EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 127/2020
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5260/2020)
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio do Pregoeiro,
designada pela Portaria n.º 19 de 20 de agosto de 2019, levam ao conhecimento dos interessados que, na
forma da Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs 53.647/2019 e 44.406/2013, dos Decretos Federais
nºs 7.892/2013 e 8.538/2015, da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014,
e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar
licitação na modalidade Pregão Eletrônico mediante as condições estabelecidas neste Edital.
DADOS DO CERTAME
Órgão Solicitante: Instituto Municipal de Paisagem Urbana
Objeto: Registro de Preços consignado em Ata pelo prazo de 12 (doze) meses, empresa para
aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva
(EPC) visando manter um ambiente de trabalho saudável e seguro aos servidores deste instituto.
Esclarecimentos: Até 21/07//2020 às 18:00 hs para o endereço leaneprazeres.cpl@gmail.com
Impugnações: Até 21//2020 às 18:00 hs para o endereço leaneprauzeres.cpl@gmail.com
Início da Sessão Eletrônica: 23/07/2020 às 09:30hs
Sistema Eletrônico Utilizado: COMPRASNET
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br
UASG: 980921
Endereço
para
retirada
do
Edital:
comprasgovernamentais.gov.br
e
saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp
VALOR
ESTIMA
☒ Valor Total: R$ 225.643,20 (duzentos e vinte e cinco mil seiscentos e
DO,
quarenta e três reais e vinte centavos)
MÁXIMO
☐Estimado
,
DE
☒Máximo
REFERÊ
☐Referência
NCIA OU
☐ Orçamento Sigiloso.
SIGILOS
O
NATURE
☒AQUISIÇÃO
ZA DO
☐SERVIÇO
OBJETO
☐OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
:
PARTICI
PAÇÃO
– MEI /
ME / EPP

☒ Licitação Exclusiva para MEI / ME / EPP – Art. 48, I da Lei Complementar nº
123/06
☐ Licitação com itens/grupos cotas de até 25% reservadas para MEI / ME / EPP
– Art. 48, III da Lei Complementar nº 123/06
☐ Licitação de Ampla Participação.

Prazo para envio da proposta/documentação: 02 (duas) HORAS

INFORMAÇÕES
Pregoeiro:
Leane
Prazeres
Santos
de
e-mail: leaneprazeres.cpl@gmail.com
Vasconcelos
Endereço: Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP:
65071-820
Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de
Brasília – DF.
OBS: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro
dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.
PARTE ESPECÍFICA
As seguintes Definições da Parte Específica deverão complementar, suplementar ou
modificar as informações constantes na Parte Geral.
Havendo divergência entre as informações constantes na Parte Geral e as Definições da
Parte Específica prevalecerão as últimas.
Número do Item da Parte Geral.
Definições da Parte Específica.
☐ POR GRUPO
FORMA DE
APRESENTAÇÃO
DA PROPOSTA

☒ POR ITEM
2.1.

☐ POR GRUPO, para o(s) grupos:
e POR ITEM, para os itens:
observadas as
condições definidas neste Edital e anexos.
☐ GLOBAL
☒ EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

REGIME DE
EXECUÇÃO

2.2.

☐ EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
☐ EMPREITADA INTEGRAL
☐ TAREFA

CRITÉRIO DE
JULGAMENTO E
INTERVALO DE
DIFERENÇA
ENTRE OS
LANCES

3
3.1 e
27

☒MENOR PREÇO: Intervalo de R$:
☐MAIOR DESCONTO: Intervalo de %

☐ Poderão participar empresas em consórcio,
observadas as normas constantes no item 7.8 e
seus subitens da Parte Geral deste Edital.
☒ Não poderão participar desta licitação consorcio
CONSÓRCIO

7.8

de empresas, qualquer que seja a sua forma de
constituição. A vedação a participação de consórcio
neste certame justifica-se diante da natureza do
objeto licitado, o qual apresenta natureza comum,
podendo ser ofertado por um número amplo de

VALIDADE DA
PROPOSTA

10

MODO DE
DISPUTA

26

DEMAIS
DOCUMENTOS
EXIGIDOS NA
PROPOSTA

potenciais participantes, inclusive empresas de
pequeno e médio porte que em sua maioria
apresentam o mínimo exigido no tocante a
qualificação técnica e econômico-financeira, não
implicando em qualquer limitação quanto a
competitividade.
A proposta comercial terá validade mínima de 90
(noventa) dias, a contar da data da abertura da
sessão pública.
☐ABERTO
☒ABERTO E FECHADO

30.4

☒ Comprovante, na forma da lei, de registro ou
arquivamento na Junta Comercial ou no Cartório
competente, conforme o caso, do:
☒ patrimônio líquido mínimo equivalente a
10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratação ou do item pertinente, caso a
licitante que apresentar índice econômico igual
ou inferior a 01 (um) em qualquer dos índices
de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez
Corrente.
☐ capital social mínimo equivalente a 10%
CAPITAL SOCIAL
OU PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

41.3.2.

(dez por cento) do valor total estimado da
contratação ou do item pertinente, caso a
licitante que apresentar índice econômico igual
ou inferior a 01 (um) em qualquer dos índices
de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez
Corrente.
☐ patrimônio líquido mínimo equivalente a
10% (dez por cento) do valor total estimado da
contratação ou do item pertinente.
☐ capital social mínimo equivalente a 10%
(dez por cento) do valor total estimado da
contratação ou do item pertinente.
☐ Não haverá exigência quanto à comprovação de
capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo.

QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

42.1.

OUTROS
DOCUMENTOS
DE
HABILITAÇÃO

42.2.

Comprovação de aptidão para o fornecimento de
bens em características, quantidades e prazos
compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o
item pertinente, por meio da apresentação de
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de
direito público ou privado.

☒NÃO
APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRAS:

51

☐SIM – Prazo para entrega da amostra: 5 dias úteis,
a contar da convocação, conforme item 6.1 do
Termo de Referência.
☒NÃO
☐ SIM, podendo ser substituído por declaração de
ciência, na forma do item 52.1.

VISITA TÉCNICA:

ANEXOS

52

102

☐ SIM. A visita será obrigatória, não sendo
permitido o uso da declaração mencionada do item
52.1., na forma do item ____ do Termo de
Referência.
Integram este Edital, e dele fazem parte, além dos
Anexos mencionados na Parte Geral deste edital,
os seguintes documentos:

PARTE GERAL
SEÇÃO I - DO OBJETO
1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição do objeto descrito
no campo DADOS DO CERTAME deste Edital, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas
no Anexo I – Termo de Referência.
1.1. Havendo divergência entre as especificações deste objeto descritas no COMPRASNET e as
especificações constantes deste Edital, serão consideradas como válidas as do Edital, sendo estas a
que os licitantes deverão se ater no momento da elaboração da proposta.
2. A Parte Específica determinará:
2.1. a forma de apresentação das propostas, que poderá ser da seguinte forma:

2.1.1. MENOR PREÇO POR GRUPO (grupo de itens): Para esta forma de apresentação das
propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos grupos forem de seu interesse,
devendo oferecer proposta para todos os itens que o compõem.
2.1.2. MENOR PREÇO POR ITEM: Para esta forma de apresentação de propostas faculta-se
ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
2.1.3. MENOR PREÇO POR GRUPO e POR ITEM: Para esta forma de apresentação de
propostas faculta-se ao licitante a participação em quantos grupos e itens forem de seu
interesse. Em se tratando de GRUPO, o licitante deverá oferecer proposta para todos os itens
que o compõem.
2.1.4. MENOR PREÇO GLOBAL.
2.2. o regime de execução.
3. A Parte Específica determinará o critério de julgamento empregado na seleção da proposta mais vantajosa
para a administração, que poderão ser menor preço ou maior desconto.
3.1. A Parte Específica também determinará o intervalo mínimo de diferença de valores ou de
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação
ao lance que cobrir a melhor oferta.
SEÇÃO II - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
4.1. No campo DADOS DO CERTAME deste Edital e no Anexo I – Termo de Referência – constam o valor
total da contratação.
4.2. Conforme Decreto Municipal n.º 44.406/2013, Capítulo IV, art. 6.º § 2.º, para registros de preços não se
faz necessário de início a indicação de Dotação Orçamentária, que somente será exigida para formalização do
Contrato ou outro instrumento hábil.
SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
5. Poderão participar deste Pregão as interessadas estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e
disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à documentação, que desempenhem
atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão, previamente credenciadas no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor
de chave de identificação e senha pessoal, informando-se a respeito do funcionamento e regulamento
do sistema.
5.2. licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.
5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes
a este Pregão.
5.4. Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone: 0800
978 9001 ou através do sítio: http://www.comprasnet.gov.br
6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
7. Não poderão participar deste Pregão:
7.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação
vigente;
7.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
7.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber
citação e responder administrativa ou judicialmente;
7.4. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou
liquidação;
7.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, poderá
participar desde que apresente o plano de recuperação homologado em juízo.
7.5. quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
7.5.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado
dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do
objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório.
7.6. sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em
comum;
7.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão
nº 746/2014-TCU-Plenário).
7.8. Caso a Parte Específica deste Edital permita a participação de empresas em consórcio, deverão
ser observadas as seguintes normas:
7.8.1. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de
constituição de consórcio, após declaração do vencedor, com indicação da empresa-líder que

deverá atender às condições de liderança estipuladas no edital e será representante das
consorciadas perante a Administração;
7.8.2. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação exigida
no ato convocatório;
7.8.3. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade técnica
das empresas consorciadas;
7.8.4. Para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma das empresas deverá atender
aos índices contábeis definidos no edital e quanto ao capital social exigido, deverá ser
comprovado pelo somatório dos capitais das empresas consorciadas, na proporção de sua
respectiva participação.
7.8.5. O capital do consórcio será calculado da seguinte forma:
a) Cada percentual de participação será multiplicado pelo capital social mínimo;
b) Os resultados assim obtidos serão comparados com os respectivos capitais de cada
um dos membros do consórcio, que deverão, individualmente, comprovar capital maior
ou igual ao valor obtido no subitem 7.8.4.
7.8.6. As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um
consórcio ou isoladamente;
7.8.7. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do
consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato;
7.8.8. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o disposto no item 7.8.1;
7.8.9. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida à constituição e o registro do
consórcio.
SEÇÃO IV - DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8. A licitante deverá encaminhar proposta, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos
neste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados para abertura da
sessão pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos
documentos de habilitação.
8.1. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor com no máximo 2
(duas) casas decimais após a virgula ou percentual de desconto, já considerados e inclusos todos os
tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto, na forma definida na
Parte Específica deste Edital.
8.2. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.
8.3. A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.
8.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação ou à conformidade da
proposta sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

8.5. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
8.6. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 1º da LC nº 123, de 2006.
8.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.
8.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do
envio de lances.
9. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
9.1. Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta, sem
prejuízo das sanções previstas nesse Edital.
9.2. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos
de habilitação anteriormente encaminhados.
10. As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida neste Edital, salvo disposição em contrário na Parte Específica do Edital.
10.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
11. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente impugnado
o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
12. Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar na proposta ajustada
enviada após a fase de lances, o nome do representante que assinará o contrato, bem como o n.° do seu RG
e CPF, sendo que no ato da assinatura, deverá ser apresentada fotocópia autenticada de documento hábil que
comprove sua legitimidade.
SEÇÃO V - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
13. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas
no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasnet.gov.br.
13.1. Os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos por até meia hora
(30 trinta minutos) além do horário estipulado para início da sessão. Após esse prazo não havendo início
da sessão a mesma deverá ser remarcada com ampla divulgação.
13.2. Aberta a sessão pública virtual do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, não se
admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto aos lances
ofertados, na fase própria do certame.

13.3. Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
13.4. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
14. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
15. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
15.1. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a suspensão da
sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão comunicadas a todos através do Chat e
quando possível também será realizada a suspensão da sessão via sistema.
SEÇÃO VI - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
16. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
16.1. O Pregoeiro deverá suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a avaliação da
conformidade das propostas, de que trata o art. 28 do Decreto n.º 10.024/2019, irá perdurar por mais
de um dia.
16.1.1. Após a suspensão da sessão pública, o Pregoeiro enviará, via chat, mensagens às
licitantes informando a data e o horário previstos para o início da oferta de lances.
17. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
17.1. O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do preço
inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances (Acórdão TCU n.º
934/2007- 1.ª Câmara).
SEÇÃO VII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES
18. Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor
consignados no registro de cada lance.
18.1. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

19. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao último por ela
ofertado e registrado no sistema. e conforme as regras estabelecidas no edital sobre lances de valores ou de
desconto, bem como os intervalos mínimos de diferença.
20. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.
21. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.
22. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
22.1. Na fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances de licitantes diferentes não poderá ser inferior
a 3 (três) segundos (IN nº 3/2013-SLTI/MP).
23. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequível.
24. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer
acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
25. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão
será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio
www.comprasnet.gov.br.
26. A Parte Específica definirá o modo de disputa, que poderá ser:
26.1. Modo de Disputa Aberto:
26.1.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico quando o modo de disputa
for “aberto”, apresentação de lances públicos e sucessivos pelos licitantes, com prorrogações.
26.1.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.
26.1.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
26.1.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão
pública encerrar-se-á automaticamente.
26.1.5. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema,
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
26.2. Modo de Disputa Aberto e Fechado:
26.2.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

26.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual
será automaticamente encerrada a recepção de lances.
26.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até
o encerramento deste prazo.
26.2.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
26.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.
26.2.6. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
26.2.7. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às
exigências de habilitação.
27. O intervalo de diferença entre os lances será definido na Parte Específica.
SEÇÃO VIII - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
28. 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:
28.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5
(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma última oferta,
obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências
habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto
deste Pregão;
28.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na
forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, convocará as licitantes remanescentes
que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
28.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema fará um sorteio eletrônico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate;

28.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo
Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006;
28.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório
prossegue com as demais licitantes.
SEÇÃO IX - DA NEGOCIAÇÃO
29. O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, observado o critério de julgamento, o valor estimado para a contratação e as demais condições
estabelecidas neste Edital.
29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.
SEÇÃO X – DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
30. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço
adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”, contado
da convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet. Não será
permitido o encaminhamento por e-mail, exceto se expressamente determinado pelo Pregoeiro.
30.1. A Proposta de Preços deverá ser enviada devidamente preenchida, em um único arquivo, para
leitura, preferencialmente, em programas de informática comuns, tais como, “Word”, “Excel”, “Adobe
Reader” ou “BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.
30.2. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão ser
solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo
Pregoeiro.
30.3. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados: Central
Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São
Luís - MA, CEP: 65071-820.
30.4. Demais documentos e/ou exigências estarão dispostos na Parte Específica deste Edital.
31. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será
desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.
32. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com
o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.
32.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente
inexequível.
32.1.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração.
32.2. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Órgão
Requisitante ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
32.2.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
32.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de não aceitação da proposta.
32.3.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
32.3.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena
de não aceitação da proposta.
32.4. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.
32.5. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da
licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.
SEÇÃO XI - DA HABILITAÇÃO
33. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
33.1. SICAF;
33.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).
33.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao

responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
33.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
33.3.1.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.
33.3.1.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.
33.3.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação.
33.3.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se
a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
34. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do
SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à
qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018.
34.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de
2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF
até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;
34.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam
vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.
34.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos
sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s)
certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
33.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhálos, em formato digital, via sistema, no prazo de designado no campo “DADOS DO CERTAME”, sob
pena de inabilitação.
35. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
35.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados para a
Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do
Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820.

36. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos.
37. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
37.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.
38. Ressalvado o disposto no item 8.5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
39. Habilitação jurídica:
39.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede;
39.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
39.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
39.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
39.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
39.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que
o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
39.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda,
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento
Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto n. 7.775, de 2012.
39.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a
qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009
(arts. 17 a 19 e 165).
39.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
39.10. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente.
39.11. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
40. Regularidade fiscal e trabalhista:

40.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
40.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.
40.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
40.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
40.5. prova de inscrição no cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio ou sede
da licitante, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;
40.6. prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, emitida até 120
(cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de
validade, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos e da Dívida Ativa;
40.7. prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, emitida até 90
(noventa) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade,
mediante a Certidão Negativa de Débitos Municipais relativos a Certidão Negativa de Débitos Municipais
e a Dívida Ativa relativo ao ISS/TLF.
40.8. quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006,
a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal e
trabalhista das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer
da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização
previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
41. Qualificação Econômico-Financeira:
41.1. certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede
do licitante, com data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data de apresentação da
documentação de habilitação, quando não estiver expresso o prazo de validade.
41.1.1. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá
apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi homologado
judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de
inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.
41.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

41.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;
41.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
41.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou
de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão
fiscalizador.
41.3. O balanço patrimonial disponível no SICAF ou enviado no lançamento da proposta, deverá
comprovar:
41.3.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG)
superiores a 1;
41.3.1.1. Para facilitar a análise boa situação Econômica e Financeira da Empresa em
poder contratar com a Administração, solicitamos que a empesa apresente memória
de cálculo, devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, aplicando fórmulas dos índices dos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC)
extraídos do último balanço do Exercício Financeiro, da seguinte forma:
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
41.3.1.2. A não apresentação da memória de cálculo não leva a empresa a sua
inabilitação.
41.3.2. A Parte Específica discriminará a exigência ou não de Patrimônio Líquido ou Capital
Social;
42. Qualificação Técnica:
42.1. As exigências de qualificação técnica dos licitantes serão aquelas discriminadas na Parte
Específica deste Edital.
42.2. documentos a serem exigidos na Parte Específica deste Edital, para atendimento de requisitos
previstos em lei especial, quando for o caso, de acordo com a natureza do objeto.
43. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda
a todas as demais exigências do edital.

43.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.
44. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade
fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do
vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pela licitante, mediante apresentação de justificativa.
45. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do
licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação das licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
46. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
47. Será inabilitado a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
48. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
49. A licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado
a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que
venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da
aplicação das sanções cabíveis.
49.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação da
licitante nos remanescentes.
50. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada
vencedora.
SEÇÃO XII - DA AMOSTRA
51. A exigência de amostra será aquela discriminada na Parte Específica deste Edital.
SEÇÃO XIII - DA VISITA TÉCNICA
52. A exigência de visita técnica será discriminada na Parte Específica deste Edital.
52.1. O atestado de vistoria, caso exigido, poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante
em que conste, alternativamente, que conhece as condições locais para execução do objeto, ou que
tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros
que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

SEÇÃO XIV - DO RECURSO
53. Declarada a vencedora, o Pregoeiro abrirá prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante poderá,
de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.
53.1. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à licitante
vencedora.
53.2. O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em
campo próprio do sistema.
53.3. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo
próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas
a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do
prazo da recorrente.
54. Para efeito do disposto no § 5.º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica à vista dos autos do processo
administrativo em epígrafe, franqueada aos interessados.
55. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão apreciados pela
autoridade competente.
56. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
SEÇÃO XV - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
57. A sessão pública poderá ser reaberta:
57.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
57.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
57.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
57.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo
com a fase do procedimento licitatório.
57.5. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF,
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
SEÇÃO XVI - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
58. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em que a
adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
59. A homologação deste Pregão compete a Autoridade Competente do Órgão Requisitante.

60. A licitante vencedora do item/grupo deverá providenciar o seu cadastramento junto ao Setor de Cadastro
da Central Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da Adjudicação, objetivandose agilizar os procedimentos de Contratação/Emissão de Nota de Empenho. Maiores informações poderão se
obtidas no site da Prefeitura Municipal de São Luís www.saoluis.ma.gov.br ou pelo telefone (098) 99161-0441
ou (098) 99153-7871.
SEÇÃO XVII - DO REGISTRO DE PREÇOS
61. A Central Permanente de Licitação - CPL é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto
de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente.
62. São órgãos participantes os órgãos ou entidades da administração pública que participam dos
procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a Ata de Registro de Preços.
63. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverão consultar a CPL - Órgão Gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de
adesão.
63.1. As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados
na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
63.2. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
63.3. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição
ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata.
63.3.1. A CPL poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação deste prazo,
respeitado o prazo de vigência da Ata, quando solicitada pelo órgão não participante.
63.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador
e órgãos participantes.
64. Homologado o resultado deste Pregão, a licitante mais bem classificada será convocada para assinar a
Ata de Registro de Preços, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento
oficial de convocação.
64.1. O prazo para que a licitante mais bem classificada compareça após ser convocada, poderá ser
prorrogado, uma única vez, por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Central
Permanente de Licitação.
64.2. É facultado a CPL, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e
condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazêlo em igual prazo, nos termos do art. 4.º, inciso XXIII, da Lei n.º 10.520/02.

65. Publicada na Imprensa Oficial, a Ata de Registro de Preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, conforme disposto no artigo 13 do Decreto Municipal n.º 44.406/2013.
66. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.
67. O prazo de validade improrrogável da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da data
da sua assinatura, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
68. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses
decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º
8.666/1993 ou no artigo 16 do Decreto Municipal n.º 44.406/2013.
68.1. Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata
e iniciar outro processo licitatório.
69. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o
órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado.
69.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado
serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
69.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
70. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, o órgão gerenciador poderá:
70.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e
70.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
71. Não havendo êxito nas negociações previstas na Condição anterior, o órgão gerenciador deverá proceder
à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
72. O registro do fornecedor será cancelado quando:
72.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
72.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
72.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou

72.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no
art. 7.º da Lei n.º 10.520, de 2002.
73. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas Subcondições 72.1, 72.2 e 72.4 será formalizado
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
74. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito
ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados:
74.1. Por razão de interesse público; ou
74.2. A pedido do fornecedor.
75. Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos os
procedimentos de ajuste, a CPL fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos
fornecedores registrados a nova ordem de classificação.
76. A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por decurso do
prazo de sua vigência.
SEÇÃO XVIII - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
77. Depois de assinada a Ata de Registro de Preços, o fornecedor beneficiário poderá ser convocado, a
qualquer tempo durante a vigência da Ata, para assinatura do contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contado da data do recebimento do documento oficial de convocação, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
77.1. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pelo
fornecedor registrado em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste
Edital.
78. O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor registrado durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pelo órgão Contratante.
79. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se a licitante
vencedora mantém as condições de habilitação.
SEÇÃO XIX - DAS SANÇÕES
80. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São
Luís e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Prefeitura, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes
casos:
80.1. Cometer fraude fiscal;
80.2. Apresentar documento falso;
80.3. Fizer declaração falsa;

80.4. Comportar-se de modo inidôneo;
80.5. Não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido;
80.6. Não assinar o contrato no prazo estabelecido;
80.7. Deixar de entregar a documentação exigida no certame;
80.8. Não mantiver a proposta.
81. Para os fins da Subcondição 80.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93,
94, 95 e 97, da Lei n.º 8.666/93 e a apresentação de amostra falsificada ou deteriorada.
SEÇÃO XX - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
82. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou
jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente
para o endereço eletrônico indicado no tópico “DADOS DO CERTAME”, até as 18 horas, no horário oficial
de Brasília-DF.
83. 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.
84. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data
fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico indicado no tópico
“DADOS DO CERTAME”, até as 18 horas, no horário oficial de Brasília-DF.
85. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Pregoeiro será auxiliado pelo
setor técnico competente.
86. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
86.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
87. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural do Comprasnet e no site da CPL
e vincularão os participantes e a Administração.
SEÇÃO XXI - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
88. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência,
Anexo I, do presente Edital.
SEÇÃO XXII - DAS OBRIGAÇÕES
89. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, do
presente Edital.
SEÇÃO XXIII - DO PAGAMENTO
90. As condições de pagamento estão previstas no Termo de Referência, Anexo I, do presente Edital.

SEÇÃO XXIV - DISPOSIÇÕES FINAIS
91. A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este Pregão por ilegalidade, de ofício ou
por provocação de qualquer pessoa, e revogar o certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante
de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.
91.1. A anulação do Pregão induz à do contrato.
91.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório,
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.
92. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou
de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação, salvo na hipótese
do § 3º art. 50 do Decreto Municipal nº 53.647/2019.
93. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
classificação e habilitação.
93.1. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão
considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
94. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela
ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e
presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias
autenticadas em papel.
95. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de junho de 2007,
todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.
96. 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.
97. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do CPL, sem
prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.
98. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br
e www.saoluis.ma.gov.br, no link “Central de Licitações - Pregão eletrônico”.
99. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013 (Lei
Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática
de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 5.º, inciso IV,
correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de conluio, ou de outra forma
de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades previstas no mencionado diploma legal.
100. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que possua cota de
até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte:

100.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
100.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas
deverá ocorrer pelo menor preço.
101.3. Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o instrumento
convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas,
ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou
as condições do pedido, justificadamente.
SEÇÃO XXV - DOS ANEXOS
102. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de outros porventura
mencionados na Parte Específica deste Edital:
102.1. Anexo I - Termo de Referência;
102.2. Anexo II – Planilha Orçamentária;
102.3. Anexo III - Minuta da Ata de Registro de Preços
102.4. Anexo IV - Minuta do Contrato;
SEÇÃO XXVI - DO FORO
103. 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 - MA, 09 de julho de 2020.

Leane Prazeres Santos de Vasconcelos
Pregoeira

MENSAGEM
RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FAÇAM O CADASTRAMENTO DE SUAS EMPRESAS NO
SISTEMA, NO ENDEREÇO ABAIXO, PARA RECEBEREM INFORMAÇÕES E ACOMPANHAREM O
DESENVOLVIMENTO DESTA LICITAÇÃO. http://www.comprasgovernamentais.gov.br.

ANEXO I
Processo nº 260.5260/2020

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Contratação, através de ata de registro preços, empresa para aquisição de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) visando manter um
ambiente de trabalho saudável e seguro aos servidores deste instituto.

2. JUSTIFICATIVA
O Instituto Municipal de Paisagem Urbana tem como finalidade planejar, executar, operar
conservar e manter a paisagem urbana do Município de São Luís. Este objetivo é alcançado utilizando meios
como poda de árvores, roçagem manual e mecanizada, supressão de árvores, ajardinamento, irrigação e
paisagismo. Além das funções da capina manual, aplicação de inseticidas (produtos químicos que combatem
as larvas de insetos e insetos), aplicação de herbicidas (substâncias químicas para destruir ervas daninhas).
Na realização dessas atividades muitos riscos estão presentes, como exposição ao ruído, a
agentes químicos, os uso de instrumentos cortantes e perfurantes ao contato com animais peçonhentos, assim
como a queda eminente de objetos suspensos. Então estritamente necessário o uso de equipamentos de
proteção individual e dos equipamentos de proteção coletiva.
Equipamento de proteção individual, popularmente chamados de EPI, é todo dispositivo ou
produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção contra riscos capazes de ameaçar
a sua segurança e a sua saúde. Já os equipamentos de proteção coletiva, famosos EPC, são dispositivos
utilizados no ambiente de trabalho com o objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos inerentes aos
processos, tais como o enclausuramento acústico de fontes de ruído, a ventilação dos locais de trabalho, a
proteção de partes móveis de máquinas e equipamentos, a sinalização de segurança, dentre outros.
O uso de EPI é necessário quando o uso do EPC não supre por si só o riscos de acidentes de
trabalho. Como exemplificado acima a atividade desta autarquia gera riscos de acidentes do trabalho e
inclusive doenças profissionais. O uso regular destes possibilita a redução ou a neutralização do agente nocivo
a saúde do servidor.
Deve-se lembrar que o direito ao meio ambiente do trabalho seguro e saudável constitui- se em
direito fundamental explicitamente acolhido pela Constituição Federal, tanto em relação aos empregados
quanto aos servidores públicos, conforme preceitua o Art. 39, §º 3, da Carta Magna: Art. 39 (...); § 3º Aplica-

se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a
natureza do cargo o exigir.
O regimento próprio dos servidores municipais, Lei Municipal nº 4615 de 19 de junho de 2006, em
seu Art. 109, determina que a administração deve zelar pelos seus servidores, propiciando um ambiente de
trabalho saudável: Art. 109 – Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou
locais considerados penosos, insalubres ou perigosos, visando a redução dos riscos inerentes ao trabalho,
por meio de procedimentos e normas de saúde, higiene e segurança.
As Normas Regulamentadoras, também conhecidas como NRs, são as que regulamentam e
fornecem orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à medicina e segurança no trabalho no
Brasil. Como anexos da Consolidação das Leis do Trabalho, são de observância obrigatória por todas as
empresas sob regência destas leis.
A NR 06, no seu item 6.3, determina que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados,
gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que ocorra
as seguintes circunstâncias: a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra
os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho; b) enquanto as medidas de
proteção coletiva estiverem sendo implantadas; c) para atender a situações de emergência.
As normas regulamentadoras (NR) editadas pelo Ministério do Trabalho devem ser aplicadas, em
regra, tanto às relações de emprego quanto às relações estatutárias, pelo princípio da isonomia e por
materializarem o direito fundamental ao meio ambiente do trabalho previsto na Constituição Federal.
Vistos que as atividades deste instituto ensejam em atividades que põe em risco a saúde e
integridade física do servidor, faz mais que necessário a aquisição destes equipamentos para minimiza-los ou
até extingui-los.
Por fim, o uso do Sistema de Registro de preços para futura contratação é possível devido à
natureza do objeto ser de difícil definição do quantitativo a ser demandado pela Administração e pelas
características do fornecimento, havendo assim a necessidade de contratação frequente, conforme se observa
no IV do Art. 3º do Decreto Federal Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como, IV do Art. 3º do Decreto
Municipal 44.406, de 09 de setembro de 2013.

3. CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO DO OBJETO
3.1. Os equipamentos devem ser novos e de qualidade.
3.2. O local de entrega do objeto deste termo é a sede do Instituto Municipal de Paisagem
Urbana - IMPUR, situado a Rua K, Quadra 21, Nº 05, Parque Atenas, CEP 65.072-500, São Luís – MA,
podendo ser alterado previamente por conveniência da Contratante. Atendendo ao prazo máximo de 30

(trinta) dias, para entrega, após a ordem de fornecimento. (Art. 40, § 4º da Lei nº 8.666/93).

4. LISTA DE EQUIPAMENTOS

ITEM

01

02

03

04

05

DESCRIMINÇÃO

Protetor tipo plug em
silicone com cordão com
Níveis de Fredução de ruído
Subject Fit a 17dB.
Botina
de
segurança,
confeccionada em M Micro
com fechamento em elástico
coberto, forração em tecido
não
tecido,
e
forro
antibacteriano, palmilha de
montagem
em
poliéster
residando
fixada/costura
junto ao cabedal (processo
strobel), solado isolante em
PU Bidensidade bicolor com
sistema de absorção de
impacto, injetado diretamente
no
cabedal,
sem
componentes metálicos, com
biqueira
peça
plástica
injetada em polipropileno. P –
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42
Boné Legionário, na cor
Verde, com Protetor de Nuca
e Orelha
Capa
de
chuva
com
capuz, manga compridas, e
com
fechamento
frontal
através de botão de pressão e
costuras através de solda
eletrônica.
Logotipo
da
empresa atrás. P , M, G e GG
Capacete aba total. Com
carneira de tecido, com
jugular, COR VERDE, com

CATM
AT

234413

UNID

QUA
NT

UND

200

362835

PA
R

200

401479

Und

200

267853

UND

200

22121

UND

200

logotipo da contratante

06

Cinturão paraquedista /
abdominal com regulagem
total e com Talabarte 'Y' em
fita c/ absorv. energia com
laçada e conector 110mm.
Confeccionado em fita de
poliéster; 02 conectores dupla
trava com abertura de 110
mm; 01 absorvedor de
energia com laçada para
ancoragem..
Confeccionado em fita de
poliéster; 02 meia-argolas
para posicionamento, na
cintura; 01 meia-argola com
ponto de conexão dorsal; 05
fivelas duplas, para ajuste,
nas pernas, na cintura e nos
ombros; 02 laços frontais para
ancoragem; Ajuste peitoral;

• Almofada

para proteção
lombar.. Talabarte 'Y' em fita
c/ absorv. energia com laçada
e
conector
110mm.
Confeccionado em fita de
poliéster; 02 conectores dupla
trava com abertura de 110
mm; 01 absorvedor de
energia com laçada para
ancoragem.

07

Colete com faixas refletivas
100% poliéster 5 cm de
medida de cada fita refletiva,
fechamento
por
velcro
antichama, cor amarela ou
laranja
tamanho
único,
adequado tanto para o dia
quanto para noite. Sendo
utilizado para sinalização de
segurança.

8

UND

08

UND

100

2863
57
4303
33

22053
5

08

09

10

Espora para Postes de
Concreto duplo T. (no
sistema comprasnet está
em
unidade,
que
corresponde ao par)
Avental impeemeavel de
PVC com forro (avental frontal
PVC com tiras soldadas cor
verde)
Kit de Segurança – Operador
de
Motosserra.
Em
Tamanhos M e G Contendo:
1.
CAPACETE
MOTOSSERRISTA
COM
KIT
PROTETOR FACIAL TELA E
ABAFADOR
DE
RUÍDO
(Capacete
de
segurança,
injetado em polietileno, com
uma nervura no casco e com
fendas
laterais
para
acoplagem de acessórios.
Possui suspensão plástica fixa
ao casco através de quatro
pontos de encaixe, carneira e
coroas injetadas em plástico,
regulagem de tamanho através
de ajuste simples e tira
absorvedora de suor em
espuma coberta de material
sintético e jugular ajustável,
confeccionada em tira de
tecido sintético e fixada na
carneira.);
2. LUVA MOTOSSERRISTA
(Luva de segurança, modelo
mitene, dois dedos na mão
esquerda e três dedos na mão
direita. Confeccionada em
couro na palma da mão e
unheira, com nylon dublado no
dorso e 12 camadas de
proteção de fibra sintética no
dorso da mão esquerda, forro
interno em poliéster e algodão.
Com velcro no punho para
ajuste.)
3.
CALÇA
OPERADOR
DE

95710

Und

12

23863
8

UND

20

Und

20

328
706
349
482

MOTOSSERRA TIPO C - 360º
(Calça de segurança, modelo
com elástico
e
cordão
para
ajuste, confeccionada
em
poliéster,
com 08
camadas
de
fibras
internas
de proteção em
poliéster
posicionadas
no
ângulo de 360º em torno da
perna do usuário, desde a
cintura ao tornozelo, forro
interno
em
poliéster
e
algodão.).
4. BLUSÃO OPERADOR DE
MOTOSSERRA (Blusão de
segurança,
tipo
jaqueta, confeccionado em
poliéster, com 12 camadas de
fibras internas de proteção em
poliéster nos ombros e
membros superiores, braços e
colarinho,
forro
em
poliéster
e algodão, com
zíper na parte frontal.)

Kit
de
Segurança
Operador de Roçadeira.
Tamanho:
Único.
Contendo: 1. ÓCULOS DE
SEGURANÇA
INCOLOR,
indicado para proteção dos
olhos por partículas que
podem surgir do trabalho com
roçadeiras. 2. PROTETOR
AUDITIVO

11

CIRCUM- AURICULAR DE
SEGURANÇA
TIPO
CONCHA HASTE TOTAL
ATENUAÇÃO DE 16 DB.
O Protetor auditivo possui
espuma externa para maior
conforto e ajuste as orelhas
do usuário. 3 LUVA DE
SEGURANÇA, modelo com
05 dedos confeccionada em
couro vaqueta na palma, e na
ponta dos dedos. Este
modelo conta com reforço
interno em vaqueta. O dorso e
face dos dedos é produzido
com nylon e tem elástico no
centro
para
melhor
posicionamento
da
luva.
Punho em material dublado
para melhor calçar.
4.
AVENTAL
DE
SEGURANÇA
CONFECCIONADO
EM
TECIDO
SINTÉTICO,
forrado de PVC na face
externa, conta com 01 tira
onde

377
969
450
515
430
007
454
013

Uni
d

100

as
extremidades
soldadas

são

eletronicamente na altura do
tórax, para passar ao
pescoço e 02 tiras de bagum
soldadas eletronicamente e
posicionadas uma em cada
lado da cintura para ajuste
traseiro. 5. PERNEIRA DE
SEGURANÇA
CONFECCIONADA
EM
DUAS CAMADAS
DE
LAMINADO SINTÉTICO, cor
padrão marrom café, com
três talas de PVC na parte
frontal
para
aliviar
os
pequenos
impactos,
metatarso fixado através de
solda
eletrônica
para
proteger o peito do pé, o
fechamento nas bordas é
feito por meio de viés em
material
sintético,
fechamento total em solda
eletrônica.
Cone
12

13

14

15

grande de
sinalização eflexivo
laranja e branco 75 cm de
altura, base 40x40
Cone Barril Delimitador de
Tráfego.
produzido
em
polietileno, tem 1,08 metro de
altura, 65cm de diâmetro e
possui faixas refletivas, o que
lhe dá alta visibilidade diurna
ou noturna
Cone
Balizador
de
Sinalização com encaixe
para
barreiras.
Cone
Balizador: 95cm; Barreira:
1,5m; Cor: zebrado (laranja e
branco).
Fabricado
em
polietileno flexível
Luvas de raspa do tipo
vaqueta, cano médio com

377815

UND

30

452910

Und

20

441520

Und

20

PAR

200

430007

reforço

16

Respirador purificador de
ar semi-facial filtrante de
partículas, PFF3(s) com
formato
dobrável.
Recomendado para uso onde
o ambiente contenha poeiras
e nevoas e fumos metálicos.

399344

UND

18

Und

50

Semi-Máscara em Silicone
Duplo Filtro Classe I.
17

Semi-máscara
de
altas
prestações
para
usar
exclusivamente com filtros
classe 1, ligeira e com
desenho ergonómico na
parte em contacto com o
rosto, facilidade de ajuste e
aperto com
amplo
rebordo
selado
proporcionando
maior
conforto e um perfeito ajuste
em
100%
silicone
hipoalérgico, muito suave,
conector de rosca: EN 148
(Classe 1), a localização dos
filtros favorece a distribuição
do peso que torna a
máscara cómoda

231108

18

Filtros para Máscaras e
Semi- Máscaras Classe I

357962

Und

200

19

Óculos Nylon, com proteção
lateral
articulado
sem
perfuração nos aros, hastes
convencionais tipo espátula.
Lente incolor

404343

UND

50

20

Óculos
Nylon,
com
proteção
lateralarticulado
sem perfuração nos aros,
hastes convencionais tipo
espátula. Lente escuras

399611

UND

50

21

CAPACETE CONJUGADO
COM PROTETOR FACIAL E
ABAFADOR
DURÁVEIS.
Contendo:
1.CAPACETE
DE SEGURANÇA: Casco
fabricado em polietileno de
alta densidade, disponível em
diversas cores (16); Com oito
pontos de fixação ao casco;
Coroa de Suspensão em
Polietileno de baixa e alta
densidade com duplo estágio
de ajuste de altura, com tiras
duplas e cruzadas de
poliamida
(sistema
de
amortecimento com duplo
estágio); fendas ("slots") nas
laterais do casco, que
permitem encaixar protetor
auditivo e/ou protetor facial
no capacete; Aparador de
suor substituível de espuma
dublada
com
poliéster
antialérgico;
Jugular
de
poliéster.
Com
adesivo
refletivo conforme ABNT,
fixado em ambas face laterais
e
traseira
do
casco.
Componentes
disponíveis
para
substituição:
Suspensão com ou

441220

UND

50

sem
catraca,
slots
e
adesivo
refletivo.
Personalização: para logos
contendo layouts de 1, 2 ou 3
cores em tampografia. 2.
PROTETOR
AUDITIVO:
Protetor
auditivo
circumauricular
(tipo
concha)
fabricado em Termoplástico à
base de ABS, nylon e fibra de
vidro, sem partes metálicas,
hastes e conchas na cor preta,
terminações da haste com
rotação de 360o em torno do
eixo, ajuste vertical de curso
longo para regulagem de
altura
das
conchas,
articulações de auto ajuste
para posicionamento das
conchas ao redor dos ouvido.
Adaptador para acoplar no
capacete
tipo
Flip.
Componentes
disponíveis
para substituição: almofada e
espuma interna do concha.
3.VISEIRA: protetor facial de
segurança, constituído de
adaptador
plástico
para
acoplar no capacete Aba
frontal, Visor em Policarbonato
disponível em 1mm ou 2mm,
modelo de lente reto ou
avião disponíveis nas cores
incolor ou verde médio.

22

Indumentária
para
aplicação de agrotóxico CONJUNTO
DE
SEGURANÇA,
CONFECCIONADO
EM
TECIDO 100% ALGODÃO
HIDRORREPELENTE
OU
MISTO COM POLIÉSTER
ATÉ 65% DO PESO, OU
NÃO TECIDO KLB, COM
APLICAÇÃO
HIDROREPELENTE.
FORMADO POR JAPONA

420092
DE

UN
D

10

3/4 OU 7/8 COM MANGAS
LONGAS, ELÁSTICO NOS
PUNHOS, AJUSTES POR
VELCRO, SANFONADOS,
COM

LUVAS
SÓ
QUE
SEM
ACOPLADAS, DE VESTIR
PELA CABEÇA COM LAPELA
DE PROTEÇÃO, COM TIRAS
PARA
AJUSTE
COM
ELÁSTICO, COM CAPUZ
FIXO, COM VISOR DE
ACETATO,
COM FITAS REFLEITVAS,
COM BOLSOS. CALÇA SEM
BRAGUILHA,
COM
ELÁSTICO
NO
CÓS
,
ELÁSTICO NAS BARRAS,
SANFONADO. CONJUNTO
EM
TECIDO
MISTO
COMPOSTO POR JAPONA
DE VERTIR PELA CARECA,
GOLA CARECA E CALÇA
COM REFORÇO ATÉ O
JOELHO;
JAPONA
COM
CAPUZ ACOPLADO E CALÇA
COM REFORÇO EM AMBOS
OS LADOS ATÉ O JOELHO;
JAPONA
COM
CAPUZ
ACOPLADO E ABA DE BONÉ
E CALÇA COM REFORÇO
FRONTAL, ATÉ O JOELHO,
DUPLO ; CONJUNTO COM
JAPONA,
ALÇA
COM
REFORÇO. TAMANHO: M e G

23

24

25

26

27

Botas de segurança cano
longo (7 léguas ou galocha)
com absorção de impacto e
impermeável
de
uso
profissional, confeccionada
em, policloreto de vinila
(PVC) injetado em so peça,
solado antiderrapante com
33,5cm de comprimento do
cano, sem biqueira, na cor
preta. P – 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 46. Q – 20, 30, 80,
120, 150, 150, 80, 20, 05
Bolsa confeccionada em
lona 10. Alças de couro,
reforço no fundo e nas
laterais em courvin, armação
de aço bicromatizado para
fechamento com cadeado e
fundo interno de Eucatex
Protetor
Sola
Profissional FACIAL FPS 60
1/3 UVA 120 ml
Protetor Solar Profissional
FPS 60 1/3 UVA 120 ml Luva
Tricotada
e
Pigmentada
Confeccionada com
algodão
poliéster; Pigmentada de
PVC na palma das mãos e
nos dedos; Punho com
elástico;
Indicadas
para
proteção das mãos do
usuário no manuseio de
ferramentas e peças em
controle
de
qualidade,
serviços industriais leves e
transporte manual de cargas
leves; Fabricado com 4 fios.
COR PRETA

234468

PAR

40

432052

UND

22

433173

Und

200

433173

Und

200

355664

PAR

500

e

28

Garrafa Térmica 12 Litros
C/ Torneira, Cor: VERDE;
Modelo: com Torneira; Peso
aproximado:
2
KG;
Vantagem:
Torneira
desmontável
para
higienização e Pés retráteis.

232403

Und

30

349482

Und

150

328706

Und

200

263919

Par

200

BLUSÃO OPERADOR DE
MOTOSSERRA (Blusão de
segurança,
tipo
29

30

31

jaqueta, confeccionado em
poliéster, com 12 camadas
de fibras internas de proteção
em poliéster nos ombros e
membros superiores, braços
e colarinho, forro em poliéster
e algodão, com zíper na parte
frontal.)
CALÇA OPERADOR DE
MOTOSSERRA TIPO C 360º (Calça de segurança,
modelo com elástico e cordão
para ajuste, confeccionada
em
poliéster,
com
08
camadas de fibras internas
de proteção em poliéster
posicionadas no ângulo de
360º em torno da perna do
usuário, desde a cintura ao
tornozelo, forro interno em
poliéster e algodão.).
PERNEIRA
DE
SEGURANÇA
CONFECCIONADA
EM
DUAS CAMADAS
DE
LAMINADO SINTÉTICO, cor
padrão marrom café, com
três talas de PVC na parte
frontal
para
aliviar
os
pequenos
impactos,
metatarso fixado através de
solda
eletrônica
para
proteger o peito do pé, o
fechamento nas bordas é

feito por meio de viés em
material
sintético,
fechamento total em solda
eletrônica.

32

LUVA
MOTOSSERRISTA
(Luva de segurança, modelo
mitene, dois dedos na mão
esquerda e três dedos na
mão direita. Confeccionada
em couro na palma da mão e
unheira, com nylon dublado
no dorso e 12 camadas de
proteção de fibra sintética no
dorso da mão esquerda, forro
interno
em poliéster
e
algodão. Com velcro no
punho para ajuste.)

328707

Par

200

Observações:
1. Os materiais devem conter a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo
órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e
Emprego.

2. Os equipamentos devem ser novos e de qualidade.

5. PRAZOS e ESPECIFICAÇÕES DA ATA
5.1. Os quantitativos totais expressos são estimados e representa a previsão do órgão
requisitante, pelo prazo de 12 (doze) meses.

5.2. O fornecimento dos materiais será no dia posterior a assinatura do Contrato.
5.3. A validade da ata de registro de preço será de 12 (doze) meses, a contar da sua
assinatura, nos termos do art. 15, §3º, inciso III da Lei nº 8.666/93.

5.4. A ata de registro de preços é um compromisso de fornecimento dos objetos firmado pelo
licitante vencedor e destina-se a subsidiar o acompanhamento dos preços e as responsabilidades
assumidas.

5.5. A recusa para assinatura do Contrato deverá ser expressa e justificada pelo licitante, para
fins de análise pelo IMPUR. Caso as justificativas sejam insubsistentes ou não sejam aceitas pela
Administração, considerar-se-á o mesmo prazo da aceitação tácita, para todos os fins, inclusive aplicação
das sanções previstas neste instrumento.

5.6. Qualquer órgão ou entidade integrante da Administração Pública Municipal de São Luís
poderá aderir à Ata de Registro de Preços durante a sua vigência, mediante consulta prévia encaminhada
a Central Permanente de Licitações – CPL.

5.7. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar a CPL - Órgão Gerenciador para manifestação
sobre a possibilidade de adesão.
5.8 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique
as obrigações presentes e futuras decorrentes da Ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos
participantes.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Obriga-se a contratada, sem prejuízo do constante deste Termo:

6.1. A Contratada se compromete a entregar os equipamentos em sua totalidade;
6.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito federal,
estadual ou municipal, como também assegurar os direitos e o cumprimento de todas as obrigações
estabelecidas pelo contrato a ser firmado entre as partes;

6.3. Atender prontamente quaisquer exigências do representante do Contratante, inerente aos
bens deste Termo de Referência;

6.4. Executar fielmente o fornecimento dos bens contratado, de acordo com as normas legais,
realizando o fornecimento em conformidade com a proposta apresentada e com as orientações do
Contratante;

6.5. Entregar os bens ofertados novos, em sua embalagem original, em perfeito estado de
conservação e funcionamento e, conforme cotação da empresa e aceitação da Administração, sendo

que os bens defeituosos ou avariados devem ser trocados ou reparados no prazo máximo de 10 (dez) dias a
contar da data da ocorrência;

6.6. Não oferecer tratamento discriminatório quanto ao fornecimento dos materiais referidos
neste termo;

6.7. Manter durante toda a execução do contrato a ser firmado entre as partes, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
por ocasião da licitação;

6.8. Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre
que seja necessário;

6.9. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias no sentido de
indenizar o Contratante devido acidentes ou eventuais prejuízos, que seus empregados ou sócios vierem
causar ao IMPUR, ou a terceiros, quando no fornecimento dos materiais descrito neste Termo;

6.10. Fornecer somente equipamentos que se enquadrem nas especificações deste Termo de
Referência;

6.11. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem subcontratar qualquer parte do objeto
do contrato a ser firmado entre as partes, sem prévio consentimento, por escrito, da Contratante;

6.12. Assumir todo e qualquer ônus referente a salário, horas extras, adicionais e demais
encargos sociais relativamente aos seus empregados;

6.13. Assumir a responsabilidade de qualquer despesa com transporte ou material para a
entrega dos materiais no almoxarifado do IMPUR.

6.14. Facilitar a fiscalização da Administração quando da entrega do material;
6.15. Adotar medidas saneadoras quando a Administração notificar a Contratada a
existência de material em garantia danificado;

6.16. Informar previamente toda e qualquer alteração nas condições de fornecimento dos
materiais que atinja direta ou indiretamente o Contratante;

6.17. Ressarcir os eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por insuficiência ou irregularidades cometidas na execução dos serviços contratados;

6.18. Trocar às suas custas, em prazo a ser acordado com a CONTRATANTE, todos os
equipamentos que apresentarem defeitos, erros, omissões ou quaisquer outras irregularidades constatadas
pela CONTRATANTE;

6.19. Comprovar que a empresa está em dias com suas obrigações, trabalhistas e fiscais;
6.20. Fornecer informações necessárias que possibilitem o contato entre as partes através de
endereço comercial, número do telefone comercial, número do telefone celular, número do fax, e- mail dentre
outros;

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
É dever da Contratante:

7.1. A Contratante se responsabiliza a efetuar o pagamento da empresa após a apresentação
da Nota Fiscal;

7.2. Compromete-se, também, a fornecer a Contratada todos os dados necessários à entrega
dos equipamentos;

7.3. Fiscalizar a fiel observância das disposições do contrato, através de servidor designado,
para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços registrando em relatório as deficiências porventura
existentes no fornecimento do produto, notificando à Empresa, sobre as falhas ou defeitos, determinando
prazo para a regularização das falhas, faltas e defeitos observados;

7.4. Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem
necessários para a devida execução do objeto;

7.5. Comunicar à Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionada com a contratação do
objeto deste Termo;

7.6. Atestar os documentos fiscais, acompanhadas das faturas pertinentes, para liquidação e
pagamento, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos estabelecidos.

7.7. Disponibilizar local adequado para o recebimento do objeto.
8. DA FISCALIZAÇÃO
8.1. Será designado pela Administração, através de portaria a ser emitida após a assinatura
contratual, o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua
execução, anotando em registro próprio as ocorrências relacionadas ao objeto do

contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. Podendo para
isso:

a) Solicitar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contratada, inclusive quanto à
substituição de material defeituoso ou avariados;

b) Solicitar que teste e/ou ofereça sobre o uso do material;
C) Examinar o material fornecido, a fim de constatar sua procedência e qualidade.

8.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato
deverão ser encaminhadas à Superintendência de Administração e Finanças, em tempo hábil, para adoção
das medidas cabíveis.

8.3. A entrega dos equipamentos será objeto de acompanhamento, controle e fiscalização.
9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
9.1. As despesas para obtenção do objeto deste Termo de Referência, correrão por conta de
dotação orçamentária a ser definida posteriormente por esta Administração ressalvada a obrigatoriedade da
garantia e exigência apenas do contrato ou outro instrumento hábil, conforme preceitua o artigo 7º, §2º do
Decreto federal nº 7.892/2013 e art. 6º, § 2º do Decreto Municipal 44.406, de 09 de setembro de 2013.

10. FORMA DE PAGAMENTO
10.1. O pagamento será realizado após a solicitação que deverá ser protocolada até o 10°
(décimo) dia do mês subseqüente ao do fornecimento, com apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente
comprovada à regularidade fiscal da CONTRATADA, nos termos do artigo 29, da Lei nº 8.666/93, e, em
caso de pendência, ficará suspenso até a efetiva comprovação da regularidade fiscal:

a) A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os itens e quantitativos
fornecidos;

b) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA
e neste caso o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data da reapresentação dos referidos
documentos;

c) nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidação ou
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega do material.

10.2. O prazo para o pagamento será contado a partir da data em que for protocolada a Nota
Fiscal/Recibo, após o devido atesto pelo responsável designado pela CONTRATANTE;

10.3. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária em conta da Contratada,
execução do objeto a que ela referir;

10.4. Nenhuma Nota Fiscal/fatura será paga sem o devido atesto da efetiva e completa
execução do objeto a que ela se referir;

10.5. Em nenhuma hipótese será admitido pagamento de qualquer valor a título de
antecipação, para execução do objeto;

10.6. No caso de devolução da Nota Fiscal/Recibo para correção, o prazo de pagamento
estipulado, passará a ser contado a partir da data de reapresentação dos referidos documentos.

11. DA RESCISÃO
11.1. O IMPUR poderá rescindir o Contrato desde que ocorra qualquer das hipóteses previstas
no artigo 78 e 79, da Lei nº 8.666/93, com as conseqüências indicadas no seu artigo 80, sem prejuízo das
sanções previstas naquela Lei e nas condições estabelecidas na minuta do contrato, das quais:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da
conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicação à Administração;

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital
e no contrato;

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67
desta Lei;

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; X - a dissolução da sociedade
ou o falecimento do contratado;

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do contrato;

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando
modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei;

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão
do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de
obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto;

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do contrato.

XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, Da Lei 8666/93, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis.

11.2. A rescisão do contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII da cláusula 11.1;

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a Administração;

c) judicial, nos termos da legislação;
12. INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
12.1. O atraso injustificado no cumprimento do objeto sujeitará a licitante Contratada à multa
de mora correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor global previsto no contrato,
enquanto perdurar o descumprimento ou irregularidade.

12.2. Além da multa aludida no item 12.1, a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à licitante Contratada, na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos que ensejarem a
sua rescisão, determinada por ato unilateral e escrito da Administração;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

12.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas juntamente com a
prevista na alínea “b”.

12.4. As sanções previstas nos alíneas “c” e “d” poderão, também, ser aplicadas às
empresas que, em razão de contratos regidos pela Lei Federal nº 8.666/1993:
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12.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.4.2. Tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da
licitação;

12.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

13. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
13.1. O presente contrato terá vigência da data de sua assinatura até o final
do ano orçamentário.

14. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
14.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
previstas neste Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no
seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do contratado, de acordo com o previsto no
art. 65, da Lei nº 8.666 de 1993.

15. VALOR ESTIMADO
15.1. O valor médio estimado da contratação é de R$ 225.643,20
(duzentos e vinte e cinco mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte centavos).
Conforme o art.10, II, “a” do Decreto Municipal nº. 28.928/2006.

16. DO FORO
16.1. Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Luís, capital do
Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

São Luís/MA, 13 de maio de 2020.

Mayara Lima Nunes Gomes
Chefe de gabinete cumulativamente respondendo pela
Superitendência de Administração e Finanças – SAF
Autorizo o Termo De Referência

FÁBIO HENRIQUE FARIAS CARVALHO
Presidente do Instituto Municipal da Paisagem Urbana - IMPUR
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ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAINEL
DE
PREÇO
1

VALOR
MÉDIO
UNITÁ
RIO

VALOR MÉDIO
TOTAL
ESTIMADO

DESCRIÇÃO

UNID.

QUANT

CATMAT/
CATSERV

1

Protetor
tipo
plug em silicone
com cordão com
Níveis de Fredução
de ruído Subject Fit
a 17dB.

UND

200

234413

1,10

1,10

R$
220,00

2

Botina
de
segurança,
confeccionada em
M
Micro
com
fechamento
em
elástico
coberto,
forração em tecido
não tecido, e forro
antibacteriano,
palmilha
de
montagem
em
poliéster residando
fixada/costura junto
ao
cabedal
(processo strobel),
solado isolante em
PU
Bidensidade
bicolor com sistema
de absorção de
impacto,
injetado
diretamente
no
cabedal,
sem
componentes
metálicos,
com
biqueira
peça
plástica injetada em
polipropileno. P –
34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42

PAR

200

362835

84,86

84,86

R$
16.972,00

3

Boné
Legionário, na cor
Verde, com Protetor
de Nuca e Orelha

UND

200

401479

29,00

29,00

R$
5.800,00

ITEM
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4

Capa de chuva
com capuz, manga
compridas, e com
fechamento frontal
através de botão de
pressão e costuras
através de solda
eletrônica. Logotipo
da empresa atrás. P
, M, G e GG

UND

200

267853

12,54

12,54

R$
2.508,00

5

Capacete
aba
total. Com carneira
de tecido, com
jugular,
COR
VERDE,
com
logotipo
da
contratante

UND

200

221218

40,54

40,54

R$
8.108,00

6

Cinturão
paraquedista
/
abdominal
com
regulagem total e
com Talabarte 'Y'
em fita c/ absorv.
energia com laçada
e conector 110mm.
Confeccionado em
fita de poliéster; 02
conectores
dupla
trava com abertura
de 110 mm; 01
absorvedor
de
energia com laçada
para ancoragem..
Confeccionado em
fita de poliéster; 02
meia-argolas para
posicionamento, na
cintura; 01 meiaargola com ponto de
conexão dorsal; 05
fivelas duplas, para
ajuste, nas pernas,
na cintura e nos
ombros; 02 laços
frontais
para
ancoragem; Ajuste
peitoral;
• Almofada para
proteção lombar..
Talabarte 'Y' em fita
c/ absorv. energia
com
laçada
e
conector 110mm.
Confeccionado em
fita de poliéster; 02
conectores
dupla
trava com abertura
de 110 mm; 01
absorvedor
de
energia com laçada
para ancoragem.

UND

8

286357
430333

946,94

946,94

R$
7.575,52
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7

Colete com faixas
refletivas
100%
poliéster 5 cm de
medida de cada fita
refletiva,
fechamento
por
velcro antichama,
cor amarela ou
laranja
tamanho
único,
adequado
tanto para o dia
quanto para noite.
Sendo
utilizado
para sinalização de
segurança.

UND

100

220535

9,00

9,00

R$
900,00

8

Espora
para
Postes
de
Concreto duplo T.
(no
sistema
comprasnet
está
em unidade, que
corresponde ao par)

UND

12

95710

136,24

136,24

R$
1.634,88

9

Avental
impeemeavel de
PVC com forro
(avental frontal PVC
com tiras soldadas
cor verde)

UND

20

238638

39,24

39,24

R$
784,80

10

Kit de Segurança Operador
de
Motosserra.
Em
Tamanhos M e G
Contendo:
1.
CAPACETE
MOTOSSERRISTA
COM
KIT
PROTETOR
FACIAL TELA E
ABAFADOR
DE
RUÍDO (Capacete
de
segurança,
injetado
em
polietileno,
com
uma nervura no
casco e com fendas
laterais
para
acoplagem
de
acessórios. Possui
suspensão plástica
fixa
ao
casco
através de quatro
pontos de encaixe,
carneira e coroas
injetadas
em
plástico, regulagem
de tamanho através
de ajuste simples e
tira absorvedora de
suor em espuma
coberta de material

UND

20

328706
349482

470,00

470,00

R$
9.400,00
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sintético e jugular
ajustável,
confeccionada em
tira
de
tecido
sintético e fixada na
carneira.); 2. LUVA
MOTOSSERRISTA
(Luva
de
segurança, modelo
mitene, dois dedos
na mão esquerda e
três dedos na mão
direita.
Confeccionada em
couro na palma da
mão e unheira, com
nylon dublado no
dorso e 12 camadas
de proteção de fibra
sintética no dorso
da mão esquerda,
forro interno em
poliéster e algodão.
Com
velcro
no
punho para ajuste.)
3.
CALÇA
OPERADOR
DE
MOTOSSERRA
TIPO C - 360º
(Calça
de
segurança, modelo
com
elástico
e
cordão para ajuste,
confeccionada em
poliéster, com 08
camadas de fibras
internas
de
proteção
em
poliéster
posicionadas
no
ângulo de 360º em
torno da perna do
usuário, desde a
cintura
ao
tornozelo,
forro
interno em poliéster
e
algodão.).
4.
BLUSÃO
OPERADOR
DE
MOTOSSERRA
(Blusão
de
segurança,
tipo
jaqueta,
confeccionado em
poliéster, com 12
camadas de fibras
internas
de
proteção
em
poliéster
nos
ombros e membros
superiores, braços
e colarinho, forro
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em
poliéster
e
algodão, com zíper
na parte frontal.)

11

Kit de Segurança Operador
de
Roçadeira.
Tamanho: Único.
Contendo:
1.
ÓCULOS
DE
SEGURANÇA
INCOLOR, indicado
para proteção dos
olhos por partículas
que podem surgir
do trabalho com
roçadeiras.
2.
PROTETOR
AUDITIVO
CIRCUMAURICULAR
DE
SEGURANÇA
TIPO
CONCHA
HASTE
TOTAL
ATENUAÇÃO DE
16 DB. O Protetor
auditivo
possui
espuma
externa
para maior conforto
e ajuste as orelhas
do usuário. 3 LUVA
DE SEGURANÇA,
modelo com 05
dedos
confeccionada em
couro vaqueta na
palma, e na ponta
dos dedos. Este
modelo conta com
reforço interno em
vaqueta. O dorso e
face dos dedos é
produzido
com
nylon e tem elástico
no
centro
para
melhor
posicionamento da
luva. Punho em
material
dublado
para melhor calçar.
4. AVENTAL DE
SEGURANÇA
CONFECCIONAD
O EM TECIDO
SINTÉTICO,
forrado de PVC na
face externa, conta
com 01 tira onde as
extremidades são
soldadas
eletronicamente na
altura do tórax, para

UND

100

377969
450515
430007
454013

159,00

159,00

R$
15.900,00
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passar ao pescoço
e 02 tiras de bagum
soldadas
eletronicamente e
posicionadas uma
em cada lado da
cintura para ajuste
traseiro.
5.
PERNEIRA
DE
SEGURANÇA
CONFECCIONADA
EM
DUAS
CAMADAS
DE
LAMINADO
SINTÉTICO,
cor
padrão
marrom
café, com três talas
de PVC na parte
frontal para aliviar
os
pequenos
impactos,
metatarso
fixado
através de solda
eletrônica
para
proteger o peito do
pé, o fechamento
nas bordas é feito
por meio de viés em
material sintético,
fechamento
total
em solda eletrônica.

12

Cone grande de
sinalização reflexivo
laranja e branco 75
cm de altura, base
40x40

UND

30

377815

39,98

39,98

R$
1.199,40

13

Cone
Barril
Delimitador
de
Tráfego. produzido
em polietileno, tem
1,08
metro
de
altura, 65cm de
diâmetro e possui
faixas refletivas, o
que lhe dá alta
visibilidade diurna
ou noturna

UND

20

452910

239,73

239,73

R$
4.794,60

14

Cone Balizador de
Sinalização
com
encaixe
para
barreiras.
Cone
Balizador:
95cm;
Barreira: 1,5m; Cor:
zebrado (laranja e
branco). Fabricado
em
polietileno
flexível

UND

20

441520

360,00

360,00

R$
7.200,00

15

Luvas de raspa do
tipo vaqueta, cano
médio com reforço

PAR

200

430007

21,60

21,60

R$
4.320,00
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16

Respirador
purificador de ar
semi-facial filtrante
de
partículas,
PFF3(s)
com
formato dobrável Recomendado para
uso
onde
o
ambiente contenha
poeiras e nevoas e
fumos metálicos

UND

18

399344

2,00

2,00

R$
36,00

17

Semi-Máscara em
Silicone Duplo Filtro
Classe
I.
Semi-máscara de
altas
prestações
para
usar
exclusivamente
com filtros classe 1,
ligeira
e
com
desenho
ergonómico
na
parte em contacto
com
o
rosto,
facilidade de ajuste
e aperto com amplo
rebordo
selado
proporcionando
maior conforto e um
perfeito ajuste em
100%
silicone
hipoalérgico, muito
suave, conector de
rosca:
EN
148
(Classe
1),
a
localização
dos
filtros favorece a
distribuição do peso
que
torna
a
máscara cómoda

UND

50

231108

180,00

180,00

R$
9.000,00

18

Filtros
para
Máscaras e SemiMáscaras Classe I

UND

200

357962

61,08

61,08

R$
12.216,00

19

Óculos Nylon, com
proteção
lateral
articulado
sem
perfuração
nos
aros,
hastes
convencionais tipo
espátula.
Lente
incolor

UND

50

404343

4,90

4,90

R$
245,00

20

Óculos Nylon, com
proteção
lateral
articulado
sem
perfuração
nos
aros,
hastes
convencionais tipo
espátula.
Lente
escuras

UND

50

399611

46,16

46,16

R$
2.308,00
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21

CAPACETE
CONJUGADO
COM PROTETOR
FACIAL
E
ABAFADOR
DURÁVEIS.
Contendo:
1.CAPACETE DE
SEGURANÇA:
Casco fabricado em
polietileno de alta
densidade,
disponível
em
diversas cores (16);
Com oito pontos de
fixação ao casco;
Coroa
de
Suspensão
em
Polietileno de baixa
e alta densidade
com duplo estágio
de ajuste de altura,
com tiras duplas e
cruzadas
de
poliamida (sistema
de amortecimento
com duplo estágio);
fendas ("slots") nas
laterais do casco,
que
permitem
encaixar
protetor
auditivo
e/ou
protetor facial no
capacete; Aparador
de suor substituível
de espuma dublada
com
poliéster
antialérgico; Jugular
de poliéster. Com
adesivo
refletivo
conforme
ABNT,
fixado em ambas
face
laterais
e
traseira do casco.
Componentes
disponíveis
para
substituição:
Suspensão com ou
sem catraca, slots e
adesivo
refletivo.
Personalização:
para
logos
contendo layouts de
1, 2 ou 3 cores em
tampografia.
2.
PROTETOR
AUDITIVO: Protetor
auditivo
circumauricular
(tipo
concha) fabricado
em Termoplástico à
base de ABS, nylon

UND

50

441220

135,00

135,00

R$
6.750,00
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e fibra de vidro, sem
partes
metálicas,
hastes e conchas
na
cor
preta,
terminações
da
haste com rotação
de 360o em torno
do
eixo,
ajuste
vertical de curso
longo
para
regulagem de altura
das
conchas,
articulações de auto
ajuste
para
posicionamento das
conchas ao redor
dos
ouvido.
Adaptador
para
acoplar no capacete
tipo
Flip.
Componentes
disponíveis
para
substituição:
almofada e espuma
interna do concha.
3.VISEIRA: protetor
facial de segurança,
constituído
de
adaptador plástico
para acoplar no
capacete
Aba
frontal, Visor em
Policarbonato
disponível em 1mm
ou 2mm, modelo de
lente reto ou avião
disponíveis
nas
cores incolor ou
verde médio.

22

Indumentária para
aplicação
de
agrotóxico
CONJUNTO
DE
SEGURANÇA,
CONFECCIONADO
EM TECIDO 100%
ALGODÃO
HIDRORREPELEN
TE OU MISTO COM
POLIÉSTER ATÉ
65% DO PESO, OU
NÃO TECIDO KLB,
COM APLICAÇÃO
DE
HIDROREPELENT
E. FORMADO POR
JAPONA 3/4 OU 7/8
COM
MANGAS
LONGAS,
ELÁSTICO
NOS
PUNHOS,
AJUSTES
POR

UND

10

420092

79,50

79,50

R$
795,00
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VELCRO,
SANFONADOS,
COM LUVAS SÓ
QUE
SEM
ACOPLADAS, DE
VESTIR
PELA
CABEÇA
COM
LAPELA
DE
PROTEÇÃO, COM
TIRAS
PARA
AJUSTE
COM
ELÁSTICO, COM
CAPUZ FIXO, COM
VISOR
DE
ACETATO,
COM
FITAS
REFLEITVAS,
COM
BOLSOS.
CALÇA
SEM
BRAGUILHA, COM
ELÁSTICO
NO
CÓS , ELÁSTICO
NAS
BARRAS,
SANFONADO.
CONJUNTO
EM
TECIDO
MISTO
COMPOSTO POR
JAPONA
DE
VERTIR
PELA
CARECA,
GOLA
CARECA E CALÇA
COM
REFORÇO
ATÉ O JOELHO;
JAPONA
COM
CAPUZ
ACOPLADO
E
CALÇA
COM
REFORÇO
EM
AMBOS OS LADOS
ATÉ O JOELHO;
JAPONA
COM
CAPUZ
ACOPLADO E ABA
DE BONÉ
E
CALÇA
COM
REFORÇO
FRONTAL, ATÉ O
JOELHO, DUPLO ;
CONJUNTO COM
JAPONA,
ALÇA
COM REFORÇO.
TAMANHO: M e G

23

Botas de segurança
cano longo (7
léguas ou galocha)
com absorção de
impacto e
impermeável de
uso profissional,
confeccionada em,
policloreto de vinila
(PVC) injetado em

PAR

40

234468

28,77

28,77

R$
1.150,80
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so peça, solado
antiderrapante com
33,5cm de
comprimento do
cano, sem biqueira,
na cor preta. P –
37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44, 46. Q –
20, 30, 80, 120,
150, 150, 80, 20, 05

24

Bolsa
confeccionada em
lona 10. Alças de
couro, reforço no
fundo e nas laterais
em courvin,
armação de aço
bicromatizado para
fechamento com
cadeado e fundo
interno de Eucatex

UND

22

432052

98,90

98,90

R$
2.175,80

25

Protetor
Solar
Profissional FACIAL
FPS 60 1/3 UVA
120 ml

UND

200

433173

110,10

110,10

R$
22.020,00

26

Protetor
Solar
Profissional FPS 60
1/3 UVA 120 ml -

UND

200

433173

110,10

110,10

R$
22.020,00

27

Luva Tricotada e
Pigmentada
Confeccionada com
algodão e poliéster;
Pigmentada
de
PVC na palma das
mãos e nos dedos;
Punho com elástico;
Indicadas
para
proteção das mãos
do
usuário
no
manuseio
de
ferramentas
e
peças em controle
de
qualidade,
serviços industriais
leves e transporte
manual de cargas
leves;
Fabricado
com 4 fios. COR
PRETA

PAR

500

355664

2,98

2,98

R$
1.490,00

28

Garrafa Térmica 12
Litros C/ Torneira,
Cor:
VERDE;
Modelo:
com
Torneira;
Peso
aproximado: 2 KG;
Vantagem: Torneira
desmontável para
higienização e Pés
retráteis.

UND

30

232403

32,98

32,98

R$
989,40
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BLUSÃO
OPERADOR
DE
MOTOSSERRA
(Blusão
de
segurança,
tipo
jaqueta,
confeccionado em
poliéster, com 12
camadas de fibras
internas
de
proteção
em
poliéster
nos
ombros e membros
superiores, braços
e colarinho, forro
em
poliéster
e
algodão, com zíper
na parte frontal.)

UND

200

349482

83,52

83,52

R$
16.704,00

30

CALÇA
OPERADOR
DE
MOTOSSERRA
TIPO C - 360º
(Calça
de
segurança, modelo
com
elástico
e
cordão para ajuste,
confeccionada em
poliéster, com 08
camadas de fibras
internas
de
proteção
em
poliéster
posicionadas
no
ângulo de 360º em
torno da perna do
usuário, desde a
cintura
ao
tornozelo,
forro
interno em poliéster
e algodão.).

UND

200

328706

142,35

142,35

R$
28.470,00

31

PERNEIRA
DE
SEGURANÇA
CONFECCIONADA
EM
DUAS
CAMADAS
DE
LAMINADO
SINTÉTICO,
cor
padrão
marrom
café, com três talas
de PVC na parte
frontal para aliviar
os
pequenos
impactos,
metatarso
fixado
através de solda
eletrônica
para
proteger o peito do
pé, o fechamento
nas bordas é feito
por meio de viés em
material sintético,

PAR

200

263919

24,23

24,23

R$
4.846,00
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fechamento
total
em solda eletrônica.

32

LUVA
MOTOSSERRISTA
(Luva
de
segurança, modelo
mitene, dois dedos
na mão esquerda e
três dedos na mão
direita.
Confeccionada em
couro na palma da
mão e unheira, com
nylon dublado no
dorso e 12 camadas
de proteção de fibra
sintética no dorso
da mão esquerda,
forro interno em
poliéster e algodão.
Com
velcro
no
punho para ajuste.)

PAR

200

328707

35,55

35,55

TOTAL
Juliana Ribeiro de Assunção Sá
Coordenação de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil

R$
7.110,00

R$
225.643,20
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ANEXO III
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N.º
ÓRGÃO GERENCIADOR: CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SÃO LUÍS - MA.
UASG: 980921
ÓRGÃO PARTICIPANTE:
Pelo presente instrumento, a CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPCL,
instituição criada e constituída nos termos da Lei n.º 4.537, de 16 de novembro de 2005 e
regulamentada através do Decreto Municipal n.º 28.928, de 19 de janeiro de 2006, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o n.º 06.307.102/0001-30, com sede
na Rua Ouriços, lote 11, quadra 09 - Calhau - São Luís/MA, CPF Nº neste ato representada
pelo seu Presidente, Sr. _________________, nos termos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993, e da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos Federais n.º 5.450, de
31 de maio de 2005, n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e Decreto Municipal n.º 44.406, de
09 de setembro de 2013 e demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do
PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/____/CPL/PMSL, resolve registrar os preços dos itens
X XX XX XX, adjudicados a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ n.º
XXXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. XXXXXXXXXXXXX, RG n.º
XXXXXXXXX e CPF n.º XXXXXXXXXXXX, HOMOLOGADO pelo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
(CARGO).
1. DO OBJETO
A presente Ata tem como objeto o Registro de Preços para contratação de empresa que
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, para atender a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência, do Edital do
Pregão Eletrônico n.º ___/___/CPL/PMSL, que é parte integrante desta Ata.
2. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
2.1. EMPRESA BENEFICIÁRIA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ n.º
XXXXXXXXXXXXX, no valor Total de R$ XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
2.2. Os preços registrados, os quantitativos e as especificações do objeto da licitação
referente a proposta da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.
UND.

UNIT.
(R$)

3. DA VALIDADE DA ATA

TOTAL
(R$)
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Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura.
4. REVISÃO E CANCELAMENTO
4.1. A Administração, através do órgão participante que requisitou o certame, realizará
pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta)
dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
4.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao fornecedor.
4.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços
aos valores praticados pelo mercado.
4.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
4.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
4.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
4.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à
revogação desta ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para
obtenção da contratação mais vantajosa.
4.7. O Registro do fornecedor será cancelado quando:
4.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
4.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
4.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
4.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
4.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
4.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:
4.9.1. Por razão de interesse público; ou
4.9.2. A pedido do fornecedor.
5. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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5.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da
Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à CPL e
anuência do beneficiário, respeitadas as disposições contidas no Decreto nº. 7.892/2013
e Decreto Municipal nº. 44.406/2013.
5.2. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento dos quantitativos de cada item registrado na Ata de Registro
de Preços para o órgão gerenciador e do número de órgãos não participantes que
aderirem.
5.3. As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o
órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não
participantes que aderirem.
6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de
Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao EDITAL.
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de
Preços.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual
teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada
cópia ao órgão participante.
São Luís (MA),
Presidente da CPL
Requisitante

de

de 2020.
Autoridade Competente do Órgão
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ANEXO IV
MINUTA DO CONTRATO

Ref: Processo Administrativo n.º 260.5260/2020.
Contrato nº XX/XXX

MINUTA CONTRATO DE AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL (EPI) E EQUIPAMENTOS
DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC)
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS POR
INTERMÉDIO
DO
INSTITUTO
MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA
– IMPUR E A FIRMA ___________.

CONTRATANTE:
Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, o
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, por intermédio do INSTITUTO MUNICIPAL
DA PAISAGEM URBANA - IMPUR, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.500.161/0001-68, situada à Rua
Projetada, Qd. D, Lote 01, Loteamento Jd Libanês, Olho d`Água, CEP
65067-357 Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, neste
ato representado por seu Presidente, [nome do representante],
[nacionalidade], [estado civil], [profissão], residente e domiciliado
[endereço], doravante denominado simplesmente CONTRATANTE;
CONTRATADA:
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[Nome da Empresa], [qualificação da empresa], inscrita no CNPJ sob nº.
[número], Inscrição Estadual sob nº. [número] com sede [endereço],
neste ato representado por seu [Nome do Representante] [nome],
[nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador da carteira de
identidade nº [número] expedia [órgão expedidor] e inscrito no CPF sob
o n° [número], residente e domiciliada na(o) [endereço], na cidade de
São Luís/MA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,

Entre as partes acima qualificadas, é celebrado o presente Contrato de Aquisição de
Equipamentos de Proteção Individual(EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva(EPC),
mediante as condições narradas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. . Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção
Coletiva (EPC) visando manter um ambiente de trabalho saudável e seguro aos servidores
deste instituto.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES PARA FORNECIMENTO DO OBJETO
2.1 São condições para o fornecimento do objeto:
2.1.1 Os equipamentos devem ser novos e de qualidade.
2.1.2. O local de entrega do objeto deste termo é a sede do Instituto Municipal de Paisagem
Urbana - IMPUR, situado a Rua K, Quadra 21, Nº 05, Parque Atenas, CEP 65.072-500, São
Luís – MA, podendo ser alterado previamente por conveniência da Contratante. Atendendo
ao prazo máximo de 30 (trinta) dias, para entrega, após a ordem de fornecimento. (Art. 40,
§ 4º da Lei nº 8.666/93).

CLÀUSULA TERCEIRA– ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS
3.1 Tabela com especificações

ITEM

DESCRIMINÇÃO

UNID

01

Protetor tipo plug em
silicone com cordão
com
Níveis
de

UND

QUANT

200

VALOR
UNI

VALOR
TOTAL

X

X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ITEM

DESCRIMINÇÃO

UNID

QUANT

VALOR
UNI

VALOR
TOTAL

Fredução de ruído
Subject Fit a 17dB.

02

Botina
de
segurança,
confeccionada em M
Micro
com
fechamento
em
elástico
coberto,
forração em tecido
não tecido, e forro
antibacteriano,
palmilha
de
montagem
em
poliéster
residando
fixada/costura junto ao
cabedal
(processo
strobel),
solado
isolante
em
PU
Bidensidade
bicolor
com
sistema
de
absorção de impacto,
injetado diretamente
no
cabedal,
sem
componentes
metálicos,
com
biqueira peça plástica
injetada
em
polipropileno. P – 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42

PAR

200

X

X

03

Boné Legionário, na
cor
Verde,
com
Protetor de Nuca e
Orelha

Und

200

X

X

04

Capa de chuva com
capuz,
manga
compridas, e com
fechamento
frontal
através de botão de
pressão e costuras
através
de
solda
eletrônica. Logotipo
da empresa atrás. P ,
M, G e GG

UND

200

X

X

05

Capacete aba total.
Com
carneira
de
tecido, com jugular,
COR VERDE, com
logotipo
da
contratante

UND

200

X

X

06

Cinturão
paraquedista
/
abdominal
com
regulagem total e

UND

08

X

X
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ITEM

DESCRIMINÇÃO

UNID

QUANT

VALOR
UNI

VALOR
TOTAL

com Talabarte 'Y' em
fita c/ absorv. energia
com laçada e conector
110mm.
Confeccionado em fita
de
poliéster;
02
conectores
dupla
trava com abertura de
110
mm;
01
absorvedor de energia
com
laçada
para
ancoragem..
Confeccionado em fita
de poliéster; 02 meiaargolas
para
posicionamento,
na
cintura;
01 meiaargola com ponto de
conexão dorsal; 05
fivelas duplas, para
ajuste, nas pernas, na
cintura e nos ombros;
02 laços frontais para
ancoragem;
Ajuste
peitoral;
•
Almofada
para
proteção lombar..
Talabarte 'Y' em fita c/
absorv. energia com
laçada e conector
110mm.
Confeccionado em fita
de
poliéster;
02
conectores
dupla
trava com abertura de
110
mm;
01
absorvedor de energia
com
laçada
para
ancoragem.

07

Colete com faixas
refletivas
100%
poliéster 5 cm de
medida de cada fita
refletiva, fechamento
por velcro antichama,
cor amarela ou laranja
tamanho
único,
adequado tanto para o
dia quanto para noite.
Sendo utilizado para
sinalização
de
segurança.

UND

100

X

X

08

Espora para Postes
de Concreto duplo T.
(no
sistema

Und

12

X

X
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ITEM

DESCRIMINÇÃO

UNID

QUANT

VALOR
UNI

VALOR
TOTAL

comprasnet está em
unidade,
que
corresponde ao par)

09

Avental
impeemeavel de PVC
com forro (avental
frontal PVC com tiras
soldadas cor verde)

UND

20

X

X

Und

20

X

X

Kit de Segurança Operador
de
Motosserra.
Em
Tamanhos M e G

10

Contendo:
1.
CAPACETE
MOTOSSERRISTA
COM KIT PROTETOR
FACIAL
TELA E
ABAFADOR
DE
RUÍDO (Capacete de
segurança,
injetado
em polietileno, com
uma nervura no casco
e com fendas laterais
para acoplagem de
acessórios.
Possui
suspensão
plástica
fixa ao casco através
de quatro pontos de
encaixe, carneira e
coroas injetadas em
plástico, regulagem de
tamanho através de
ajuste simples e tira
absorvedora de suor
em espuma coberta
de material sintético e
jugular
ajustável,
confeccionada em tira
de tecido sintético e
fixada na carneira.); 2.
LUVA
MOTOSSERRISTA
(Luva de segurança,
modelo mitene, dois
dedos
na
mão
esquerda e três dedos
na
mão
direita.
Confeccionada
em
couro na palma da
mão e unheira, com
nylon dublado no
dorso e 12 camadas
de proteção de fibra
sintética no dorso da
mão esquerda, forro
interno em poliéster e
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ITEM

DESCRIMINÇÃO

UNID

QUANT

VALOR
UNI

VALOR
TOTAL

X

X

algodão. Com velcro
no punho para ajuste.)
3.
CALÇA
OPERADOR
DE
MOTOSSERRA TIPO
C - 360º (Calça de
segurança,
modelo
com elástico e cordão
para
ajuste,
confeccionada
em
poliéster, com 08
camadas de fibras
internas de proteção
em
poliéster
posicionadas
no
ângulo de 360º em
torno da perna do
usuário,
desde
a
cintura ao tornozelo,
forro
interno
em
poliéster e algodão.).
4.
BLUSÃO
OPERADOR
DE
MOTOSSERRA
(Blusão de segurança,
tipo
jaqueta,
confeccionado
em
poliéster, com 12
camadas de fibras
internas de proteção
em
poliéster
nos
ombros e membros
superiores, braços e
colarinho, forro em
poliéster e algodão,
com zíper na parte
frontal.)
Kit de Segurança Operador
de
Roçadeira.
Tamanho: Único.

11

Contendo:
1.
ÓCULOS
DE
SEGURANÇA
INCOLOR, indicado
para proteção dos
olhos por partículas
que podem surgir do
trabalho
com
roçadeiras.
2.
PROTETOR
AUDITIVO CIRCUMAURICULAR
DE
SEGURANÇA TIPO
CONCHA
HASTE
TOTAL ATENUAÇÃO

Unid

100
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ITEM

DESCRIMINÇÃO
DE 16 DB. O Protetor
auditivo
possui
espuma externa para
maior
conforto
e
ajuste as orelhas do
usuário. 3 LUVA DE
SEGURANÇA,
modelo com 05 dedos
confeccionada
em
couro vaqueta na
palma, e na ponta dos
dedos. Este modelo
conta com reforço
interno em vaqueta. O
dorso e face dos
dedos é produzido
com nylon e tem
elástico no centro para
melhor
posicionamento
da
luva.
Punho
em
material dublado para
melhor
calçar.
4.
AVENTAL
DE
SEGURANÇA
CONFECCIONADO
EM
TECIDO
SINTÉTICO, forrado
de PVC na face
externa, conta com 01
tira
onde
as
extremidades
são
soldadas
eletronicamente
na
altura do tórax, para
passar ao pescoço e
02 tiras de bagum
soldadas
eletronicamente
e
posicionadas uma em
cada lado da cintura
para ajuste traseiro. 5.
PERNEIRA
DE
SEGURANÇA
CONFECCIONADA
EM DUAS CAMADAS
DE
LAMINADO
SINTÉTICO,
cor
padrão marrom café,
com três talas de PVC
na parte frontal para
aliviar os pequenos
impactos, metatarso
fixado através de
solda eletrônica para
proteger o peito do pé,
o fechamento nas

UNID

QUANT

VALOR
UNI

VALOR
TOTAL
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ITEM

DESCRIMINÇÃO

UNID

QUANT

VALOR
UNI

VALOR
TOTAL

bordas é feito por
meio de viés em
material
sintético,
fechamento total em
solda eletrônica.
12

Cone grande de
sinalização reflexivo
laranja e branco 75 cm
de altura, base 40x40

UND

30

X

X

13

Cone
Barril
Delimitador
de
Tráfego.
produzido
em polietileno, tem
1,08 metro de altura,
65cm de diâmetro e
possui
faixas
refletivas, o que lhe dá
alta visibilidade diurna
ou noturna

Und

20

X

X

14

Cone Balizador de
Sinalização
com
encaixe
para
barreiras.
Cone
Balizador:
95cm;
Barreira: 1,5m; Cor:
zebrado (laranja e
branco). Fabricado em
polietileno flexível

Und

20

X

X

15

Luvas de raspa do
tipo vaqueta, cano
médio com reforço

PAR

200

X

X

16

Respirador
purificador de ar
semi-facial filtrante
de
partículas,
PFF3(s) com formato
dobrável
- Recomendado para
uso onde o ambiente
contenha poeiras e
nevoas
e
fumos
metálicos

UND

18

X

X

Und

50

X

X

Semi-Máscara
em
Silicone Duplo Filtro
Classe I.

17

Semi-máscara
de
altas prestações para
usar exclusivamente
com filtros classe 1,
ligeira e com desenho
ergonómico na parte
em contacto com o
rosto, facilidade de
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ITEM

DESCRIMINÇÃO

UNID

QUANT

VALOR
UNI

VALOR
TOTAL

ajuste e aperto com
amplo rebordo selado
proporcionando maior
conforto e um perfeito
ajuste
em
100%
silicone hipoalérgico,
muito suave, conector
de rosca: EN 148
(Classe
1),
a
localização dos filtros
favorece a distribuição
do peso que torna a
máscara cómoda
18

Filtros
para
Máscaras e SemiMáscaras Classe I

Und

200

X

X

19

Óculos Nylon, com
proteção
lateral
articulado
sem
perfuração nos aros,
hastes convencionais
tipo espátula. Lente
incolor

UND

50

X

X

20

Óculos Nylon, com
proteção
lateral
articulado
sem
perfuração nos aros,
hastes convencionais
tipo espátula. Lente
escuras

UND

50

X

X

UND

50

CAPACETE
CONJUGADO COM
PROTETOR FACIAL
E
ABAFADOR
DURÁVEIS.

21

Contendo:
1.CAPACETE
DE
SEGURANÇA: Casco
fabricado
em
polietileno de alta
densidade, disponível
em diversas cores
(16); Com oito pontos
de fixação ao casco;
Coroa de Suspensão
em Polietileno de
baixa e alta densidade
com duplo estágio de
ajuste de altura, com
tiras
duplas
e
cruzadas de poliamida
(sistema
de
amortecimento com
duplo estágio); fendas

X
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ITEM

DESCRIMINÇÃO
("slots") nas laterais
do
casco,
que
permitem
encaixar
protetor auditivo e/ou
protetor
facial
no
capacete;
Aparador
de suor substituível de
espuma dublada com
poliéster antialérgico;
Jugular de poliéster.
Com adesivo refletivo
conforme
ABNT,
fixado em ambas face
laterais e traseira do
casco. Componentes
disponíveis
para
substituição:
Suspensão com ou
sem catraca, slots e
adesivo
refletivo.
Personalização: para
logos
contendo
layouts de 1, 2 ou 3
cores em tampografia.
2.
PROTETOR
AUDITIVO: Protetor
auditivo
circumauricular (tipo concha)
fabricado
em
Termoplástico à base
de ABS, nylon e fibra
de vidro, sem partes
metálicas, hastes e
conchas na cor preta,
terminações da haste
com rotação de 360o
em torno do eixo,
ajuste
vertical de
curso
longo
para
regulagem de altura
das
conchas,
articulações de auto
ajuste
para
posicionamento das
conchas ao redor dos
ouvido.
Adaptador
para
acoplar
no
capacete tipo Flip.
Componentes
disponíveis
para
substituição: almofada
e espuma interna do
concha. 3.VISEIRA:
protetor
facial
de
segurança,
constituído
de
adaptador
plástico

UNID

QUANT

VALOR
UNI

VALOR
TOTAL
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UNID

QUANT

VALOR
UNI

VALOR
TOTAL

X

X

para
acoplar
no
capacete Aba frontal,
Visor
em
Policarbonato
disponível em 1mm ou
2mm, modelo de lente
reto
ou
avião
disponíveis nas cores
incolor
ou
verde
médio.

22

Indumentária
para
aplicação
de
agrotóxico
CONJUNTO
DE
SEGURANÇA,
CONFECCIONADO
EM TECIDO 100%
ALGODÃO
HIDRORREPELENTE
OU MISTO COM
POLIÉSTER
ATÉ
65% DO PESO, OU
NÃO TECIDO KLB,
COM APLICAÇÃO DE
HIDROREPELENTE.
FORMADO
POR
JAPONA 3/4 OU 7/8
COM
MANGAS
LONGAS, ELÁSTICO
NOS
PUNHOS,
AJUSTES
POR
VELCRO,
SANFONADOS, COM
LUVAS SÓ QUE SEM
ACOPLADAS,
DE
VESTIR
PELA
CABEÇA
COM
LAPELA
DE
PROTEÇÃO,
COM
TIRAS PARA AJUSTE
COM
ELÁSTICO,
COM CAPUZ FIXO,
COM
VISOR
DE
ACETATO,
COM
FITAS REFLEITVAS,
COM
BOLSOS.
CALÇA
SEM
BRAGUILHA,
COM
ELÁSTICO NO CÓS ,
ELÁSTICO
NAS
BARRAS,
SANFONADO.
CONJUNTO
EM
TECIDO
MISTO
COMPOSTO
POR
JAPONA DE VERTIR
PELA
CARECA,

UND

10
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ITEM

DESCRIMINÇÃO

UNID

QUANT

VALOR
UNI

VALOR
TOTAL

GOLA CARECA E
CALÇA
COM
REFORÇO ATÉ O
JOELHO;
JAPONA
COM
CAPUZ
ACOPLADO
E
CALÇA
COM
REFORÇO
EM
AMBOS OS LADOS
ATÉ O JOELHO;
JAPONA
COM
CAPUZ ACOPLADO
E ABA DE BONÉ E
CALÇA
COM
REFORÇO
FRONTAL, ATÉ O
JOELHO, DUPLO ;
CONJUNTO
COM
JAPONA, ALÇA COM
REFORÇO.
TAMANHO: M e G

23

Botas de segurança
cano longo (7 léguas
ou galocha) com
absorção de impacto e
impermeável de uso
profissional,
confeccionada
em,
policloreto de vinila
(PVC) injetado em so
peça,
solado
antiderrapante
com
33,5cm
de
comprimento do cano,
sem biqueira, na cor
preta. P – 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 46.
Q – 20, 30, 80, 120,
150, 150, 80, 20, 05

PAR

40

X

X

24

Bolsa confeccionada
em lona 10. Alças de
couro, reforço no
fundo e nas laterais
em courvin, armação
de aço bicromatizado
para fechamento com
cadeado
e
fundo
interno de Eucatex

UND

22

X

X

25

Protetor
Solar
Profissional FACIAL
FPS 60 1/3 UVA 120
ml

Und

200

X

X

26

Protetor
Solar
Profissional FPS 60
1/3 UVA 120 ml -

Und

200

X

X
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ITEM

DESCRIMINÇÃO
Luva Tricotada
Pigmentada

27

UNID

QUANT

VALOR
UNI

VALOR
TOTAL

e

Confeccionada com
algodão e poliéster;
Pigmentada de PVC
na palma das mãos e
nos dedos; Punho
com
elástico;
Indicadas
para
proteção das mãos do
usuário no manuseio
de ferramentas e
peças em controle de
qualidade,
serviços
industriais leves e
transporte manual de
cargas
leves;
Fabricado com 4 fios.
COR PRETA

PAR

500

X

X

28

Garrafa Térmica 12
Litros C/ Torneira,
Cor: VERDE; Modelo:
com Torneira; Peso
aproximado: 2 KG;
Vantagem: Torneira
desmontável
para
higienização e Pés
retráteis.

Und

30

X

X

29

BLUSÃO
OPERADOR
DE
MOTOSSERRA
(Blusão de segurança,
tipo
jaqueta,
confeccionado
em
poliéster, com 12
camadas de fibras
internas de proteção
em
poliéster
nos
ombros e membros
superiores, braços e
colarinho, forro em
poliéster e algodão,
com zíper na parte
frontal.)

Und

150

X

X
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QUANT

VALOR
UNI

VALOR
TOTAL

ITEM

DESCRIMINÇÃO

UNID

30

CALÇA OPERADOR
DE MOTOSSERRA
TIPO C - 360º (Calça
de segurança, modelo
com elástico e cordão
para
ajuste,
confeccionada
em
poliéster, com 08
camadas de fibras
internas de proteção
em
poliéster
posicionadas
no
ângulo de 360º em
torno da perna do
usuário,
desde
a
cintura ao tornozelo,
forro
interno
em
poliéster e algodão.).

Und

200

X

X

31

PERNEIRA
DE
SEGURANÇA
CONFECCIONADA
EM DUAS CAMADAS
DE
LAMINADO
SINTÉTICO,
cor
padrão marrom café,
com três talas de PVC
na parte frontal para
aliviar os pequenos
impactos, metatarso
fixado através de
solda eletrônica para
proteger o peito do pé,
o fechamento nas
bordas é feito por
meio de viés em
material
sintético,
fechamento total em
solda eletrônica.

Par

200

X

X

32

LUVA
MOTOSSERRISTA
(Luva de segurança,
modelo mitene, dois
dedos
na
mão
esquerda e três dedos
na
mão
direita.
Confeccionada
em
couro na palma da
mão e unheira, com
nylon dublado no
dorso e 12 camadas
de proteção de fibra
sintética no dorso da
mão esquerda, forro
interno em poliéster e
algodão. Com velcro
no punho para ajuste.)

Par

200

X

X
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3.2 Observações:
3.2.1. Os materiais devem conter a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido
pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério
do Trabalho e Emprego.
3.2.2 Os equipamentos devem ser novos e de qualidade
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1 Caberá à CONTRATADA:
4.1.1 A Contratada se compromete a entregar os equipamentos em sua totalidade;
4.1.2 Responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes, de âmbito
federal, estadual ou municipal, como também assegurar os direitos e o cumprimento de
todas as obrigações estabelecidas pelo contrato a ser firmado entre as partes
4.1.3 Atender prontamente quaisquer exigências do representante do Contratante, inerente
aos bens deste Contrato;
4.1.4 Executar fielmente o fornecimento dos bens contratado, de acordo com as normas
legais, realizando o fornecimento em conformidade com a proposta apresentada e com as
orientações do Contratante;
4.1.5 Entregar os bens ofertados novos, em sua embalagem original, em perfeito estado de
conservação e funcionamento e, conforme cotação da empresa e aceitação da
Administração, sendo que os bens defeituosos ou avariados devem ser trocados ou
reparados no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorrência;
4.1.6 Não oferecer tratamento discriminatório quanto ao fornecimento dos materiais
referidos neste termo;
4.1.7 Manter durante toda a execução do contrato a ser firmado entre as partes, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas por ocasião da licitação;
4.1.8 Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la
sempre que seja necessário;
4.1.9 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias no sentido de
indenizar o Contratante devido acidentes ou eventuais prejuízos, que seus empregados ou
sócios vierem causar ao IMPUR, ou a terceiros, quando no fornecimento dos materiais
descrito neste Contrato;
4.1.10 Fornecer somente equipamentos que se enquadrem nas especificações do Termo
de Referência originario da licitação;
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4.1.11 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem subcontratar qualquer parte do
objeto do contrato a ser firmado entre as partes, sem prévio consentimento, por escrito, da
Contratante;
4.1.12 Assumir a responsabilidade de qualquer despesa com transporte ou material para a
entrega dos materiais no almoxarifado do IMPUR;
4.1.13 Facilitar a fiscalização da Administração quando da entrega do material;
4.1.14 Adotar medidas saneadoras quando a Administração notificar a Contratada a
existência de material em garantia danificado
4.1.15 Informar previamente toda e qualquer alteração nas condições de fornecimento dos
materiais que atinja direta ou indiretamente o Contratante;
4.1.16 Ressarcir os eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por insuficiência ou irregularidades cometidas na execução dos serviços
contratados;
4.1.17 Trocar às suas custas, em prazo a ser acordado com a CONTRATANTE, todos os
equipamentos que apresentarem defeitos, erros, omissões ou quaisquer outras
irregularidades constatadas pela CONTRATANTE;
4.1.18 Comprovar que a empresa está em dias com suas obrigações, trabalhistas e fiscais.
4.1.19 Fornecer informações necessárias que possibilitem o contato entre as partes através
de endereço comercial, número do telefone comercial, número do telefone celular, número
do fax, e-mail dentre outros;

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 Caberá ao CONTRANTE:
5.1.1 A Contratante se responsabiliza a efetuar o pagamento da empresa após a
apresentação da Nota Fiscal;
5.1.2 Compromete-se, também, a fornecer a Contratada todos os dados necessários à
entrega dos equipamentos;
5.1.3 Fiscalizar a fiel observância das disposições do contrato, através de servidor
designado, para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços registrando em relatório
as deficiências porventura existentes no fornecimento do produto, notificando à Empresa,
sobre as falhas ou defeitos, determinando prazo para a regularização das falhas, faltas e
defeitos observados;
5.1.4 Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se
fizerem necessários para a devida execução do objeto;
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5.1.5 Comunicar à Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionada com a contratação
do objeto deste Contrato;
5.1.6 Atestar os documentos fiscais, acompanhadas das faturas pertinentes, para liquidação
e pagamento, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos
estabelecidos;
5.1.7 Disponibilizar local adequado para o recebimento do objeto

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO
6.1 Será designado pelo Administração o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável
pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro próprio as
ocorrências relacionadas ao objeto do contrato, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados. Podendo para isso:
6.1.1 Solicitar o cumprimento das obrigações assumidas pela Contrada,
inclusive quanto à substituição de material defeituoso ou avariados;
6.1.2 Solicitar que teste e/ou ofereça sobre o uso do material;
6.1.3 Examinar o material fornecido, a fim de constatar sua procedência e
qualidade.

6.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do contrato
deverão ser encaminhadas à Superintendência de Administração e Finanças, em tempo
hábil, para adoção das medidas cabíveis.
6.3 A entrega dos equipamentos será objeto de acompanhamento, controle e fiscalização.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
7.1. O pagamento será realizado após a solicitação que deverá ser protocolada até o 10°
(décimo) dia do mês subseqüente ao do fornecimento, com apresentação da nota
fiscal/fatura, devidamente comprovada à regularidade fiscal da CONTRATADA, nos termos
do artigo 29, da Lei nº 8.666/93, e, em caso de pendência, ficará suspenso até a efetiva
comprovação da regularidade fiscal:
7.1.1. A nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os itens
e quantitativos fornecidos;
7.1.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas
à CONTRATADA e neste caso o prazo para pagamento passará a ser contado
a partir da data da reapresentação dos referidos documentos;
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7.1.3. Nenhum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto
pendente de liquidação ou qualquer obrigação financeira que lhe for imposta
em virtude de penalidade ou falta de entrega do material.
7.2. O prazo para o pagamento será contado a partir da data em que for protocolada a Nota
Fiscal/Recibo, após o devido atesto pelo responsável designado pela CONTRATANTE;
7.3. Nenhuma Nota Fiscal/fatura será paga sem o devido atesto da efetiva e completa
execução do objeto a que ela se referir;
7.4. Em nenhuma hipótese será admitido pagamento de qualquer valor a título de
antecipação, para execução do objeto;
7.5. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária em conta da Contratada,
execução do objeto a que ela referir;
7.6. No caso de devolução da Nota Fiscal/Recibo para correção, o prazo de pagamento
estipulado, passará a ser contado a partir da data de reapresentação dos referidos
documentos.
7.7. O valor do presente Contrato é de R$ XXXXX(XXXXXX).
7.8. As despesas decorrentes para a obtenção do objeto deste Contrato correrão à conta
da seguinte Dotação Orçamentária:
UO: xxxxxxxxxx
Programa Atividade: xxxxxxxxxxxxxxxx
Elemento de Despesa: xxxxxxxxx/xxxxxxxxx
Fonte de Recurso: xxxxxxxxxx

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO
8.1 O presente contrato terá vigência da data de sua assinatura até o final do ano
orçamentário.
8.2 O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato desde que ocorra qualquer das
hipóteses previstas no artigo 78 e 79, da Lei nº 8.666/93, com as consequências indicadas
no seu artigo 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e nas condições
estabelecidas na minuta do contrato, das quais:
8.2.1 O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou
prazos;
8.2.2 O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações,
projetos e prazos;
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8.2.3 A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos
prazos estipulados;
8.2.4 O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
8.2.5 A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e
prévia comunicação à Administração;
8.2.6 A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do
contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como
a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
8.2.7 o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus
superiores;
8.2.8 O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma
do § 1o do art. 67 desta Lei;
8.2.9 A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
8.2.10 A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
8.2.11 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
empresa, que prejudique a execução do contrato;
8.2.12 Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a
que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a
que se refere o contrato;
8.2.13 A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou
compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite
permitido no § 1o do art. 65 desta Lei;
8.2.14 A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado,
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
8.2.15 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas
destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública,
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
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direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação;
8.2.16 A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto
para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
8.2.17 A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato.
8.2.18 Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, Da Lei 8666/93, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.
8.3 A rescisão do contrato poderá ser:
8.3.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos
enumerados nos itens 8.2.1 a 8.2.12 e 8.2.17 da Cláusula 8;
8.3.2 Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da
licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
8.3.3 Judicial, nos termos da legislação;

CLÁUSULA NONA – INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
9.1 O atraso injustificado no cumprimento do objeto sujeitará a licitante Contratada à multa
de mora correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor global
previsto no contrato, enquanto perdurar o descumprimento ou irregularidade.
9.2 Além da multa aludida no item 9.1, a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar à licitante Contratada, na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato, as
seguintes sanções:
9.2.1 Advertência;
9.2.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos que
ensejarem a sua rescisão, determinada por ato unilateral e escrito da
Administração;
9.2.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
9.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração
pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
9.3 As sanções previstas nas alíneas “9.2.1”, “9.2.3” e “9.2.4” poderão ser aplicadas
juntamente com a prevista na alínea “9.2.2”.
9.4. As sanções previstas nos alíneas “9.2.3” e “9.2.4” poderão, também, ser aplicadas às
empresas que, em razão de contratos regidos pela Lei Federal nº 8.666/1993:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
9.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
9.4.2. Tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;
9.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INCLUSÕES E EXCLUSÕES
10.1 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas neste
Contrato, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25%
(vinte e cinco por cento) do contratado, de acordo com o previsto no art. 65, da Lei nº 8.666
de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 Os bens objeto do contrato serão solicitados de acordo com a necessidade da
Administração, por documento próprio, nas condições definidas no Termo de Referência.
11.2 A CONTRATADA deverá manter-se, durante a vigência do Registro de Preços, em
compatibilidade com as condições de habilitação assumidas na licitação, renovando as
respectivas certidões e encaminhando-as ao IMPUR (Instituto Municipal de Paisagem
Urbana), no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da solicitação das mesmas.
11.3 As aquisições adicionais não podem ultrapassar, por órgão ou entidade, a 100% (cem
por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, conforme determina
o §3º do Art. 22 do Decreto nº 7892/2013.
11.4 Fazem parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo licitante
titular da Ata de Registro de Preços que tenham servido de base para o julgamento da
licitação, bem como as condições estabelecidas, independentemente de transcrição.
11.5 Qualquer medida que implique alteração dos direitos e/ou obrigações aqui pactuadas
só poderá ser adotada mediante autorização por escrito do CONTRANTE e será
obrigatoriamente ratificada através de Termo Aditivo ao Contrato, que passará a integrá-lo
para todos os efeitos, regulando as ocorrências futuras.
11.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente
normais.
CLÁUSULAS DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO
12.1 A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pelo
CONTRATANTE, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
13.1 Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão,
com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas neste
contrato, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e forma,
depois de lido e achado conforme, em presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas.
São Luís – MA, XX de XXX de 20XX.

___________________________________________
INSTITUTO MUNICIPAL DA PAISAGEM URBANA – IMPUR
“PRESIDENTE”
CONTRATANTE

___________________________________________
EMPRESA XXXXXXXXXXX
“REPRESENTANTE”
CONTRATADA

TESTEMUNHA:____________________________
CPF: __________________________

TESTEMUNHA:____________________________
CPF: __________________________

Aprovada por esta ASSJUR/IMPUR

______/_____/______

Luciana Arantes Teixeira
Chefe da Assessoria Jurídica do
IMPUR
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