e lateral na cor cinza claro,
portas e bordas na cor azul 80 x 74,3

10

04

14

03

Armário de aço com 2 portas, e 6 prateleiras Dimensões
cm (Comprimento x Largura x Altura): 1,98 x 0,90 x 0,40;
Pintura
Epoxi
na
Cor
Cinza.

03

07

10

04

Quadro branco, Acompanha suporte para apagador ,
Moldura em alumínio, 900mm x 1200mm de 3 Kg

05

04

9

05

Armário tipo estante em madeira prensada revestido em
laminado melamínico – tampo e lateral na cor cinza claro,
portas e bordas na cor azul 900 x 400 x 1600

03

02

5

02

05

7

06

Arquivo pasta suspensas com 4 gavetas cor na cor azul
em madeira prensada revestido em laminado melamínico
– tampo e lateral na cor cinza claro com espessura de
15mm, portas e bordas de 25mm na cor azul 0,50 x 0,47 x
1,43.

07

Balcão de Atendimento em madeira prensada revestido
em laminado melamínico – tampo e lateral na cor cinza
claro com espessura de 25mm, bordas de 25mm na cor
azul 1200 x 140 x 700

01

1

08

Banco de jardim cor branca p/ área de vivência em
madeira, tipo praça. Totalmente desmontável. Peso (KG)
:8 Dimensões cm (Comprimento x Largura x Altura):
150x48x72

03

3
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09

Cadeira auxiliar– 4 pés fixam tipo palito com acento e
encosto com espuma injetada revestido em tecido poliester
de cor preta

15

20

35

30

100

130

02

02

4

30

30

60

10

1

11

14

Cadeira secretária Tipo Universitária com braço, com
assento e encosto em espuma injetada na cor preta com
prancheta fixa (MDF 18mm) em fórmica com portas livros
pés fixos, com prancheta para o lado direito.

110

50

160

15

Poltrona Coletiva Universitária com braço com planeta;
assento reclinável; assento e encosto na cor preto; pés e
braços na cor preta; pés fixos

70

70

16

Conexão arredondada tipo mesa delta medindo 1,20x1,20
em madeira prensada revestido em laminado melamínico
– tampo e lateral na cor cinza claro com espessura de
15mm, bordas de 25mm na cor azul com estrutura azul,
tampo cinza claro com bordas em PVC azul

02

2

17

Conjunto de mesa para cozinha em madeira aglomerada
revestida em fórmica na cor cinza, com 4
cadeiras;75x77x75 cm

04

4

18

Estação de trabalho tipo telemarketing com em madeira
prensada revestido em laminado melamínico – tampo e
lateral na cor cinza claro com espessura de 15mm, bordas
de 25mm na cor azul com estrutura azul, tampo
confeccionado em BP 25mm, com estrutura azul, tampo
cinza claro e bordas em PVC azul marca giobel.

03

3

10

11

12

13

Cadeira tipo secretaria giratória ergonômica tipo
digitador cor preta estofadas com assento e encosto com
regulagem espuma injetada de alta densidade de 50 mm
(60 mm nas poltronas), tecido 100% poliester e perfil de
PVC nas bordas. Braços de poliuretano e lâmina de aço
mola com capa sanfonada. Bases giatórias da linha
clássica , com opção de pistão à gás
Cadeira secretaria tipo balcão para recepção cor preta
Características Estrela em Aço ou Nylon 5 Pontas Modelo
Secretária Prolongador em Aço com Aro Rendondo em
Aço para apoios dos pés com Pistão a Gás . Sistema Back
System Manipulo com regulagem de altura do encosto e
inclinação lombar , atendendo as Normas NR17 mola
com capa sanfonada. Bases giatórias da linha clássica ,
com opção de pistão à gás
Cadeira tipo secretaria executiva , com rodízio sem braço
cor preta (administração) Características confeccionados
em espuma injetada de alta densidade. Base Back System
com pistão à gás, que possibilita regulagem de altura do
assento, altura e inclinação do encosto.Encosto com corte
ergonômico cervical. Medida assento 48x47cm e encosto
42x40cm .Densidade 45 .Altura total 97cm. Acabamento
em perfil de pvc
Cavalete flip chart •Quadro Branco fixado no FLIP;
Fixação simples; Utilize o Quadro Branco ou Porta
Blocos
de
Papel;
Utiliza Caneta Própria para Quadro Branco; Medidas 58
x 90 x 170 cm
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19

Estante com 4 prateleiras de aço 0,30 X 0,92 X 2,00
altura, chapa 26, cor cinza, capacidade de 20 KG por
bandeja

05

20

Estante com 6 prateleiras Arquivo cor cinza prateleira
de aço, leve com 6 bandejas 0,30 X 0,92 X 2,00
altura,chapa 26, cor cinza, capacidade 20 KG por
bandeja.

6

21

22

23

24

Gaveteiro móvel em madeira aglomerada com 02 gavetas
e 01 gavetão (pastas), possui medidas para abrigar 2
gavetas normais e 1 gaveta para pasta suspensa. O
gaveteiro para escritório possui chapéu em melamínico
BP 18 mm., frente das gavetas e corpo em BP 18 mm, fitas
de borda em 2 mm., gavetas em chapa de aço dobrada,
acabamento em pintura eletrostática a pó texturizada e
trilho metálico com roldanas em nylon, tampo cinza,
lateral azul, borda azul em PVC, Medidas do Gaveteiro:
Largura: 400.00 x Profundidade: 450.00 x Altura: 665.00
Gaveteiro móvel em madeira aglomerada melamínico
com 04 gavetas, Volante possui medidas para abrigar 4
gavetas normais BP 18 mm., frente das gavetas e corpo em
BP 18 mm, fitas de borda em 2 mm., gavetas em chapa de
aço dobrada, acabamento em pintura eletrostática a pó
texturizada e trilho metálico com roldanas em nylon,
tampo cinza, lateral azul, borda azul em PVC. Medidas do
Gaveteiro: Largura: 400.00 x Profundidade: 450.00 x
Altura: 665.00 marca giobel
Ilha de trabalho c/ quatro estações, com 02 gavetas Mesa
delta, possui um tampo fabricado com painel em madeira,
revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP)
15MM, tampo cinza, estrutura (pés) azul, borda azul em
PVC
medida sugerida por posto de trabalho MEDINDO
1,40X1,40X,60X0,74
Mesa com Tampos - Diretor tampo cinza em madeira
prensada revestido em laminado melamínico – tampo e
lateral na cor cinza claro com espessura de 25mm, bordas
de 25mm na cor azul com estrutura azul, estrutura (pés)
azul, borda azul em PVC - 1400x680x740m cor branca

5

20

26

08

8

08

8

04

4

02

2

4

25

Conjunto de mesa para cozinha com 4 cadeiras; tampo
em granito 75x77x75 cm – altura do pé 75cm cos branca

4

26

Mesa para professor sala de aula c/ 01 gaveta, tampos em
madeira aglomerada de 18 mm de espessura revestida em
laminado de baixa de pressão.Acabamento das bordas
com perfil 180º estrudado 18mm de espessura. Painel
frontal em madeira aglomerado de 18mm de espessura
revestido em laminado melaminico de baixa
pressão.Estrutura tubular em aço 1,20m , possui calha
interna
removível para passagem de fiação, com
acabamento em tinta epóxi – pó curado em estufa,
ponteiras em PVC rígido e sapatas niveladoras em nylon.
ampo cinza, estrutura (pés) azul, borda azul em PVC Med.
100x680x740m

05

03

8

27
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27

28

Quadro de aviso em alumínio brilhante com imãs
1,20x2,75m
Suporte para CPU com rodízio tampo superiores em
madeira aglomerada de 18mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão. Acabamento das
bordas c/ perfil 180º estudado c/ 18mm de espessura.
Restante do móvel em madeira aglomerada de 18mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão. Acabamento Tampo cinza,lateral azul, borda azul
em PVC, med. 290x450x450

10

03

04

13

4

29

Aparelho de telefone s/fio com Base + Ramal cor preta

02

30

Aparelho de telefone com fio Cor: Grafite/3 funções
Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo/3 volumes de
campainha
2 timbres de campainha/Posições mesa e parede/ Duração
do flash 300 ms/ Sinalização de linha pulso e tom/
Dimensões 187 x 137 x 90mm/ Peso do produto (sem
embalagem): 415g/ Acompanha cabo 1.2mts RJ11.Peso
bruto: 0,5Kg/ Dimensão: 9,50cm x 14,00cm x 20,00cm
(Altura x Largura x Comprimento)

10

31

Encadernadora até 20 folhas 3 posições em 60 furos peso
14.5k

02

01

3

32

Guilhotina cap.folhas 70g peso 5.3 420mm dimensão em
aço pintado

02

01

3

33

Poltrona Tipo Diretor Coletiva Universitária para
Auditório:
- Com Prancheta cinza claro escamoteavel; Assento e
Encosto na cor Preta; Pés e Braços na cor preta; Pés
fixos

70

05

75

Lote 02

EGGEM

SEPLAN

Item

Especificação de Equipamentos

34

Bebedouro industrial, de Aço Inox 430 brilhante e em aço
galvanizado com pintura eletrostática na cor branca. com
filtro interno composto de carvão ativado e celulose.
Acompanha 04 torneiras de latão cromado. composto
por:Reservatório interno em Aço Inox 304, com uma bóia
para
regulagem
do
nível
da
água;
Unidade condensadora de 1/4HP, sendo as tensões de
220 v; Isolação térmica em EPS1, retendo a temperatura;
Termostato interno com regulagem fixa de 4° a 11°C e
tomada de 3 pinos; Serpentina externa em cobre; Gás
refrigerante R134A, ecologicamente correto. Suas
dimensões são: Altura: 1,44 cm Frente: 1,15 cm Lateral:
60 cm - Pesa aproximadamente 80 kg, - Armazena: 200 l,
Refrigera: 320 L/h, Disponível com 4 torneiras para água

01

10

Quant.

04

3

P.Unitário

4
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natural;

35

36

37

Microondas 25 Litros Aço com Porta Espelhada Teclas
fáceis:kids e cozinhar opções cozinhar e cozinhar por peso
Opções descongelar rápido ou descongelar por peso
Função potência ,função relógio função timer
Função reaquecer 900WdepotênciaAltura: 27,9 cm,
Largura:48,3cm; Profundidade: 39cm; com 1 ano de
garatia
Cafeteira elétrica: Cor: Preta; Capacidade de
xícaras/água (em litros)4 a 10 xícaras; Alimentação:
Energia Elétrica; Potência: 590 W; Porta-fio: Sim;
Indicador de: Nível de água; Corta-pingos: Possibilita
que a jarra seja retirada durante o preparo reservatório
de água: Fácil acesso dosador de: Pó de café placa
aquecedora: Mantém o café aquecido Lâmpada
pilotonobotão:liga/desligaPortafiltro:RemovívelIndicador
doníveldeágua:Voltagem:220V(bivolt)Material/Composiçã
o:PlásticoConteúdodaembalagem:1CafeteiraeManualdeIn
struçõesDimensõesoximadasdoroduto(AxLxP):20,5x19x25
,5cmPesoaproximadodoproduto:1,6KgGarantia: 2 anos
Frigobar 120lts na cor Branca.

Lote 03
Item
38

39

02

01

01

2

01

01

2

EGGEM

Especificação de Equipamentos
COMPUTADOR tipo Desktop’s completos (cpu’s,
teclados, mouses, microfone e caixa de som). Processador
Intel Core i3, Hd 500 GB, 3MB de Cache, 4GB RAM,
Monitor de 18”; WINDOWS 7, Oficce 2010
TELA RETRÁTIL tamanho 1,80m X 1,80m; Tecido em
poliéster vinílico tipo Matte White com blackout total
(fundo preto). Superfície de projeção com ganho até 1,5
vezes no brilho; Tensionada verticalmente; Enrolamento
automático através de sistema de molas; Estojo metálico
com pintura eletrostática, na cor preta; Rolo da tela em

2

SEPLAN

Quant.

Total

31

10

31

01

11
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tubo de alumínio; Suportes de fixação do rolo no estojo
com buchas de latão; Com fixação no teto ou parede

40

41

42

EXTENSÃO FILTRO DE LINHA Marca SMS
ROTEADOR WIRELESS; tipo de banda b g n;
Velocidade 300 mbps; 4 portas; segurança WPA WEP
WPA2; 2 antenas; tecnologia wireless N 2.4GHz; alcance
de até 300 metros/Área livre; potência 100 mW; PC - WiFi com drive de CD ou DVD e Windows XP SP3, Windows
Vista SP1 ou mais recente ou Windows 7 e 8 MAC - Wi-Fi
com drive de CD ou DVD e OS X Leopard 10.5 ou Snow
Leopard 10.6. Alimentação Bivolt (110V/220V)
PROJETOR MULTIMÍDIA Tipos de projeção Traseira
Teto Frontal, Luminosidade Padrão 2800 Lumens,
Econômica 2240 Lumens,lâmpada UHE 200 W UHE (ETORL).,Duração aproximada da lâmpada - 4000 h
(Normal);- 5000 h (Eco). Tamanho da imagem - 30 a 300
polegadas; - (0,9 a 9,0 m), Resolução Máxima 1024 x
768, - 786.432 pixels, - (1024 x 768) x 3; - Proporção 4:3. Nativa XGA. Proteção Trava de segurança barra.
Controle Remoto , Ajustes de imagem Vertical Horizontal Closed caption , Contraste 3000:1, Lente
Zoom - Manual e enfoque manual; - Número F/Longitude
focal: 1,58-1,72/16,9 mm - 20,28 mm; - Relação de zoom:
1.0 - 1.2. - Correção trapézio: Vertical: -30 a +30’
(automática); Horizontal: -30 a +30’. -Quick Corner:
para flexibilizar o posicionamento na sala e facilitar os
ajustes de imagem na configuração, Saída de áudio: 2W x
1, Bivolt, Nível de ruído do ventilador: 37 dB/29 dB.
Conexões USB , HDMI, Saída de Áudio R/L , Saída de
vídeo S-Vídeo, Entrada de vídeo , USB (Tipo A) - para
memória, câmera de documentos; USB (Tipo B) - para
projeção, mouse, K/B, controle; HDMI: O terminal
HDMI incorporado proporciona interface para transmitir
imagens de alta qualidade e música através de conexão
HDMI. Cabo de força

Lote 04
Item

43

44

17

04

06

10

10

02

12

EGGEM

Especificação de Equipamentos
MICROFONE SEM FIO; Banda de freqüência: UHF
(433, 05-434, 79MHz); Estabilidede de freqüência: +/0,005%/ 25ºC; Modo de modulação: UHF/ F3E;
Distorção harmônica total: Dinâmico: > 100dB; Nível de
saída AF: XLR Balanceado 600mV/ Jack mono 6,3mm
não-balanceado 0 ~ 300mV; Razão sinal/ruído (S/N
Ratio): > 90dB; Resposta de Freqüência: 50Hz ~ 15kHz;
freqüência fixa controlada por quartzo; Alimentação:
Adaptador AC/DC, 12/18V 300mA
CÂMERA DIGITAL 3D 18.2 MP com 10x Zoom Óptico,
Filma Full HD, Foto Panorâmica, Cartão de memória
8GB; Display: LCD: 2.7" - LCD TFT; Modos de flash:
Auto,On, Off, Slow Syncro; alimentação: tipo de bateria
recarregável de 3,6V

17

SEPLAN

Quant.

Total

03

01

4

02

01

3
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45

TELEVISÃO 42" LED, com entrada HDMI e USB

01

1

46

TELEVISÃO 32" LED, com entrada HDMI e USB

01

01

2

47

CAIXA AMPLIFICADA , 4 Canais ; Entradas 04 P10
microfone (3 LOW, 1 HIGH); 02 P10 guitarra / pedal
(LOW / HIGH) c/ BRIGHT ativo; 01 P10 órgão / teclado;
01 auxiliar RCA (tape, cd, etc); Equalização - graves e
agudos ; Controle Master - volume geral; Line Out - saída
de linha; Overload Led - indicador de sobrecarga;
Sistema Eletro Acústico; 01 alto falante de 12"; 01 tweeter
piezoelétrico; Potência Máxima - 200W RMS;
Alimentação - 110/220V (portátil)

01

01

2

OBSERVAÇÕES:
a) A Proposta que ofertar produto com garantia de fabricação inferior ao previsto neste Termo
de Referência será desclassificada.
b) Não serão aceitos materiais que apresentem avarias de qualquer natureza, inclusive
arranhões; vícios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricação ou de transporte
inadequado.
c) Não serão aceitos materiais diferentes das especificações estabelecidas neste Termo de
Referência e na Proposta da Contratada.
d)

Os materiais deverão ser apresentados em suas embalagens habituais de venda, sem
nenhum tipo de violação, com todos os itens acessórios necessários à sua perfeita instalação
e funcionamento, acompanhados de sua documentação técnica completa e atualizada,
contendo os manuais e/ou guias de instalação em português. A documentação deverá ser
fornecida em sua forma original, não sendo aceitas cópias de qualquer tipo.

e) Os materiais devem ser entregues com o respectivo ‘Certificado de Garantia de Fabricação’.

4. VALORES TOTAIS ESTIMADOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O valor total estimado de R$ 514.371,33 (quinhentos e quatorze mil
trezentos e setenta e um reais e trinta e três centavos) teve como parâmetro a
média obtida através da coleta de preços fornecidos por três empresas do
mercado local, sendo que tais propostas se encontram em anexo.
As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta de
recursos específicos, consignados no orçamento da Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN em conformidade com a seguinte
dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária

SEPLAN / EGGEM
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Função Programática

211010412804052162

Categoria Econômica

4.4.90.52

Fonte

120

5. RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
O recebimento dos equipamentos de informática e do mobiliário será efetuado por
servidor lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN ou na
Escola de Governo e Gestão Municipal. A entrega deverá ocorrer de forma única com Autorização
de Fornecimento, na sede da SELPAN, localizada na Rua do nº 188– centro, São Luís/MA, ou na
EGGEM, localizada na rua das andirobas, n° 26, Renascença, São Luís/MA. O local de entrega
será definido a critério de conveniência pela SEPLAN.
A SEPLAN, observado o prazo de entrega e concluído os serviços de instalação e/ou
montagem, emitirá o Termo de Recebimento Provisório para efeito de posterior verificação quanto
à conformidade dos materiais permanentes e de consumo com as características especificadas
neste Termo de Referência e na Proposta da Contratada.
Após verificação da qualidade e quantidade do material recebido provisoriamente,
havendo aceitação dos mesmos, a SEPLAN emitirá o Termo de Recebimento Definitivo.
Os materiais reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a
Contratada substituí-los no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da
Notificação, arcando com todos os custos decorrentes. Caso este prazo não seja observado, será
considerada inexecução contratual, com a expressa ressalva de que a substituição dos materiais
não exime a Contratada da aplicação de penalidades por atraso no fornecimento.
O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à
qualidade do produto entregue, sendo que a data de sua assinatura inicia a contagem dos prazos
de garantia, de assistência técnica gratuita e de pagamento.

6. PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega é de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de
recebimento da respectiva Autorização de Fornecimento, incluindo a conclusão dos serviços de
instalação e/ou montagem para os itens em que houver necessidade.
O prazo de entrega poderá ser prorrogado, a critério da SEPLAN, desde que a
Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições
imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

7. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
O Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31/12/2015, ou
assim que o fornecimento de todos os equipamentos de informática e mobiliário forem concluídas.
Condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial do Município, sem prejuízo da garantia de
fabricação e da assistência técnica gratuita durante o período da garantia.
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8. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato,
de acordo com o constante no art.65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

9. PRAZOS DE GARANTIA DE FABRICAÇÃO E DOS SERVIÇOS ACESSÓRIOS
O fornecimento dos materiais descritos neste Termo de Referência e a prestação dos
serviços acessórios incluem os seguintes prazos de garantia, conforme as especificações técnicas
para cada item:
a) para os lotes 1, 2, 3 e 4: garantia de fabricação dos materiais permanentes por prazo
não inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo; e
b) para os serviços acessórios de instalação e/ou montagem, incluindo o material
necessário: garantia dos serviços não inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir
da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.
A proposta que ofertar produto com garantia de fabricação inferior ao previsto neste
Termo de Referência será desclassificada para o respectivo lote.

10. GARANTIAS DOS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO
As garantias de fabricação dos materiais permanentes e de consumo devem
compreender a manutenção dos produtos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer
ônus adicional para a Prefeitura Municipal de São Luís.
Nesse sentido, estas garantias poderão englobar:
a) remoção dos defeitos apresentados pelos materiais permanentes ou de consumo,
inclusive quanto aos seus componentes;
b) solução de problemas e esclarecimento de dúvidas de utilização e/ou configuração;
c) substituição de peças, ajustes nos materiais, reinstalação de componentes
disponibilizados pelo fabricante e outras correções necessárias. As peças de
reposição devem ser novas, de primeiro uso e apresentar padrões de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do
equipamento.
A Contratada responderá 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.
Caso fique comprovado vício redibitório que torne os materiais permanentes ou de consumo
irrecuperáveis, impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, dentro do prazo de garantia, a
Contratada deverá providenciar a reparação ou substituição, no todo ou em parte, observado o prazo máximo
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de 10 (dez) dias consecutivos e às suas expensas, a critério da SEPLAN.
A garantia não será prestada nos casos excepcionais em que ficar comprovado e
devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN
que a falha/defeito na peça/acessório do equipamento fornecido decorreu de mau uso, instalação
inadequada, quebra por esforço mecânico, caso fortuito, força maior, surtos de tensão pela rede
elétrica ou qualquer outra causa que não seja originada por defeito de fabricação ou que não
tenha relação direta com materiais defeituosos ou com a mão-de-obra prestada.
11. PLANO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA –
para todos os itens
Durante o prazo de garantia, a Contratada prestará atendimento com vistas à
assistência técnica destes materiais permanentes, sem ônus para a Prefeitura Municipal de São
Luís, valendo-se da Rede de Assistência Técnica Autorizada que opere em nome do fabricante.
A Contratada deverá apresentar, no ato de assinatura do Contrato Administrativo,
Relação da Assistência Técnica Autorizada para cada um dos itens adjudicados, informando os
seguintes dados: Razão Social, C.N.P.J., endereço completo com CEP, telefone e fax (se houver).
A Contratada deverá disponibilizar Central de Atendimento própria, em dias úteis, no
horário de 08:00 às 18:00 horas, podendo ser acionada mediante chamado técnico da SEPLAN
através de fac-símile, e-mail ou telefone.
Deverão ser observados os seguintes prazos:
- prazo para atendimento ao chamado técnico: 24 (vinte e quatro) horas, contadas a
partir da solicitação da SEPLAN, considerando-se início do atendimento a hora de
chegada do técnico ao local onde estiver o material permanente;
- prazo para conclusão dos serviços decorrentes da assistência técnica: 48 (quarenta e
oito) horas, contadas a partir do início do atendimento, considerando-se o término do
reparo do material permanente a sua disponibilidade para uso em perfeitas
condições.
Os prazos acima descritos poderão ser prorrogados, a critério da SEPLAN, desde que a
Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeições
imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Os serviços deverão ser executados no local onde o material permanente estiver
montado/instalado, sendo que a Contratada é responsável pelas despesas referentes ao
deslocamento dos técnicos credenciados.
A remoção dos materiais permanentes, peças e/ou acessórios para oficina da
Assistência

Técnica

Autorizada

somente

ocorrerá

quando

a

execução

do

serviço

comprovadamente assim o exigir, mediante autorização escrita fornecida pela SEPLAN, sendo
que a Contratada arcará, por sua conta e risco, com todos os custos decorrente da remoção e
posterior devolução dos mesmos.
Caso o equipamento original não tenha sido devolvido num período de 30 (trinta) dias
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consecutivos, a Contratada deverá substituir o equipamento defeituoso, sem qualquer ônus para a
SEPLAN, por outro novo, sem uso anterior, com a mesma ou superior configuração. Esta
substituição deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A Contratada se obriga a:
a) fornecer os materiais no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do
recebimento da respectiva Autorização de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN, conforme especificações técnicas estabelecidas
neste Termo de Referência e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas
quantidades, qualidade e preços;
b) substituir os materiais devolvidos pela SEPLAN, por estarem em desacordo com as
especificações técnicas ou com a Propostas de Preços, no prazo de até 10 (dez) dias
consecutivos, contados a partir da respectiva Notificação;
c) providenciar a reparação ou substituição do material em que se verificarem vícios redibitórios,
no todo ou em parte, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos e às suas
expensas, a critério da SEPLAN;
d) observar o prazo de garantia dos materiais de consumo de, no mínimo, 90 (noventa) dias,
contados a partir da assinatura do respectivo Termo de Recebimento Definitivo; (alínea
específica para os Contratos celebrados com a licitante vencedora do lote 1)
e) observar o prazo de garantia dos materiais permanentes de, no mínimo, 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura do respectivo Termo de Recebimento Definitivo;
f) observar o prazo de garantia dos serviços de instalação/montagem, incluindo o material
necessário, de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do respectivo
Termo de Recebimento Definitivo;
g) 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.
h) prestar atendimento com vistas à assistência técnica gratuita aos materiais permanentes,
durante o prazo de garantia não inferior a 12 (doze) meses, sem ônus para a SEPLAN, valendose da Rede de Assistência Técnica Autorizada que opere em nome do fabricante;
i) apresentar, no ato de assinatura do Contrato Administrativo, Relação da Assistência Técnica
Autorizada para cada um dos itens adjudicados, informando os seguintes dados: Razão Social,
C.N.P.J., endereço completo com CEP, telefone e fax (se houver);
j) disponibilizar Central de Atendimento própria, em dias úteis, no horário de 08:00 às 18:00
horas, podendo ser acionada mediante chamado técnico da SEPLAN através de fac-símile, email ou telefone;
k) observar o prazo para atendimento ao chamado técnico da SEPLAN de, no máximo, 24 (vinte e
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quatro) horas, contadas a partir da hora de chegada do técnico credenciado ao local onde
estiver o material permanente;
l) observar o prazo para atendimento ao chamado técnico da SEPLAN para conclusão dos
serviços decorrentes da assistência técnica de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, contadas
a partir do início do atendimento, considerando-se o término do reparo do material permanente
a sua disponibilidade para uso em perfeitas condições.
m) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem prévia autorização da
SEPLAN;
n) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados
bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
o) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega de material;
p) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do
trabalho;
q) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão
entregues os materiais;
r) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à
execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;
s) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por
tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
t) responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos, sob pena de responder pelos danos
causados à Administração ou a terceiros;
u) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à SEPLAN ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos materiais ou da execução dos
serviços de instalação e/ou montagem, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
v) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga,
encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e
quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento ou dos serviços acessórios;
w) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

13. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN, obriga-se a:
a) emitir as respectivas Autorizações de Fornecimento;
b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto;
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos materiais,
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podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com as especificações exigidas neste
Termo de Referência e na Proposta de Preços da Contratada;
d) notificar a Contratada para a substituição de materiais devolvidos;
e) efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando
as normas administrativas e financeiras em vigor;
f) comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos
materiais ou com a prestação dos serviços acessórios;
g) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
Contratada;
h) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo
descumprimento das obrigações assumidas pela Contratada.

14. PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas e
formalizadas no Contrato, sujeitará a Contratada às sanções administrativas previstas na
legislação, observadas as disposições próprias à modalidade de licitação escolhida pela Central
Permanente de Licitações – CPL.
Aplicando-se o disposto no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/1993, o atraso injustificado na
entrega dos materiais e o atraso na execução da assistência técnica decorrente da garantia,
sujeitarão a Contratada às seguintes multas de mora:
a) multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor da respectiva
Nota de Empenho, em caso de atraso na entrega dos materiais, a juízo da
Administração, até o limite de 10% (dez por cento);
b) multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor da respectiva
Nota de Empenho, em caso de atraso na substituição de materiais reprovados no
recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou impropriedades, a
juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento);
c) multa moratória diária de 1% (um por cento) sobre o valor unitário do produto, em caso
de atraso no atendimento dos chamados para assistência técnica gratuita, a juízo da
Administração, até o limite de 20% (vinte por cento);
d) multa moratória diária de 1% (um por cento) sobre o valor unitário do produto, em caso
de atraso na conclusão dos serviços de manutenção corretiva decorrentes da
assistência técnica gratuita, a juízo da Administração, até o limite de 20% (vinte por
cento).
Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, a Prefeitura Municipal de São Luís
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
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Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) 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;
As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com
a prevista na alínea “b”.
Acrescente-se que, na hipótese de ser escolhida a modalidade de licitação Pregão, deverá ser
prevista a aplicação do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2010 e do art. 14 do Decreto Municipal nº
28.970/2006, garantido o direito prévio da ampla defesa. Portanto, nos casos em que a Contratada ensejar o
retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato,
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a Prefeitura Municipal de São Luís, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas no Contrato e das demais cominações
legais.
Caberá à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN propor a aplicação
das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a
proposição.
Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à Contratada e publicação
no Diário Oficial do Município, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das
penalidades de advertência e multa de mora.
As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados da
data da notificação, em conta bancária a ser informada pela Administração.
Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Prefeitura ou
cobrados diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.
Nenhum pagamento será feito à Contratada antes de pagas ou relevadas as multas que lhe tenham
sido aplicadas.

15. FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado
pela Contratada, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura, acompanhada da respectiva
Autorização de Fornecimento, da Certidão Negativa de Débitos junto a Seguridade Social –
CND/INSS e do Certificado de Regularidade do FGTS, com validades compatíveis à data do
pagamento, e com o respectivo Documento de Autenticação de Nota Fiscal para Órgão Público –
DANFOP.
A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pelo servidor responsável pelo recebimento dos
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materiais permanentes e de consumo.
A SEPLAN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela Contratada.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento
deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

São Luís, 07 de abril de 2015.

Neusa Maria Barros Fonseca Ribeiro
Superintendente de Área Administrativa da SEPLAN

A P R O V A D O, em

/

/2015.

José Cursino Raposo Moreira
Secretário Municipal de Planejamento e
Desenvolvimento}
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ANEXO II
MAPA DE PREÇOS
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ANEXO III
MODELO “A”
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR
IDENTIFICAÇÃO
Empresa:

CNPJ:

Representante Legal:

CPF:

Para fins de participação no Pregão nº XXX/2015, o licitante acima identificado DECLARA:
1. Consoante o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983,
acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em seu quadro de
pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 (quatorze).
Local/Data/Assinatura:
_________________, _____/______/______, ____________________________

Observação:
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o órgão (ou empresa)
emissor.
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ANEXO III
MODELO “B”
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 OU
COOPERATIVA NOS TERMOS DA LEI 11.488/2007.
A
empresa
_____________________________________________________________, inscrita no CNPJ
nº _____________________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)
___________________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade
nº _______________ e do CPF nº _______________________, DECLARA, para fins do
disposto do Edital, do PREGÃO PRESENCIAL N°. XXX/2015, sob as sanções
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é
considerada:
(
) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº
123, de 14/12/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
( ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do
parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.
________________________, __ de _______ de 2015
_________________________________________________________________
Nome:
Cargo:
RG:
OBS. 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.
2) Esta declaração deverá ser entregue o Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e
separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta
licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, Lei Municipal
4.830/07 ou Lei Federal 11.488/2007.
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ANEXO III
MODELO “C”
DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

E

ATENDIMENTO

ÀS

A empresa ____________________________________________, inscrita
no CNPJ n°___________________________, sediada em _______________________ por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)______________, portador(a) da Carteira de
Identidade n.º ______________ e do CPF no _______________, DECLARA, que a empresa
atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação
do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

Local, _____de___________ de 2015

______________________________________________
(Representante legal)
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ANEXO III
MODELO “D”
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ
sob o n.º _______________, sediada na ____________________(endereço completo), por
seu representante legal, declara, sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei
Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar
do PREGÃO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou
concordata.
Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os
seus termos.

Local, _____de___________ de 2015

______________________________________________
(Representante legal)

50

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ANEXO III
MODELO “E”
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante), doravante denominada
Licitante, para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do
Edital), declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a
participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de
(órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
São Luís (MA),

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

Contrato Administrativo nº XX/2015/SEPLAN
Processo Administrativo nº 310-133/2014

MINUTA
DE
CONTRATO
PARA
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAIS
DE
PERMANENTE E DE CONSUMO, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
SÃO LUÍS, ESTADO DO MARANHÃO,
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO E A. EMPRESA
XXXXXXXXXXX.

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ
(MF) sob o nº 06.307.102/0001-30, doravante denominado CONTRATANTE, por intermédio da
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN, situada à Rua do Sol, nº
188, Centro, CEP nº 65.020-590, nesta cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, neste
ato representada por seu Secretário, Sr. José Cursino Raposo Moreira, e, de outro lado,
XXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXX,
doravante denominada CONTRATADA, com sede na XXXXXXXXXXXXX, neste ato representada por
seu proprietário, XXXXXXXXXXX, R.G nº XXXXXXXXXXX, CPF nº XXXXXXXXX, firmam o presente
Contrato Administrativo nº XX/2015/SEPLAN, decorrente da adesão à Ata de Registro de Preço nº
XX/2015/CPL/PMSL, gerenciada pela Central Permanente de Licitação – CPL, originada do Pregão
Presencial nº XX/2015/CPL, que se regerá pela Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas que regem a espécie, atendidas as
cláusulas e condições que se anunciam a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Aquisição de mobiliário e equipamentos de informática, mediante requisição de
fornecimento emitida por esta Coordenadoria de Administração Interna – COADIN, para estruturação
da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN / Escola de governo e Gestão
Municipal – EGGEM..
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESPECIFICAÇÃO DO LOTE

Lote 01
Item

Especificação de Mobiliários

01

Armário escaninho em madeira prensada revestido em
laminado melamínico com portas inferiores – tampo e
lateral na cor cinza claro, portas e bordas azul

EGGEM

SEPLAN

Quant.
02

.Total
02

04
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60x210x42CM

02

03

Armário médio em madeira prensada revestido em
laminado melamínico – tampo e lateral na cor cinza claro,
portas e bordas na cor azul 80 x 74,3
Armário de aço com 2 portas, e 6 prateleiras Dimensões
cm (Comprimento x Largura x Altura): 1,98 x 0,90 x 0,40;
Pintura
Epoxi
na
Cor
Cinza.

10

04

14

03

07

10

04

Quadro branco, Acompanha suporte para apagador ,
Moldura em alumínio, 900mm x 1200mm de 3 Kg

05

04

9

05

Armário tipo estante em madeira prensada revestido em
laminado melamínico – tampo e lateral na cor cinza claro,
portas e bordas na cor azul 900 x 400 x 1600

03

02

5

06

Arquivo pasta suspensas com 4 gavetas cor na cor azul
em madeira prensada revestido em laminado melamínico
– tampo e lateral na cor cinza claro com espessura de
15mm, portas e bordas de 25mm na cor azul 0,50 x 0,47 x
1,43

02

05

7

07

Balcão de Atendimento em madeira prensada revestido
em laminado melamínico – tampo e lateral na cor cinza
claro com espessura de 25mm, bordas de 25mm na cor
azul 1200 x 140 x 700

01

1

08

Banco de jardim cor branca p/ área de vivência em
madeira, tipo praça. Totalmente desmontável. Peso (KG)
:8 Dimensões cm (Comprimento x Largura x Altura):
150x48x72

03

3

09

Cadeira auxiliar– 4 pés fixam tipo palito com acento e
encosto com espuma injetada revestido em tecido poliester
de cor preta

15

20

35

30

100

130

02

02

4

30

30

60

10

11

12

Cadeira tipo secretaria giratória ergonômica tipo
digitador cor preta estofadas com assento e encosto com
regulagem espuma injetada de alta densidade de 50 mm
(60 mm nas poltronas), tecido 100% poliester e perfil de
PVC nas bordas. Braços de poliuretano e lâmina de aço
mola com capa sanfonada. Bases giatórias da linha
clássica , com opção de pistão à gás
Cadeira secretaria tipo balcão para recepção cor preta
Características Estrela em Aço ou Nylon 5 Pontas Modelo
Secretária Prolongador em Aço com Aro Rendondo em
Aço para apoios dos pés com Pistão a Gás . Sistema Back
System Manipulo com regulagem de altura do encosto e
inclinação lombar , atendendo as Normas NR17 mola
com capa sanfonada. Bases giatórias da linha clássica ,
com opção de pistão à gás
Cadeira tipo secretaria executiva , com rodízio sem braço
cor preta (administração) Características confeccionados
em espuma injetada de alta densidade. Base Back System
com pistão à gás, que possibilita regulagem de altura do
assento, altura e inclinação do encosto.Encosto com corte
ergonômico cervical. Medida assento 48x47cm e encosto
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42x40cm .Densidade 45 .Altura total 97cm. Acabamento
em perfil de pvc

13

Cavalete flip chart •Quadro Branco fixado no FLIP;
Fixação simples; Utilize o Quadro Branco ou Porta
Blocos
de
Papel;
Utiliza Caneta Própria para Quadro Branco; Medidas 58
x 90 x 170 cm

10

1

11

14

Cadeira secretária Tipo Universitária com braço, com
assento e encosto em espuma injetada na cor preta com
prancheta fixa (MDF 18mm) em fórmica com portas livros
pés fixos, com prancheta para o lado direito.

110

50

160

15

Poltrona Coletiva Universitária com braço com planeta;
assento reclinável; assento e encosto na cor preto; pés e
braços na cor preta; pés fixos

70

70

16

Conexão arredondada tipo mesa delta medindo 1,20x1,20
em madeira prensada revestido em laminado melamínico
– tampo e lateral na cor cinza claro com espessura de
15mm, bordas de 25mm na cor azul com estrutura azul,
tampo cinza claro com bordas em PVC azul

02

2

17

Conjunto de mesa para cozinha em madeira aglomerada
revestida em fórmica na cor cinza, com 4
cadeiras;75x77x75 cm

04

4

18

Estação de trabalho tipo telemarketing com em madeira
prensada revestido em laminado melamínico – tampo e
lateral na cor cinza claro com espessura de 15mm, bordas
de 25mm na cor azul com estrutura azul, tampo
confeccionado em BP 25mm, com estrutura azul, tampo
cinza claro e bordas em PVC azul marca giobel.

03

3

19

Estante com 4 prateleiras de aço 0,30 X 0,92 X 2,00
altura, chapa 26, cor cinza, capacidade de 20 KG por
bandeja

05

5

20

Estante com 6 prateleiras Arquivo cor cinza prateleira
de aço, leve com 6 bandejas 0,30 X 0,92 X 2,00
altura,chapa 26, cor cinza, capacidade 20 KG por
bandeja.

6

21

22

Gaveteiro móvel em madeira aglomerada com 02 gavetas
e 01 gavetão (pastas), possui medidas para abrigar 2
gavetas normais e 1 gaveta para pasta suspensa. O
gaveteiro para escritório possui chapéu em melamínico
BP 18 mm., frente das gavetas e corpo em BP 18 mm, fitas
de borda em 2 mm., gavetas em chapa de aço dobrada,
acabamento em pintura eletrostática a pó texturizada e
trilho metálico com roldanas em nylon, tampo cinza,
lateral azul, borda azul em PVC, Medidas do Gaveteiro:
Largura: 400.00 x Profundidade: 450.00 x Altura: 665.00
Gaveteiro móvel em madeira aglomerada melamínico
com 04 gavetas, Volante possui medidas para abrigar 4
gavetas normais BP 18 mm., frente das gavetas e corpo em
BP 18 mm, fitas de borda em 2 mm., gavetas em chapa de
aço dobrada, acabamento em pintura eletrostática a pó
texturizada e trilho metálico com roldanas em nylon,
tampo cinza, lateral azul, borda azul em PVC. Medidas do

20

26

08

8

08

8
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Gaveteiro: Largura: 400.00 x Profundidade: 450.00 x
Altura: 665.00 marca giobel

23

24

Ilha de trabalho c/ quatro estações, com 02 gavetas Mesa
delta, possui um tampo fabricado com painel em madeira,
revestido em ambas as faces de laminado melamínico (BP)
15MM, tampo cinza, estrutura (pés) azul, borda azul em
PVC
medida sugerida por posto de trabalho MEDINDO
1,40X1,40X,60X0,74
Mesa com Tampos - Diretor tampo cinza em madeira
prensada revestido em laminado melamínico – tampo e
lateral na cor cinza claro com espessura de 25mm, bordas
de 25mm na cor azul com estrutura azul, estrutura (pés)
azul, borda azul em PVC - 1400x680x740m cor branca

04

4

02

2

4

25

Conjunto de mesa para cozinha com 4 cadeiras; tampo
em granito 75x77x75 cm – altura do pé 75cm cos branca

4

26

Mesa para professor sala de aula c/ 01 gaveta, tampos em
madeira aglomerada de 18 mm de espessura revestida em
laminado de baixa de pressão.Acabamento das bordas
com perfil 180º estrudado 18mm de espessura. Painel
frontal em madeira aglomerado de 18mm de espessura
revestido em laminado melaminico de baixa
pressão.Estrutura tubular em aço 1,20m , possui calha
interna
removível para passagem de fiação, com
acabamento em tinta epóxi – pó curado em estufa,
ponteiras em PVC rígido e sapatas niveladoras em nylon.
ampo cinza, estrutura (pés) azul, borda azul em PVC Med.
100x680x740m

05

03

8

27

Quadro de aviso em alumínio brilhante com imãs
1,20x2,75m

10

03

13

28

Suporte para CPU com rodízio tampo superiores em
madeira aglomerada de 18mm de espessura, revestida em
laminado melamínico de baixa pressão. Acabamento das
bordas c/ perfil 180º estudado c/ 18mm de espessura.
Restante do móvel em madeira aglomerada de 18mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão. Acabamento Tampo cinza,lateral azul, borda azul
em PVC, med. 290x450x450

04

29

Aparelho de telefone s/fio com Base + Ramal cor preta

02

30

Aparelho de telefone com fio Cor: Grafite/3 funções
Flash, Redial/Rediscar e Mute/Mudo/3 volumes de
campainha
2 timbres de campainha/Posições mesa e parede/ Duração
do flash 300 ms/ Sinalização de linha pulso e tom/
Dimensões 187 x 137 x 90mm/ Peso do produto (sem
embalagem): 415g/ Acompanha cabo 1.2mts RJ11.Peso

10

4

01

3

10
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bruto: 0,5Kg/ Dimensão: 9,50cm x 14,00cm x 20,00cm
(Altura x Largura x Comprimento)
31

Encadernadora até 20 folhas 3 posições em 60 furos peso
14.5k

02

01

3

32

Guilhotina cap.folhas 70g peso 5.3 420mm dimensão em
aço pintado

02

01

3

33

Poltrona Tipo Diretor Coletiva Universitária para
Auditório:
- Com Prancheta cinza claro escamoteavel; Assento e
Encosto na cor Preta; Pés e Braços na cor preta; Pés
fixos

70

05

75

Lote 02

EGGEM

SEPLAN

Item

34

35

36

37

Especificação de Equipamentos
Bebedouro industrial, de Aço Inox 430 brilhante e em aço
galvanizado com pintura eletrostática na cor branca. com
filtro interno composto de carvão ativado e celulose.
Acompanha 04 torneiras de latão cromado. composto
por:Reservatório interno em Aço Inox 304, com uma bóia
para
regulagem
do
nível
da
água;
Unidade condensadora EMBRACO de 1/4HP, sendo as
tensões de 220 v; Isolação térmica em EPS1, retendo a
temperatura;
Termostato interno com regulagem fixa de 4° a 11°C e
tomada de 3 pinos; Serpentina externa em cobre; Gás
refrigerante R134A, ecologicamente correto. Suas
dimensões são: Altura: 1,44 cm Frente: 1,15 cm Lateral:
60 cm - Pesa aproximadamente 80 kg, - Armazena: 200 l,
Refrigera: 320 L/h, Disponível com 4 torneiras para água
natural;
Microondas 25 Litros Aço com Porta Espelhada Teclas
fáceis:kids e cozinhar opções cozinhar e cozinhar por peso
Opções descongelar rápido ou descongelar por peso
Função potência ,função relógio função timer
Função reaquecer 900WdepotênciaAltura: 27,9 cm,
Largura:48,3cm; Profundidade: 39cm; com 1 ano de
garatia
Cafeteira elétrica: Cor: Preta; Capacidade de
xícaras/água (em litros)4 a 10 xícaras; Alimentação:
Energia Elétrica; Potência: 590 W; Porta-fio: Sim;
Indicador de: Nível de água; Corta-pingos: Possibilita
que a jarra seja retirada durante o preparo reservatório
de água: Fácil acesso dosador de: Pó de café placa
aquecedora: Mantém o café aquecido Lâmpada
pilotonobotão:liga/desligaPortafiltro:RemovívelIndicador
doníveldeágua:Voltagem:220V(bivolt)Material/Composiçã
o:PlásticoConteúdodaembalagem:1CafeteiraeManualdeIn
struçõesDimensõesoximadasdoroduto(AxLxP):20,5x19x25
,5cmPesoaproximadodoproduto:1,6KgGarantia: 2 anos
Frigobar 120lts na cor Branca.

Quant.

P.Unitário

04

4

02

2

01

01

2

01

01

2

56

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Lote 03
Item
38

39

40

41

42

EGGEM

Especificação de Equipamentos
COMPUTADOR tipo Desktop’s completos (cpu’s,
teclados, mouses, microfone e caixa de som). Processador
Intel Core i3, Hd 500 GB, 3MB de Cache, 4GB RAM,
Monitor de 18”; WINDOWS 7, Oficce 2010
TELA RETRÁTIL tamanho 1,80m X 1,80m; Tecido em
poliéster vinílico tipo Matte White com blackout total
(fundo preto). Superfície de projeção com ganho até 1,5
vezes no brilho; Tensionada verticalmente; Enrolamento
automático através de sistema de molas; Estojo metálico
com pintura eletrostática, na cor preta; Rolo da tela em
tubo de alumínio; Suportes de fixação do rolo no estojo
com buchas de latão; Com fixação no teto ou parede
Extensão Filtro De Linha Marca Sms
ROTEADOR WIRELESS; tipo de banda b g n;
Velocidade 300 mbps; 4 portas; segurança WPA WEP
WPA2; 2 antenas; tecnologia wireless N 2.4GHz; alcance
de até 300 metros/Área livre; potência 100 mW; PC - WiFi com drive de CD ou DVD e Windows XP SP3, Windows
Vista SP1 ou mais recente ou Windows 7 e 8 MAC - Wi-Fi
com drive de CD ou DVD e OS X Leopard 10.5 ou Snow
Leopard 10.6. Alimentação Bivolt (110V/220V)
PROJETOR MULTIMÍDIA Tipos de projeção Traseira
Teto Frontal, Luminosidade Padrão 2800 Lumens,
Econômica 2240 Lumens,lâmpada UHE 200 W UHE (ETORL).,Duração aproximada da lâmpada - 4000 h
(Normal);- 5000 h (Eco). Tamanho da imagem - 30 a 300
polegadas; - (0,9 a 9,0 m), Resolução Máxima 1024 x
768, - 786.432 pixels, - (1024 x 768) x 3; - Proporção 4:3. Nativa XGA. Proteção Trava de segurança barra.
Controle Remoto , Ajustes de imagem Vertical Horizontal Closed caption , Contraste 3000:1, Lente
Zoom - Manual e enfoque manual; - Número F/Longitude
focal: 1,58-1,72/16,9 mm - 20,28 mm; - Relação de zoom:
1.0 - 1.2. - Correção trapézio: Vertical: -30 a +30’
(automática); Horizontal: -30 a +30’. -Quick Corner:
para flexibilizar o posicionamento na sala e facilitar os
ajustes de imagem na configuração, Saída de áudio: 2W x
1, Bivolt, Nível de ruído do ventilador: 37 dB/29 dB.
Conexões USB , HDMI, Saída de Áudio R/L , Saída de
vídeo S-Vídeo, Entrada de vídeo , USB (Tipo A) - para
memória, câmera de documentos; USB (Tipo B) - para
projeção, mouse, K/B, controle; HDMI: O terminal
HDMI incorporado proporciona interface para transmitir
imagens de alta qualidade e música através de conexão
HDMI. Cabo de força

Lote 04
Item

Especificação de Equipamentos

43

MICROFONE SEM FIO; Banda de freqüência: UHF
(433, 05-434, 79MHz); Estabilidede de freqüência: +/0,005%/ 25ºC; Modo de modulação: UHF/ F3E;
Distorção harmônica total: Dinâmico: > 100dB; Nível de
saída AF: XLR Balanceado 600mV/ Jack mono 6,3mm
não-balanceado 0 ~ 300mV; Razão sinal/ruído (S/N

SEPLAN

Quant.

P.Unitário

31

31

10

01

17

11

17

04

06

10

10

02

12

EGGEM

SEPLAN

Quant.

03

P.Unitário

01

4
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Ratio): > 90dB; Resposta de Freqüência: 50Hz ~ 15kHz;
freqüência fixa controlada por quartzo; Alimentação:
Adaptador AC/DC, 12/18V 300mA

44

CÂMERA DIGITAL 3D 18.2 MP com 10x Zoom Óptico,
Filma Full HD, Foto Panorâmica, Cartão de memória
8GB; Display: LCD: 2.7" - LCD TFT; Modos de flash:
Auto,On, Off, Slow Syncro; alimentação: tipo de bateria
recarregável de 3,6V

02

45

TELEVISÃO 42" LED, com entrada HDMI e USB

01

46

TELEVISÃO 32" LED, com entrada HDMI e USB

01

01

2

47

CAIXA AMPLIFICADA , 4 Canais ; Entradas 04 P10
microfone (3 LOW, 1 HIGH); 02 P10 guitarra / pedal
(LOW / HIGH) c/ BRIGHT ativo; 01 P10 órgão / teclado;
01 auxiliar RCA (tape, cd, etc); Equalização - graves e
agudos ; Controle Master - volume geral; Line Out - saída
de linha; Overload Led - indicador de sobrecarga;
Sistema Eletro Acústico; 01 alto falante de 12"; 01 tweeter
piezoelétrico; Potência Máxima - 200W RMS;
Alimentação - 110/220V (portátil)

01

01

2

01

3

1

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O valor total estimado desta contratação é de R$ 514.317,33 (quinhentos e quatorze mil
trezentos e dezessete reais e trinta e três centavos) e a despesa decorrente do objeto deste Contrato
ocorrerá à conta da seguinte dotação orçamentária:
Unidade Orçamentária

SEPLAN

Função Programática

211010412804052162

Categoria Econômica

4.4.90.52

Fonte

100

PARÁGRAFO ÚNICO – Os preços permanecerão fixos e irreajustáveis durante a vigência do presente
Contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
Contrato, de acordo com o constante no art.65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em 31/12/15,
observado o princípio da anualidade, ou assim que o fornecimento de todos os equipamentos de
informática e mobiliário forem concluídas. Condicionada sua eficácia à publicação no Diário Oficial do
Município, sem prejuízo da garantia de fabricação e da assistência técnica gratuita durante o período
da garantia.
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega é de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de
recebimento da respectiva Autorização de Fornecimento, incluindo a conclusão dos serviços de
instalação e/ou montagem para os itens em que houver necessidade.
PARÁGRAFO ÚNICO – O prazo de entrega poderá ser prorrogado, a critério da SEPLAN, desde que
a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito,
sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO
O recebimento dos materiais permanentes e de consumo será efetuado por servidor
lotado na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN ou na Escola de
Governo e Gestão Municipal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A entrega deverá ocorrer de forma única com Autorização de
Fornecimento, nos seguintes endereços que será definido segundo critério de conveniência pela
SEPLAN:
a) Sede da SEPLAN: Rua do Sol, nº 188, Centro, São Luís/MA;
b) Sede da Escola de Governo e Gestão Municipal – EGGEM: Av. Castelo Branco, nº
657, São Francisco, São Luís/MA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A SEPLAN, observado o prazo de entrega e concluído os serviços de
instalação e/ou montagem, emitirá o Termo de Recebimento Provisório para efeito de posterior
verificação quanto à conformidade dos materiais permanentes e de consumo com as características
especificadas no Termo de Referência e na Proposta da Contratada. Após verificação da qualidade e
quantidade do material recebido provisoriamente, havendo aceitação dos mesmos, a SEPLAN emitirá
o Termo de Recebimento Definitivo.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Os materiais reprovados no recebimento provisório serão devolvidos,
devendo a Contratada substituí-los no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da
Notificação, arcando com todos os custos decorrentes. Caso este prazo não seja observado, será
considerada inexecução contratual, com a expressa ressalva de que a substituição dos materiais não
exime a Contratada da aplicação de penalidades por atraso no fornecimento;
PARÁGRAFO QUARTO – O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades
futuras quanto à qualidade dos produtos entregues, sendo que a data de assinatura do ateste inicia a
contagem dos prazos de garantia e de pagamento.
PARÁGRAFO QUINTO – Os materiais de consumo deverão ser apresentados em suas embalagens
habituais de venda, sem nenhum tipo de violação, com todos os itens necessários à sua utilização ou
funcionamento.
PARÁGRAFO SEXTO – Não serão aceitos materiais de consumo que apresentem avarias de
qualquer natureza, inclusive arranhões, defeitos de qualidade ou quantidade decorrentes de
fabricação ou de transporte inadequado e ainda diferentes das especificações estabelecidas no
Termo de Referência e na Proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA OITAVA – DA SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO
O material reprovado no recebimento provisório será devolvido, devendo a
CONTRATADA substituí-lo no prazo de até 5 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da
Notificação, arcando com todos os custos decorrentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A substituição e as despesas decorrentes da remoção e do transporte
serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso o prazo indicado no parágrafo primeiro não seja observado, será
considerada inexecução contratual, com a expressa ressalva de que a substituição dos materiais não
exime a CONTRATADA da aplicação da penalidade por atraso no fornecimento.
CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE GARANTIA DE FABRICAÇÃO E DOS SERVIÇÕES
ACESSÓRIOS
O fornecimento dos materiais descritos e a prestação dos serviços acessórios incluem os
seguintes prazos de garantia, conforme as especificações técnicas para cada item:
a) para os lotes 1, 2, 3 e 4: garantia de fabricação dos materiais permanentes por prazo
não inferior a 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo; e
b) para os serviços acessórios de instalação e/ou montagem, incluindo o material
necessário: garantia dos serviços não inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da
data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo.
CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTIAS DOS MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO
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As garantias de fabricação dos materiais permanentes e de consumo devem
compreender a manutenção dos produtos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer
ônus adicional para a Prefeitura Municipal de São Luís.
Nesse sentido, estas garantias poderão englobar:
a) remoção dos defeitos apresentados pelos materiais permanentes ou de consumo,
inclusive quanto aos seus componentes;
b) solução de problemas e esclarecimento de dúvidas de utilização e/ou configuração;
c) substituição de peças, ajustes nos materiais, reinstalação de componentes
disponibilizados pelo fabricante e outras correções necessárias. As peças de reposição
devem ser novas, de primeiro uso e apresentar padrões de qualidade e desempenho
iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada responderá 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso fique comprovado vício redibitório que torne os materiais
permanentes ou de consumo irrecuperáveis, impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam,
dentro do prazo de garantia, a Contratada deverá providenciar a reparação ou substituição, no todo
ou em parte, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos e às suas expensas, a critério
da SEPLAN.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A garantia não será prestada nos casos excepcionais em que ficar
comprovado e devidamente atestado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento SEPLAN que a falha/defeito na peça/acessório do equipamento fornecido decorreu de mau uso,
instalação inadequada, quebra por esforço mecânico, caso fortuito, força maior, surtos de tensão pela
rede elétrica ou qualquer outra causa que não seja originada por defeito de fabricação ou que não
tenha relação direta com materiais defeituosos ou com a mão-de-obra prestada.
CLÁUSULA ONZE - PLANO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA DURANTE O PERÍODO DE
GARANTIA – para todos os itens
Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA prestará atendimento com vistas à
assistência técnica destes materiais permanentes, sem ônus para a Prefeitura Municipal de São Luís,
valendo-se da Rede de Assistência Técnica Autorizada que opere em nome do fabricante, bem como
deverá apresentar, no ato de assinatura deste Contrato Administrativo, Relação da Assistência
Técnica Autorizada para cada um dos itens adjudicados, informando os seguintes dados: Razão
Social, C.N.P.J., endereço completo com CEP, telefone e fax (se houver).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Contratada deverá disponibilizar Central de Atendimento própria, em
dias úteis, no horário de 08:00 às 18:00 horas, podendo ser acionada mediante chamado técnico da
SEPLAN através de fac-símile, e-mail ou telefone.
PARÁGRADO SEGUNDO - Deverão ser observados os seguintes prazos:
a) prazo para atendimento ao chamado técnico: 24 (vinte e quatro) horas,
contadas a partir da solicitação da SEPLAN, considerando-se início do
atendimento a hora de chegada do técnico ao local onde estiver o material
permanente;
b) - prazo para conclusão dos serviços decorrentes da assistência técnica: 48
(quarenta e oito) horas, contadas a partir do início do atendimento,
considerando-se o término do reparo do material permanente a sua
disponibilidade para uso em perfeitas condições.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os prazos acima descritos poderão ser prorrogados, a critério da
SEPLAN, desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso
fortuito, sujeições imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57, § 1º, da Lei Federal nº
8.666/1993.
PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços deverão ser executados no local onde o material permanente
estiver montado/instalado, sendo que a Contratada é responsável pelas despesas referentes ao
deslocamento dos técnicos credenciados.
PARÁGRAFO QUINTO - A remoção dos materiais, peças e/ou acessórios para oficina da Assistência
Técnica Autorizada somente ocorrerá quando a execução do serviço comprovadamente assim o
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exigir, mediante autorização escrita fornecida pela SEPLAN, sendo que a Contratada arcará, por sua
conta e risco, com todos os custos decorrente da remoção e posterior devolução dos mesmos.
PARÁGRAFO SEXTO - Caso o equipamento original não tenha sido devolvido num período de 30
(trinta) dias consecutivos, a Contratada deverá substituir o equipamento defeituoso, sem qualquer
ônus para a SEPLAN, por outro novo, sem uso anterior, com a mesma ou superior configuração. Esta
substituição deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos.
CLÁUSULA DOZE – DA SUBCONTRATAÇÃO
O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, no todo ou em parte, a
não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre mediante instrumento
próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Município.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A aceitação do CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de
responder pelos atos, falhas, erros ou atrasos na execução do fornecimento subcontratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A subcontratada não terá nenhum vínculo financeiro com o
CONTRATANTE e estará obrigada a aceitar suas decisões.
CLÁUSULA TREZE – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Dentre outras atribuições decorrentes da execução deste Contrato Administrativo, a
CONTRATADA se obriga a:
x) fornecer os materiais no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do
recebimento da respectiva Autorização de Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal
de Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN, conforme especificações técnicas
estabelecidas no Termo de Referência e em sua Proposta de Preços, observadas as
respectivas quantidades, qualidade e preços;
y) substituir os materiais devolvidos pela SEPLAN, por estarem em desacordo com as
especificações técnicas ou com a Propostas de Preços, no prazo de até 10 (dez) dias
consecutivos, contados a partir da respectiva Notificação;
z) providenciar a reparação ou substituição do material em que se verificarem vícios
redibitórios, no todo ou em parte, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos e
às suas expensas, a critério da SEPLAN;
aa) observar o prazo de garantia dos materiais de consumo de, no mínimo, 90 (noventa) dias,
contados a partir da assinatura do respectivo Termo de Recebimento Definitivo; (alínea
específica para os Contratos celebrados com a licitante vencedora do lote 1)
bb) observar o prazo de garantia dos materiais permanentes de, no mínimo, 12 (doze) meses,
contados a partir da assinatura do respectivo Termo de Recebimento Definitivo;
cc) observar o prazo de garantia dos serviços de instalação/montagem, incluindo o material
necessário, de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do respectivo
Termo de Recebimento Definitivo;
dd) 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.
ee) prestar atendimento com vistas à assistência técnica gratuita aos materiais permanentes,
durante o prazo de garantia não inferior a 12 (doze) meses, sem ônus para a SEPLAN,
valendo-se da Rede de Assistência Técnica Autorizada que opere em nome do fabricante;
ff) apresentar, no ato de assinatura do Contrato Administrativo, Relação da Assistência Técnica
Autorizada para cada um dos itens adjudicados, informando os seguintes dados: Razão
Social, C.N.P.J., endereço completo com CEP, telefone e fax (se houver);
gg) disponibilizar Central de Atendimento própria, em dias úteis, no horário de 08:00 às 18:00
horas, podendo ser acionada mediante chamado técnico da SEPLAN através de fac-símile,
e-mail ou telefone;
hh) observar o prazo para atendimento ao chamado técnico da SEPLAN de, no máximo, 24
(vinte e quatro) horas, contadas a partir da hora de chegada do técnico credenciado ao local
onde estiver o material permanente;
ii) observar o prazo para atendimento ao chamado técnico da SEPLAN para conclusão dos
serviços decorrentes da assistência técnica de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas,
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contadas a partir do início do atendimento, considerando-se o término do reparo do material
permanente a sua disponibilidade para uso em perfeitas condições.
jj) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem prévia autorização
da SEPLAN;
kk) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ,
dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;
ll) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega de material;
mm)
respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e
medicina do trabalho;
nn) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão
entregues os materiais;
oo) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à
execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;
pp) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço,
por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
qq) responsabilizar-se pela qualidade dos materiais fornecidos, sob pena de responder pelos
danos causados à Administração ou a terceiros;
rr) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à SEPLAN ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo quando do fornecimento dos materiais ou da execução dos
serviços de instalação e/ou montagem, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante;
ss) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga,
encargos, tributos, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias
e quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento ou dos serviços acessórios;
tt) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA CATORZE – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da Secretaria
Municipal de Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN, obriga-se a:
a) emitir as respectivas Autorizações de Fornecimento;
b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento do objeto;
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos materiais,
podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com as especificações exigidas no Termo
de Referência e na Proposta de Preços da Contratada;
d) notificar a Contratada para a substituição de materiais devolvidos;
e) efetuar os pagamentos à Contratada, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando
as normas administrativas e financeiras em vigor;
f) comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos
materiais ou com a prestação dos serviços acessórios;
g) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
Contratada;
h) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo
descumprimento das obrigações assumidas pela Contratada.
CLÁUSULA QUINZE – DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização deste Contrato será efetuada pela Comissão de Fiscalização instituída
pela Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN que poderá, a qualquer
tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como
propor a aplicação das penalidades previstas neste instrumento.
PARÁGRAFO ÚNICO – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas ou vícios nos materiais de consumo, e na
ocorrência destes, não implicando co-responsabilidade da SEPLAN ou de seus agentes e prepostos.
CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS PENALIDADES
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O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas e
formalizadas neste Contrato, sujeitará a CONTRATADA às sanções administrativas previstas na
legislação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Aplicando-se o disposto no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/1993, o atraso
injustificado na entrega ou substituição dos materiais de consumo, sujeitará a CONTRATADA à
aplicação de multa moratória diária de 0,3% (três décimos por cento) do valor correspondente aos
materiais de consumo entregues com atraso, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por
cento).
PARÁGRAFO SEGUNDO – Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
e) Advertência;
f) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;
g) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
h) 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.
PARÁGRAFO TERCEIRO – As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alínea “b”;
PARÁGRAFO QUARTO – Caberá à Comissão de Fiscalização propor a aplicação das penalidades previstas,
mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
PARÁGRAFO QUINTO – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à
CONTRATADA e publicação no Diário Oficial do Município, constando o fundamento legal, excluídas os casos
de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.
PARÁGRAFO SEXTO – As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos
contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela Administração.
PARÁGRAFO SÉTIMO – Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela
Prefeitura ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.
PARÁGRAFO OITAVO – Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou
reveladas as multas que lhe tenham sido aplicadas.
CLÁUSULA DEZESSETE – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos após a
assinatura do atesto Nota Fiscal/Fatura, desde que não haja fator impeditivo provocado pela
CONTRATADA, acompanhada dos seguintes documentos, sendo que as certidões deverão
apresentar validades compatíveis à data do pagamento:
a)
Autorização de Fornecimento;
b)
Certidão Negativa de débitos Relativos às
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros;
c)
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos
aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
d)
Certidão Negativa de Débito, emitida pela
Receita Estadual;
e)
Certidão Negativa de Dívida Ativa, emitida pela
Receita Estadual;
f)
Certidão Negativa de Débito, emitida pela
Receita Municipal;
g)
Certidão Negativa de Divida Ativa relativos aos
tribunais ISS e TLVF, emitida pela Receita Municipal;
h)
Certificado de Regularidade do FGTS;
i)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –
CNDT.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela Comissão de Fiscalização.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A SEPLAN poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.
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PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo
descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.
CLÁUSULA DEZOITO – DAS COMUNICAÇÕES
Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá
efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove
a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.
CLÁUSULA DEZENOVE – DA RECISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das
hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA VINTE – DA PUBLICAÇÃO
O CONTRATANTE providenciará a publicação do Extrato deste Contrato, observado o
disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA VINTE E UM – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de São Luís/MA, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente instrumento.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme,
as partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só
efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também as subscrevem.
São Luís/MA, __ de _____________ de 2015.

JOSÉ CURSINO RAPOSO MOREIRA
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante da empresa

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
_______________________________________________
CPF Nº

_______________________________________________
CPF Nº
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