PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
Pregão Eletrônico n.º 128/2020/CPL/PMSL
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 128/2020/CPL/PMSL
PROCESSO N.190-2780/2020(SEMUSC)
A CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, do Município de São Luís, por intermédio do Pregoeiro,
designado pela Portaria n.º 19 de 2019, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei
n.º 10.520/2002, do Decreto n.º 5.450/2005, da Lei Complementar n.º 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n.º 147/2014 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis
ao objeto deste certame, fará realizar licitação na modalidade Pregão, sob a forma eletrônica, do tipo
“MENOR PREÇO”, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
DADOS DO CERTAME
Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Segurança Com Cidadania - SEMUSC
Objeto: : Contratação de empresa para aquisição de Botes Salva Vidas e Motores de Popa para atender
às necessidades da Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania- SEMUSC.
Esclarecimentos: conforme Seção XIX o endereço igor.cpl@hotmail.com
Impugnações: conforme Seção XIX o endereço igor.cpl@hotmail.com
Início da Sessão Eletrônica: 28/07/2020 às 10h30 :
Sistema Eletrônico Utilizado: COMPRASNET
Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br
UASG: 980921
Endereço
para
retirada
do
Edital:
comprasgovernamentais.gov.br
saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp

VALOR
ESTIMADO,
MÁXIMO,
DE
REFERÊNCIA
OU SIGILOSO

e

☐ Valor Estimado do Certame: R$ 54.918,32 (cinqüenta e quatro mil,
novecentos e dezoito reais e trinta e dois centavos).DIVIDIDOS EM 2 (dois) itens,
de acordo com o TERMO DE REFERÊNCIA
☐Estimado
☒Máximo
☐Referência
☐Orçamento Sigiloso.

☒AQUISIÇÃO
NATUREZA DO
☐SERVIÇO
OBJETO:
☐OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
☒ Licitação Exclusiva para MEI / ME/EPP – Art. 48, I da Lei Complementar nº 123/06
PARTICIPAÇÃO ☐ Licitação com itens/gruposcotas de até 25% reservadas para MEI / ME/EPP – Art.
– MEI / ME / EPP 48, III da Lei Complementar nº 123/06
☐ Licitação de Ampla Participação.
Prazo para envio da proposta adequada/documentação: 02 (duas) HORAS
INFORMAÇÕES
Pregoeiro:Igor Santana Neiva Costa
e-mail:igor.cpl@hotmail.com
Endereço: Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820
Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília –
DF.
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

Rua dos Ouriços, Lote 11, Quadra 09 Bairro Calhau, São Luís – MA
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As seguintes informações específicas sobre a Licitação deverão complementar, suplementar ou
modificar as disposições presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposições aqui
contidas prevalecem sobre aquelas.
Referências da Parte Geral
Definições da Parte Específica
MODO DE
DISPUTA

26

☒ABERTO
☐ABERTO E FECHADO
☐POR GRUPO

FORMA DE
APRESENTAÇÃO
DA PROPOSTA

☒POR ITEM
2

☐ POR GRUPO, para o(s) itens: _____________________
e POR ITEM, para os itens:___________________________, observadas
as condições definidas neste edital e anexos.
☐GLOBAL

CRITÉRIO DE
JULGAMENTO

3

☒MENOR PREÇO: Intervalo de R$ 100,00 (cem reais)
☐MAIOR DESCONTO: Intervalo de %
☐Poderão participar empresas em consórcio, observadas as normas
constantes no subitem 7.8 da Parte Geral deste Edital.
☒ Não poderão participar desta licitação consorcio de empresas, qualquer

CONSÓRCIO

7.8

VALIDADE DA
PROPOSTA

10

DEMAIS
DOCUMENTOS
EXIGIDOS NA
PROPOSTA

30.4

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 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.
Na proposta de preços deverá constar discriminação detalhada das
maquinas e equipamentos, marca, tipo, a quantidade solicitada, o valor
unitário e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já
considerando todas as despesas além de tributos, encargos, royalties,
taxas, seguros e impostos, inclusive fretes, carrego e descarrego, bem
como as demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre a
aquisição do objeto, mesmo que não estejam registrados nestes
documentos e os preços se referirão à data de apresentação das
propostas, válidos por 90 (noventas) dias;
☒Comprovante, na forma da lei, de registro ou arquivamento na Junta
Comercial ou no Cartório competente, conforme o caso, de:

CAPITAL SOCIAL
OU PATRIMÔNIO
LÍQUIDO

41.3.2.

☒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% (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
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□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.

QUALIFICAÇÃO
TECNICA

42.1.

OUTROS
DOCUMENTOS DE
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

42.2.

☐ Não haverá exigência quanto à comprovação de capital social mínimo
ou patrimônio líquido mínimo.
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.
A empresa deverá apresentar atestado(s) de Capacidade Técnica,
fornecido por órgãos públicos ou empresas privadas, que comprove
a execução de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da
presente licitação
☒NÃO

APRESENTAÇÃO
DE AMOSTRAS:

43

VISITA TÉCNICA:

44

ANEXOS

77

☐SIM – Prazo para entrega da amostra: ___ dias úteis, a contar da
convocação, conforme item ___ do Termo de Referência.
☒NÃO
☐SIM, na forma do item ____ do Termo de Referência
Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos Anexos
mencionados na Parte Geral deste edital, os seguintes documentos:
DAS COMUNICAÇÕES DO CERTAME

As comunicações relativas a esta licitação será feita mediante a publicação no site da Central
Permanente de Licitação (http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp) e no quadro de avisos e
no CHAT do Comprasnet. As informações colhidas no ato da retirada do Edital no site da CPL/PMSL
serão reputadas válidas para fins de comunicação.

Recomendamos aos licitantes que realizem o download do Edital no site da Central Permanente de
Licitação - CPL (http://www.saoluis.ma.gov.br/subportal_licitacoes.asp), pois aqueles que realizarem o
download do edital no site da CPL receberam um e-mail automático caso seja postado qualquer
comunicado.

A CPL/PMSL não se responsabiliza por endereço de correio eletrônico informado de forma errônea, ou
por qualquer problema técnico que possa existir na caixa de correio eletrônico do licitante interessando.
Assim, cabe ao licitante informar de forma correta o endereço do correio eletrônico, bem como manter o
sistema de recebimento de mensagens funcionando de forma adequada.

SEÇÃO I - DO OBJETO

1. Contratação de empresas especializadas na prestação de serviço de locação de caminhonete
tipo pick up para atender ao desenvolvimento das rotinas administrativas, técnicas e operacionais desta
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Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme especificações e condições gerais contidas
no Termo de Referência.
1.1.Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet
e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.
SEÇÃO II - DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2. A despesa com o objeto desta licitação correrá pela seguinte Dotação Orçamentária:

Projeto Atividade

618102402.313

Elemento de Despesa

449052

Fonte de Recursos

100 – Recursos Próprios da Prefeitura de São Luís

SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão (SLTI), por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.

3.1.Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor
de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informarse a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua
correta utilização.

3.2.O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou a CPL responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

3.3.O licitante será inteiramente responsável por todas as transações que forem realizadas em seu
nome.

3.4.Informações complementares sobre o credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone: 0800
9782329 ou através do sítio: http://www.comprasnet.gov.br.

3.5 Não poderão participar deste Pregão:

3.5.1.Empresa suspensa de participar de licitação e impedido de contratar com a Prefeitura Municipal
de São Luís, durante o prazo da sanção aplicada;

3.5.2.Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
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3.5.3.Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

3.5.4.Empresa cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;

3.5.5.Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;

3.5.6.Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum;

3.5.7.Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.

3.5.8.A simples apresentação da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que
impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o Pregoeiro do disposto no
art. 97, da Lei n.º 8.666/93.

SEÇÃO IV - DA VISTORIA

4. NÃO se exigirá que a licitante realize vistoria do local de entrega do bem.

SEÇÃO V - DA PROPOSTA

5. A licitante deverá encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e
horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de
recebimento de propostas.

5.1.A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor unitário
ofertado para o item, com no máximo 02 (duas) casa decimais após a vírgula, já
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
execução do objeto.

5.2.A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as
exigências do Edital.

5.3.A licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que
não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
quatorze anos.

5.4.A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá
declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº
123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.
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5.5.A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade
da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte ou ao
direito de preferência sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.

5.6.As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

5.7.Qualquer elemento que possa identificar a licitante importa desclassificação da proposta,
sem prejuízo das sanções previstas nesse Edital.

5.8.Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

5.9.A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital,
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

5.10.As propostas terão validade de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

5.11.Objetivando agilizar a formalização do contrato, o proponente deverá informar na
proposta, o nome do representante que assinará o contrato, bem como o n.º do seu RG e CPF,
sendo que no ato da assinatura, deverá ser apresentada fotocópia autenticada de documento
hábil que comprove sua legitimidade.

SEÇÃO VI - DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

6.A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.

6.1. Os fornecedores deverão permanecer logados e aguardando o início dos trabalhos por até
30 (trinta) minutos além do horário estipulado para início da sessão. Após esse prazo não
havendo início da sessão a mesma deverá ser remarcada com ampla divulgação.

6.2.Aberta a sessão pública virtual do certame as propostas de preços serão irretratáveis, não se
admitindo retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto
aos lances ofertados, na fase própria do certame.

6.3.Após a abertura da sessão pública virtual não caberá desistência da proposta, salvo por motivo
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

6.4.O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances (art. 13, inciso
III, do Decreto n.º 5.450/2005).

6.5.Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
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6.6.Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de
qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto n.º
5.450/2005).

6.7. É obrigação do licitante o retorno aos trabalhos na hora e data designadas após a
suspensão da sessão. A suspensão da sessão, data e hora de retorno serão
comunicadas a todos através do Chat e quando possível também será realizada a
suspensão da sessão via Sistema.

SEÇÃO VII - DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

7.1.Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.

7.2.O Pregoeiro não poderá desclassificar propostas em razão da oferta de valores acima do preço
inicialmente orçado pela Administração na etapa anterior à formulação de lances (Acórdão TCU n.º
934/2007 - 1.ª Câmara).

SEÇÃO VIII - DA FORMULAÇÃO DE LANCES

8.Aberta a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor
consignados no registro de cada lance.

8.1.A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no Sistema.

8.2.Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

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

8.4.Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e
total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

8.5.Na fase competitiva, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior
a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances de licitantes diferentes não poderá ser inferior a 3
(três) segundos (IN n.º 3/2013-SLTI/MP).

8.6.Durante a fase de lances o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexeqüível.
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8.7.Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos
realizados.

8.8.No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos
participantes no sítio www.comprasnet.gov.br.

8.9.O encerramento da etapa de lances será decidido pelo Pregoeiro, que informará, com antecedência
de 1 a 60 minutos, o prazo para início do tempo de iminência.

8.10.Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro o sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a fase de
lances.

SEÇÃO IX - DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

9.Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada,
proceder-se-á da seguinte forma:

9.1.A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5
(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, apresentar uma
última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que,
atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será
adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

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

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

9.4.A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados
pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.º
123/2006;

9.5.Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta Seção, o procedimento licitatório
prossegue com as demais licitantes.
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SEÇÃO X - DA NEGOCIAÇÃO

10.O Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o
lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

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

SEÇÃO XI - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

11.A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de
preços adequada ao último lance, em arquivo único, no prazo de 01 (uma) hora, contado da
convocação efetuada pelo Pregoeiro por meio da opção “Enviar Anexo” no sistema Comprasnet.
Não será permitido o encaminhamento por e-mail, exceto se expressamente determinado
pelo Pregoeiro.

11.1.A Proposta de Preços e seus Anexos deverão ser enviados, devidamente preenchidos, junto
com a proposta cadastrada pelo sistema eletrônico, em um único arquivo, para leitura em
programas de informática comuns, preferencialmente “Word”, “Excel”, “Adobe Reader” ou
“BROffice”, podendo ainda ser compactado a critério do licitante.
11.2.Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet poderão
ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser
estabelecido pelo Pregoeiro.

11.3.Os originais ou cópias autenticadas, CASO SEJAM SOLICITADOS, deverão ser
encaminhados para a Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Quadra
9, Lote 11, n.º 06, Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820.

11.4.A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta
seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital.

11.5. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço
ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas
do objeto.

11.6.Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços
manifestamente inexeqüíveis.

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

11.8.Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
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11.9.Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade
de remuneração.

11.10.Não serão aceitas propostas com valor unitário ou global superior ao estimado ou com preços
manifestamente inexeqüíveis.

11.11.Considerar-se-á inexeqüível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por
meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são
coerentes com os de mercado do objeto deste Pregão.

SEÇÃO XII - DA HABILITAÇÃO

12.A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF (habilitação parcial) e da
documentação complementar especificada neste Edital.

12.1.As licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar:

12.1.1 Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratação, quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência
Geral, informados pelo SICAF, for igual ou inferior a 1;

Para o atendimento dos itens acima, deverão ser enviados os seguintes documentos:

12.1.1.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo
ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data
de apresentação da proposta;
12.1.1.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período
de existência da sociedade;
12.1.1.3. Para facilitar a análise boa situação Econômica e Financeira da Empresa em
poder contratar com a Administração, solicitamos que a empesa apresente memória de
cálculo, devidamente assinado por um Profissional da Contabilidade devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, aplicando fórmulas dos índices dos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) extraídos
do último balanço do Exercício Financeiro, da seguinte forma:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não
Circulante
SG = Ativo Total / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante
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12.1.1.3.1. A não apresentação da memória de cálculo não leva a empresa a sua
inabilitação.

12.1.2. Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial,
expedida pelo distribuidor local ou da sede da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa física,
dentro do prazo de validade.

12.1.3. Atestado(s) ou declaração de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s)
de direito público ou privado, que comprove(m) que o Licitante forneceu ou está fornecendo
produtos da mesma natureza, compatíveis com o objeto desta licitação.

12.1.4.Ao fornecedor inscrito no SICAF, cuja documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista e à
qualificação econômico-financeira encontrar-se vencida, no referido Sistema, será obrigatória a
apresentação da documentação atualizada à Comissão de Licitação ou ao Pregoeiro, conforme o
caso, no momento da habilitação. (alterado pela Instrução Normativa n.º 5, de 18 de junho de 2012).

De forma a facilitar a conferência dos anexos enviados, sugerimos que identifiquem cada
documento enviado com o número correspondente no Edital.

12.1.5. O Pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para
verificar as condições de habilitação das licitantes.

12.1.6. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos em conjunto
com a proposta de preços indicada na Condição 12.1 em arquivo único, por meio da opção
“Enviar Anexo” do Sistema Comprasnet, no mesmo prazo estipulado na mencionada condição.
12.1.7.Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet
poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a
ser estabelecido pelo Pregoeiro.

12.1.8.Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados para
a Central Permanente de Licitação, situada na Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º
06,Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP: 65071-820.

12.1.9.Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da
licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

12.1.10.Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues
acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e
também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

12.1.11.Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e
documentos.
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12.1.12.Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em
nome da matriz.

12.1.13.Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição
na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

12.1.14.A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, implicará
decadência do direito ao registro de preços e à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, e facultará ao Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificação.

12.1.15.Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa
SLTI/MPOG n.º 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à
Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e Trabalhista.

12.2. Habilitação jurídica:

12.2.1.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.2.2.No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório
de seus administradores;

12.2.3.Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;

12.2.4.No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos
seus administradores;

12.2.5.No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
artigo 8.° da Instrução Normativa n.° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional
de Registro do Comércio - DNRC;

12.2.6.No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da
assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata o art. 107 da Lei n.º 5.764, de 1971;
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12.2.7.No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;

12.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

12.3.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

12.3.2.Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas
administrados, conforme art. 1.º, inciso I, do Decreto n.º 6.106/07);

12.3.3.Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

12.3.4.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

12.3.5.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
5.452, de 1.º de maio de 1943;

12.3.6.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

12.3.7.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante;
12.3.8.Prova de regularidade coma Fazenda Municipal (Débitos Fiscais e Dívida Ativa);

12.3.9.Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei;

12.3.10.Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno
porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007,
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

12.4.Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF no nível da Qualificação econômico-financeira, conforme Instrução
Normativa SLTI/MPOG n.º 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação:

12.4.1.Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica;
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12.4.2.Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios,
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3
(três) meses da data de apresentação da proposta;

12.4.3.No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa de
pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício
financeiro. (art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007);

12.4.4.No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;

12.4.5.Comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
resultantes da aplicação das fórmulas:

12.4.5.1. LG=Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
---------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

12.4.5.2. SG =

Ativo Total
----------------------------------------------------------;
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

12.4.5.3.LC = Ativo Circulante
-----------------------;
Passivo Circulante

12.5.As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação
técnica, por meio de:

12.5.1. Atestado(s) ou declaração de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s)
jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que o licitante prestou ou
está prestando serviços de mesma natureza, compatíveis com o objeto desta
licitação.
12.6.A validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se como
válidos, no caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 120 (cento e vinte) dias.
12.7.Se a proposta não for aceitável, se a licitante não atender às exigências de habilitação, ou, ainda,
se a amostra for rejeitada, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este
Edital.
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12.8.Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora.

SEÇÃO XIII - DA AMOSTRA

13.NÃO será exigida amostra para este Pregão.

SEÇÃO XIV - DO RECURSO

14.Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, durante o qual
qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar
sua intenção de recurso.

14.1A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto à
licitante vencedora.
14.2.O Pregoeiro examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a,
em campo próprio do sistema.

14.3.A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em
campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais licitantes, desde
logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que
começará a correr do término do prazo da recorrente.

14.4.Para efeito do disposto no § 5.º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica a vista dos autos do
processo administrativo em epígrafe, franqueada aos interessados.

14.5.As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serão
apreciados pela autoridade competente.

14.6.O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XV - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

15.1.O objeto deste Pregão será adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipótese em
que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.

15.2.A homologação deste Pregão compete a autoridade competente.

15.3. A licitante vencedora deverá providenciar o seu cadastramento junto ao Setor de Cadastro
da Central Permanente de Licitação, no prazo de 05(cinco) dias úteis a contar da
Adjudicação, objetivando a agilizar os procedimentos de Contratação/Emissão de Nota de
Empenho. Maiores informações poderão se obtidas no site da Prefeitura Municipal de São
Luís www.saoluis.ma.gov.br ou pelo telefone (098) 3227-7749.
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SEÇÃO XVI - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

16.1.Depois de homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora será convocada para
assinatura do contrato, dentro do prazo de 5(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.

16.1.2.Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela
licitante vencedora, em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os
termos deste Edital.

16.2.O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela CPL.

16.3. Por ocasião da assinatura do contrato, verificar-se-á por meio do SICAF e de outros meios se a
licitante vencedora mantém as condições de habilitação.

16.4. Quando a licitante convocada não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidos,
poderá ser convocada outra licitante para assinar o contrato, após negociações e verificação da
adequação da proposta e das condições de habilitação, obedecida a ordem de classificação.

SEÇÃO XVII - DAS SANÇÕES

17.1A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de
São Luís e será descredenciado no cadastro de fornecedores da Prefeitura, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% do valor estimado para a contratação e demais
cominações legais, nos seguintes casos:

17.1.1.Cometer fraude fiscal;

17.1.2.Apresentar documento falso;

17.1.3.Fizer declaração falsa;

17.1.4.Comportar-se de modo inidôneo;

17.1.5.Não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido;

17.1.6.Não assinar o contrato no prazo estabelecido;

17.1.7.Deixar de entregar a documentação exigida no certame;

17.1.8.Não mantiver a proposta.
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17.2.Para os fins da Subcondição 65.4, 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 XVIII - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

18.1.Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física
ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada para
o endereço eletrônico igor.cpl@hotmail.com, e/ou protocolada na Central Permanente de Licitação CPL, situada na Rua dos Ouriços, Quadra 9, Lote 11, n.º 06,Bairro do Calhau, São Luís - MA, CEP:
65071-820.

18.2.O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 48
(quarenta e oito) horas.

18.3.Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
18.4.Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da
data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico
igor.cpl@hotmail.com

18.5.As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no sistema
eletrônico para os interessados.

SEÇÃO XIX- DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

19.1. Os critérios de recebimento estão previstos no Termo de Referência/Minuta do Contrato, do
presente Edital.

SEÇÃO XX- DAS OBRIGAÇÕES

20.1.As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência,
Anexo I, do presente Edital.

SEÇÃO XXI - DO PAGAMENTO
.
21. Os critérios de pagamento estão previstos no Termo de Referência/Minuta do Contrato, do presente
Edital.
SEÇÃO XXII - DISPOSIÇÕES FINAIS
22.A Autoridade competente, cabe 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.

22.1.A anulação do Pregão induz à do contrato.
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22.2.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.

22.3 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior
de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e
habilitação.

22.4.No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de classificação e habilitação.

22.4.1.Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta,
eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

22.5.Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de
2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o
envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

22.6.Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei n.º 11.488, de 15 de
junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.

22.7.Nos casos de divergência ou dúvida entre o texto do TERMO DE REFERÊNCIA e o texto do
Edital, prevalecerá, no julgamento objetivo das propostas e documentos, o texto do Edital.

22.8.Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do
CPL, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002.

22.9.Este
Edital
será
fornecido
a
qualquer
interessado,
através
dos
sítios
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.saoluis.ma.gov.br, no link “ Central de Licitações Pregão eletrônico”

22.10. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de
2013 (Lei Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de
pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao
constante no art. 5.º, inciso IV, correspondente aos procedimentos 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.

22.11. 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:
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Pregão Eletrônico n.º XXX/2020/CPL/PMSL
✓ Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde
que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
✓ Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas
deverá ocorrer pelo menor preço.
✓ Nas licitações por Sistema de Registro de Preço ou por entregas parceladas, o instrumento
convocatório deverá prever a prioridade de aquisição dos produtos das cotas reservadas,
ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades
ou as condições do pedido, justificadamente.

SEÇÃO XXIII - DOS ANEXOS

23.São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

23.1. Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA;
23.2. Anexo II – PLANILHA DE CUSTOS ESTIMADOS;

23.4. Anexo III - MINUTA DO CONTRATO;

SEÇÃO XXIV- DO FORO
24. 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,

de

de 2020.

Igor Santana Neiva Costa
Pregoeiro

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

AINDA

QUE

OS

LICITANTES

JÁ

VENHAM

À

LICITAÇÃO

COM

A

DOCUMENTAÇÃO PREVIAMENTE DIGITALIZADA, A FIM DE ENVIO AO PREGOEIRO, QUANDO
SOLICITADO, EVITANDO A PERDA DO PRAZO PARA ENCAMINHAMENTO.
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. TERMO DE REFERÊNCIA: Nº 02/2020 - SEMUSC

2. PROCESSO: Nº 190.002780/2020

3. IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE
Entidade:
Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania – SEMUSC

Endereço:
Avenida dos Franceses, nº 5-A – Caratatiua. Alemanha
CEP: 65.036 – 281

Cidade: São Luís

Estado: Maranhão

4. TÍTULO DO TERMO DE REFERÊNCIA: Aquisição de Botes Salva Vidas e Motores de Popa
5. OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de Botes Salva Vidas e Motores de Popa para atender às
necessidades da Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania- SEMUSC
6. OBJETIVO:
O presente Termo de Referência tem como objetivo a aquisição de Botes Salva Vidas e Motores de Popa com
todos os equipamentos obrigatórios de acordo com as condições e especificações constantes neste Termo de
Referência, de interesse da Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania-SEMUSC.
7. JUSTIFICATIVA:
I - Considerando que durante o ano todo há um enorme fluxo de banhistas em todas as praias do município de
São Luís, que se constitui numa opção de lazer e uma importantíssima fonte de emprego e renda que impulsiona a
economia regional.
II - Considerando que o Corpo de Salva Vidas da Guarda Municipal de São Luís, passa por uma reestruturação
e reequipação, torna-se imprescindível a aquisição de equipamentos, necessários ao desempenho das atividades
de prevenção e salvamento, com vistas a garantir a segurança e continuidade das ações de prevenção, vigilância e
salvamento, visando impedir afogamentos e ou as mortes em decorrência deles.
III - O uso de equipamentos, para a prevenção e salvamento, representa assim, não só o fortalecimento da
prevenção/fiscalização/socorro, como um aumento significativo da sensação de segurança para todos os que
frequentam as praias de São Luís, favorecendo sobremaneira o retorno dos turistas e evitando a perda de vidas.
Diante do o exposto, urge a necessidade de proceder a licitação regular para a aquisição dos referidos itens,
conforme previsto neste Termo de Referência.
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IV - O Corpo de Salva-Vidas, através de sua atuação, objetiva contribuir para orientação, a coordenação e o
controle dos banhistas frequentadores das praias de São Luís, intensificando suas atividades ligadas a busca e
salvamento no mar.
V - Esta aquisição visa atender às necessidades contínuas levantadas pelo setor competente, possibilitando aos
diversos e possíveis fornecedores, a oportunidade de apresentarem suas propostas, de forma a promover a
competitividade entre eles e buscar o melhor preço e as melhores condições para a Administração Pública.
VI - Tratando-se de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos materiais e financeiros disponíveis
e observados a necessidade da presente aquisição, é imprescindível a Contratação.
VII - Frente ao exposto e fazendo uso do juízo de oportunidade e conveniência, conferidos à Administração
Pública sob o amparo da Constituição Federal (art. 37, caput.), esta poderá deliberar pela aquisição, em atenção
aos princípios da eficiência e da economicidade da Administração Pública, mediante procedimento licitatório em
cumprimento à Lei nº. 8.666/93 com suas alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à
espécie.

8. VALOR TOTAL MÉDIO ESTIMADO:
O valor total estimado para esta aquisição é de R$ 54.918,32 (Cinquenta e quatro mil, novecentos e dezoito
reais, trinta e dois centavos)
9. ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

Item

Descrição do Material

Quant.

Valor Médio

Valor Total

Unitário

Médio

Estimado

Estimado

XXXX

XXXXX

CATMAT

BOTE:
- Fundo em fibra de vidro,
resistente

e

seguro.

- Casco rígido em fibra de vidro,
banco

de

proa

com

compartimento para guarda de
01

02

objetos, viveiro de peixes ou
instalação do tanque de gasolina,
pois tem tubulação interna para
passagem de mangueira até o
motor. Banco de popa para 02
pessoas.
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- Tubo inflável confeccionado
com tecido com trama interna de
poliéster

de

1100

Decitex,

emborrachado com um composto
a base de PVC Nitrílico, o único
no mercado brasileiro que em
sua

composição

contém

a

mistura de 40% de borracha,
aumentando a sua resistência á
intempéries e todas as emendas
são

100%

soldado

eletronicamente.
Tecido

com

certificação

ISO
TS

9001:2008

e

ISO

16949:2009

–

Third

-

Acessórios

/

Edition.
inclusos:

02

Remos

01

Kit

01

Fole

Bujão

de
de

reparo.
enchimento.
popa

para

esgotamento.
03 Alças para reboque de aço
inox.
04 Alças para transporte de
borracha

maciça.

01 Alça de inox para amarração
na proa.
MOTORES DE POPA:
- Max RPM (WOT): 5850
- Cilindros: 2 (em linha).
- Cilindradas (cc): 430.
02

- Diâmetro e Curso (mm): 68 x
59.
-

Sistema

de

Refrigerado

a

Arrefecimento:
água

com

termostato.
- Sistema de Ignição: CDI.
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- Partida: Manual.
-

Relação

de

Engrenagem:

1.92:1.
- Sistema de Alimentação: 1
Carburador.
- Capacidade do Alternador (A):
6.
- Hélice: Alumínio acoplado ao

02

motor.
- Comprimento da Rabeta (mm):
381.
- Sistema de Câmbio: F-N-R
(Lateral).
- Comando: Punho.
- Sistema de Exaustão: Através
do hélice.
- Sistema de Lubrificação: Prémistura.
-

Sistema

de

Injeção

Combustível:
-

Tanque

Remoto

de

Carburado.
de

Combustível

(L):

25.

- Altura do Espelho de Popa
(Rabeta):

15

pol.

- Peso Líquido (excluindo óleo,
acessórios e hélice): 51 Kg.

10. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:
I - O prazo de entrega é de até 30 (trinta) dias corridos, após o encaminhamento e recebimento da Nota de
Empenho, emitida pela Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania.
II - O prazo de entrega poderá ser excepcionalmente prorrogado, desde que justificado e aceito pela
Administração, observado o disposto no art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
III – A entrega deverá ocorrer mediante pré agendamento junto ao setor de contratos e convênios desta Secretaria,
através do telefone (98) 3212-8474.
IV - A entrega deverá ocorrer na sede da Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania - SEMUSC nos dias e
horários de expediente, de segunda a quinta, de 08:00hs às 19:00 h e sexta das 08:00 às 14:00 h, na sede deste
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órgão, situada no endereço: Avenida dos Franceses nº5-A, Bairro Caratatiua, São Luís /MA, mediante conferência
obrigatória pela Comissão de Recebimento da contratante. com agendamento prévio junto ao setor de contratos e
convênios.
V - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada quanto à qualidade,
correção e segurança do objeto contratado.
VI - Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com testes, laudos e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário.
VII - É facultado a SEMUSC rejeitar a entrega no todo ou em parte se ficar comprovado que a mesma esteja em
desacordo com as especificações e condições ofertadas na proposta, devendo ser substituído imediatamente.
11. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
I - As CONTRATADAS deverão comunicar a data de entrega, nos termos do item I do ponto 10, dos objetos
descritos neste Termo de Referência no ato da assinatura dos contratos;
II - No ato de entrega dos produtos deverá ser apresentada a Nota Fiscal/Fatura e cópia da respectiva Ordem de
Fornecimento;
III - É de inteira responsabilidade dos Fornecedores no momento da entrega, o descarregamento dos itens licitados
no local determinado pela Administração;
IV - A simples entrega do(s) objeto(s), não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a vistoria;
V - Não serão aceitos produtos que apresentem avarias de qualquer natureza, vícios de qualidade decorrentes de
fabricação ou de transporte inadequado;
VI - Não serão aceitos produtos diferentes das especificações estabelecidas neste Termo de Referência e nas
propostas de preços.
12. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO:
I - O recebimento dos itens serão efetuados por Comissão de Recebimento, designada em Portaria, formada por
no mínimo 03 (três) servidores da Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania- SEMUSC.
II - A simples entrega dos bens não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá somente após a vistoria e
comprovação de conformidade, observando os seguintes procedimentos:
a) Recebimento Provisório: Os itens serão recebidos provisoriamente mediante recibo assinado por ambas as
partes, para efeito de posterior verificação de conformidade e quantidade dos mesmos com as especificações
constantes no Termo de Referência e na Proposta de Preços.
b) Recebimento Definitivo: Os itens terão o seu recebimento definitivo no prazo máximo de até 15 (quinze) dias
úteis, contados a partir da assinatura do Termo de Recebimento Provisório e logo após a verificação da sua
quantidade e de sua adequação às especificações, mediante assinatura das partes.
III - O Contratante rejeitará, no todo ou em parte, a entrega que estiver em desacordo com as especificações e
condições contidas no Termo de Referência, na Proposta de Preços e no Contrato, ficando a CONTRATADA
sujeita à readequação dos bens.
IV - O aceite/aprovação dos objetos deste Termo de Referência pela Administração não exclui a responsabilidade
civil da CONTRATADA, especialmente quanto a vícios de qualidade dos itens licitados e/ou disparidades com as
especificações estabelecidas no Edital, verificadas, posteriormente, garantindo-se à Secretaria Municipal de
Segurança com Cidadania- SEMUSC.
V - O recebimento definitivo não isenta a CONTRATADA de responsabilidades futuras quanto à qualidade dos bens
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materiais entregues.
13. SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS REPROVADOS
I - A CONTRATADA, deverá substituir, no todo ou em parte, às suas expensas:
a) reprovados no recebimento provisório, quando o objeto fornecido estiver em desacordo com as
especificações contidas neste Termo de Referência, na Proposta de Preços da CONTRATADA;
b) que apresentem vício redibitório que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, dentro
do prazo de garantia.
II - Em caso de recusa será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo
os itens licitados ser substituídos pela Contratada no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos contados a partir
da data de assinatura do Termo de Recusa.
III - Caso a substituição do objeto recusado não ocorra no prazo determinado será considerada inexecução
contratual e Contratada estará sujeita à aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência, inclusive
multa de mora.
IV - A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes da substituição, inclusive as despesas de
remoção e transporte.
V - O vício redibitório poderá ser identificado após o recebimento definitivo.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
I - Dentre outras atribuições previstas no Termo de Referência, são obrigações da Contratada:
a) fornecer os itens licitados no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de recebimento da nota de
empenho, facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, devidamente
justiﬁcada e autorizado pela Administração.
b) fornecer o objeto deste Termo de Referência novos, juntamente com toda a documentação exigida conforme
especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência e em sua Proposta de Preços, observados
as respectivas quantidades, qualidade e preços;
c) a entrega deverá ser realizada no local predeterminado no Contrato;
d) substituir os objetos reprovados no recebimento provisório por estarem em desacordo com as especificações
técnicas exigidas no Termo de Referência, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados do
recebimento da respectiva Notificação;
e) substituir ou reparar, no todo ou em parte, os objetos que apresentarem vícios redibitórios após a assinatura
do Termo de Recebimento Definitivo, a critério da Administração, no prazo de até 15 (quinze) dias
consecutivos, contado do recebimento da respectiva Notificação, arcando com todos os custos decorrentes;
f) substituir os itens defeituosos no período de 30 (trinta) dias corridos, sem qualquer ônus para a
Administração, por outros novos, sem uso anterior, com a mesma ou superior configuração, no prazo de até
15 (quinze) dias consecutivos, contados do recebimento da respectiva Notificação;
g) observar o prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo;
h) prestar atendimento, com vistas a assegurar a assistência técnica decorrente da garantia legal para vícios,
durante o prazo de garantia do fabricante sem ônus para o Contratante, valendo-se de Empresa Autorizada
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que opera em nome do fabricante, localizada nesta capital.
i) não transferir a outrem no todo ou em parte o objeto deste Termo de Referência;
j) indicar seus dados e endereço, telefone, fax e e-mail, mantendo-os atualizados junto à Administração
durante toda a vigência do Contrato;
k) designar 01 (um) empregado como responsável pelo Contrato para participar de eventuais reuniões e ser o
interlocutor da Contratada, zelando pelo fiel cumprimento de suas obrigações;
l) comunicar ao Contratante, de imediato, eventuais motivos que impossibilitem o cumprimento das obrigações
constantes neste Termo de Referência;
m) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou do
dolo na execução do Contrato, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou do
acompanhamento pelo Contratante;
n) responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários, previdenciários, fiscais e
comerciais resultante da execução do Contrato, inclusive quanto ao frete e descarregamento dos objetos
deste Termo de Referência;
o) organizar-se técnica e administrativamente de modo a cumprir com eficiência as obrigações assumidas;
p) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão entregues;
q) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho;
r) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessária à execução do
Contrato, como única e exclusiva empregadora;
s) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo quanto
às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
t) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas.
u) manter e apresentar, sempre que solicitada, a documentação de regularidade fiscal exigidas na fase de
habilitação e qualificação.

15. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
a) emitir as Notas de Empenho;
b) acompanhar e fiscalizar a entrega dos objetos licitados, por intermédio da Comissão de Recebimento;
c) receber os objetos licitados em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade, prazos e
demais condições estabelecidas neste Termo de Referência;
d) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos objetos deste Termo de
Referência;
e) notificar a Contratada, para a substituição dos objetos licitados

reprovados no recebimento provisório,

conforme Termo de Recusa;
f) notificar a Contratada, para a substituição dos objetos licitados que apresentarem vícios redibitórios após a
assinatura do ateste que formaliza o recebimento definitivo, conforme Termo de Recusa;
g) efetuar os pagamentos à Contratada de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as normas
administrativas e financeiras em vigor;
h) comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento;
i) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;
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j) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento das
obrigações assumidas pela Contratada;

16. PAGAMENTO
I - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do
ateste que formalizar o recebimento definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada,
mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos seguintes documentos:
a) cópia da respectiva Ordem de Fornecimento;
b) cópia da Nota de Empenho;
c) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a qual se refira às
contribuições previdenciárias e as de terceiros;
d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais junto à Fazenda Estadual;
e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
f) Certidão Negativa de Débitos Fiscais junto à Fazenda Municipal;
g) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
h) Certificado de Regularidade do FGTS;
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
II - A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pela Comissão de Recebimento responsável pelo recebimento;
III - O pagamento será creditado em nome da Contratada, então contratada, mediante ordem bancária em conta
corrente por ela indicada.
IV - Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal (is), motivada por erro ou incorreções, o prazo para pagamento
passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.
V - Em caso de ausência ou irregularidade nas Certidões de regularidade fiscal e trabalhista, o prazo de
pagamento será contado a partir da sua (re) apresentação, devidamente regularizadas.
VI - A Administração se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o objeto não estiver de
acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
VII - A Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela Contratada.

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
I - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a Contratada às
sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/1993.
II - Aplicando-se o disposto no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/1993, o atraso dos prazos fixados sujeitará a
Contratada, às seguintes multas de mora, assegurado o contraditório e a ampla defesa:
a) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) em razão do atraso injustificado no cumprimento
do prazo de entrega de até o limite de 10% (dez por cento);
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b) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) em razão do atraso injustificado no cumprimento
do prazo de substituição dos itens licitados incidente sobre o valor total dos itens reprovados no recebimento
provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou impropriedades, até o limite de 10% (dez por cento);
c) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) em razão do atraso injustificado no cumprimento
do prazo para concluir os serviços de assistência técnica dos itens licitados ou do prazo de substituição dos
mesmos que não tenham sido devolvidos no período de 30 (trinta) dias consecutivos da assistência técnica,
incidente sobre o valor total do bem entregue à assistência técnica gratuita, até o limite de 10% (dez por
cento).
III - Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item anterior, a Administração
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
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 ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade.
IV - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea
“b”.
a) Se a Contratada ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução da contratação, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e
contratar com a Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania - SEMUSC, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da
aplicação das multas previstas neste item e das demais cominações legais.
b) Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à Contratada e
publicação no Diário Oficial do Município, constando o fundamento legal, excluídas os casos de
aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.
c) As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da
notificação, em conta bancária a ser informada pelo Contratante.
d) Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela
Administração ou cobrados diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.
18. DA VIGÊNCIA
I - O Contrato terá sua duração adstrita aos respectivos créditos orçamentários, de acordo com o caput do art.
57, da Lei nº 8.666/93.

19. FISCAL DO CONTRATO:
I - O Gestor do Contrato será nomeado por Portaria do Secretário Municipal de Segurança com Cidadania,
quando da homologação e prévio empenho para assinatura do Contrato, Servidor e no qual já se encontra préindicado, abaixo especificado:
Nome: Edilson Diniz Menezes
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Matrícula: 145005 -1
Cargo: Coordenador do Corpo de Salva Vidas

20. FONTE DE RECURSO:
I - Os recursos para custeio das despesas decorrentes da Contratação, que se seguir a Licitação de que trata
este Termo de Referência, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
Reaparelhamento da SEMUSC
Projeto/Atividade: 0618102402.313
Elemento despesa: 4.4.90.52
Fonte de Recurso: 0100000000

De Acordo.
São Luís (MA), 15 de janeiro de 2020.

Heryco Oliveira Coqueiro
Secretário – SEMUSC

___________________________________
PATRICIA MAIA CAVALCANTE
Coord. de Acompanhamento de Contratos e Convênios- SEMUSC
Matrícula nº 502598-1
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ANEXO II

PLANILHA DE PREÇO MÁXIMO
PLANILHA RESUMO – PESQUISA MERCADOLÓGICA

ESPECI
ITEM FICAÇÃ
O

UNIDADE
QU
FORNECIM
ANT
ENTO

CATMA
PAINEL
T/
PAINEL DE
DE
CATSE
PREÇO 2
PREÇO 1
RV

PAINEL
DE
PREÇO 3

VALOR
VALOR
MÉDIO
TOTAL
UNITÁRIO ESTIMADO

1

BOTE

COTAÇÃO
DIRETA

02

R$
16.458,50

R$
16.505,00

R$
16.950,00

R$
16.637,83

R$
33.275,66

2

MOTOR
DE
POPA

COTAÇÃO
DIRETA

02

R$
10.464,00

R$
10.999,99

R$
11.000,00

R$
10.821,33

R$
21.642,66

TOTAL
VALOR TOTAL MÉDIO ESTIMADO

R$
R$54.918,32
27.459,16
R$54.918,32

OBS os lances serão realizados pelo valor total estimado de cada item, não será aceito outro tipo de
lance.
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO AQUISIÇÃO DE BOTES SALVA-VIDAS E MOTORES DE POPA
(MINUTA)
Contrato n° _____/2020 - SEMUSC
Processo n° 190.002780/2020 - SEMUSC

CONTRATO Nº _______/2020 PARA AQUISIÇÃO DE
BOTES SALVA-VIDAS E MOTORES DE POPA, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA

COM

CIDADANIA

–

SEMUSC

E

A

EMPRESA ___________________________, NA FORMA
ABAIXO.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA – SEMUSC, estabelecida na Avenida
dos Franceses, s/n, bairro da Alemanha, CEP nº 65.036-281, em São Luís/MA, inscrição CNPJ/MF nº
06.307.102/0001-30, neste ato representado por seu Secretário HERYCO OLIVEIRA COQUEIRO,
brasileiro, CPF nº 746.607.303-44, RG nº 1084488-DETRAN MA, residente e domiciliado nesta Cidade,
doravante denominado CONTRATANTE e _____________________, empresa privada, estabelecida nesta
Cidade,

Rua

_____________________,

_________________,

Inscrição

Estadual

CEP
n°

n°

__________,

_________,

neste

inscrita
ato

no

CNPJ

representado

sob

o

pelo

n°
Sr.

________________________, brasileiro, solteiro, CPF n° _____________, RG n° ________________,
SSP/MA, doravante denominada CONTRATADA, tem entre si, de maneira acordada o presente Contrato,
submetendo-se às cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A contratação de empresa para aquisição de Botes Salva Vidas e Motores de Popa para atender às
necessidades da Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania- SEMUSC

CLÁUSULA SEGUNDA –DO VALOR
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O

valor

total

para

aquisição

do

objeto

contratual

é

de

R$

xxxxxxxxxx

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

CLÁUSULA TERCEIRA - ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES

Item

Descrição do Material

Quant.

Valor Médio

Valor Total

Unitário

Médio

Estimado

Estimado

XXXX

XXXXX

CATMAT

BOTE:
- Fundo em fibra de vidro,
resistente

e

02

seguro.

- Casco rígido em fibra de vidro,
banco

de

proa

com

compartimento para guarda de
objetos, viveiro de peixes ou
instalação do tanque de gasolina,
pois tem tubulação interna para
passagem de mangueira até o
motor. Banco de popa para 02
pessoas.

- Tubo inflável confeccionado
01

com tecido com trama interna de
poliéster

de

1100

Decitex,

emborrachado com um composto
a base de PVC Nitrílico, o único
no mercado brasileiro que em
sua

composição

contém

a

mistura de 40% de borracha,
aumentando a sua resistência á
intempéries e todas as emendas
são

100%

soldado

eletronicamente.
Tecido

com

certificação

ISO
TS

9001:2008

e

ISO

16949:2009

–

Third

/

Edition.
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-

Acessórios

inclusos:

02

Remos

01

Kit

01

Fole

Bujão

reparo.

de
de

enchimento.
popa

para

esgotamento.
03 Alças para reboque de aço
inox.
04 Alças para transporte de
borracha

maciça.

01 Alça de inox para amarração
na proa.
MOTOR DE POPA:

02

- Max RPM (WOT): 5850
- Cilindros: 2 (em linha).
- Cilindradas (cc): 430.
- Diâmetro e Curso (mm): 68 x
59.
-

Sistema

de

Refrigerado

a

Arrefecimento:
água

com

termostato.
- Sistema de Ignição: CDI.
- Partida: Manual.
02

-

Relação

de

Engrenagem:

1.92:1.
- Sistema de Alimentação: 1
Carburador.
- Capacidade do Alternador (A):
6.
- Hélice: Alumínio acoplado ao
motor.
- Comprimento da Rabeta (mm):
381.
- Sistema de Câmbio: F-N-R
(Lateral).
- Comando: Punho.
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- Sistema de Exaustão: Através
do hélice.
- Sistema de Lubrificação: Prémistura.
-

Sistema

de

Injeção

Combustível:
-

Tanque

Remoto

de

Carburado.
de

Combustível

(L):

25.

- Altura do Espelho de Popa
(Rabeta):

15

pol.

- Peso Líquido (excluindo óleo,
acessórios e hélice): 51 Kg.

CLÁUSULA QUARTA–PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:
I - O prazo de entrega é de até 30 (trinta) dias corridos, após o encaminhamento e recebimento da Ordem
de Fornecimento, juntamente com a Nota de Empenho, emitida pela Secretaria Municipal de Segurança
com Cidadania.
II - O prazo de entrega poderá ser excepcionalmente prorrogado, desde que justificado e aceito pela
Administração, observado o disposto no art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
III - A entrega deverá ocorrer nos dias e horários de expediente da Secretaria Municipal de Segurança com
Cidadania - SEMUSC, de segunda a quinta, de 08:00hs às 19:00 h e sexta das 08:00 as 14:00 h, na sede
deste órgão, situada no endereço: Avenida dos Franceses nº5-A, Bairro Caratatiua, São Luís /MA, mediante
conferência obrigatória pela Comissão de Recebimento da contratante.
IV - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada quanto à qualidade,
correção e segurança do objeto contratado.
V - Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com testes, laudos e demais provas exigidas
por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário.
VI - É facultado a SEMUSC rejeitar a entrega no todo ou em parte se ficar comprovado que a mesma esteja
em desacordo com as especificações e condições ofertadas na proposta, devendo ser substituído
imediatamente.

CLÁUSULA QUINTA -CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
I - As CONTRATADAS deverão comunicar a data de entrega, nos termos do inciso I da cláusula quarta, dos
objetos descritos no Termo de Referência no ato da assinatura dos contratos;
II - No ato de entrega dos produtos deverá ser apresentada a Nota Fiscal/Fatura e cópia da respectiva
Ordem de Fornecimento;
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III - É de inteira responsabilidade dos Fornecedores no momento da entrega, o descarregamento dos itens
licitados no local determinado pela Administração;
IV - A simples entrega do(s) objeto(s), não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a
vistoria;
V - Não serão aceitos produtos que apresentem avarias de qualquer natureza, vícios de qualidade
decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado;
VI - Não serão aceitos produtos diferentes das especificações estabelecidas no Termo de Referência e nas
propostas de preços.

CLÁUSULA SEXTA - RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO:
I - O recebimento dos itens serão efetuados por Comissão de Recebimento, designada em Portaria,
formada por no mínimo 03 (três) servidores da Secretaria Municipal de Segurança com CidadaniaSEMUSC.
II - A simples entrega dos bens não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá somente após a
vistoria e comprovação de conformidade, observando os seguintes procedimentos:
a) Recebimento Provisório: Os itens serão recebidos provisoriamente mediante recibo assinado por
ambas as partes, para efeito de posterior verificação de conformidade e quantidade dos mesmos com as
especificações constantes no Termo de Referência e na Proposta de Preços.
b) Recebimento Definitivo: Os itens terão o seu recebimento definitivono prazo máximo de até 15 (quinze)
dias úteis, contados a partir da assinatura do Termo de Recebimento Provisório e logo após a verificação da
sua quantidade e de sua adequação às especificações, mediante assinatura das partes.
III - O Contratante rejeitará, no todo ou em parte, a entrega que estiver em desacordo com as
especificações e condições contidas no Termo de Referência, na Proposta de Preços e no Contrato, ficando
a CONTRATADA sujeita à readequação dos bens.
IV - O aceite/aprovação dos objetos do Termo de Referência pela Administração não exclui a
responsabilidade civil da CONTRATADA, especialmente quanto a vícios de qualidade dos itens licitados
e/ou disparidades com as especificações estabelecidas no Edital, verificadas, posteriormente, garantindo-se
à Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania- SEMUSC.
V - O recebimento definitivo não isenta a CONTRATADA de responsabilidades futuras quanto à qualidade
dos bens materiais entregues.
CLÁUSULA SÉTIMA - SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS REPROVADOS
I - A CONTRATADA, deverá substituir, no todo ou em parte, às suas expensas:
a) reprovados no recebimento provisório, quando o objeto fornecido estiver em desacordo com as
especificações contidas no Termo de Referência, na Proposta de Preços da CONTRATADA;
b) que apresentem vício redibitório que os torne impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam,
dentro do prazo de garantia.
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II - Em caso de recusa será lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades,
devendo os itens licitados ser substituídos pela Contratada no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos
contados a partir da data de assinatura do Termo de Recusa.
III - Caso a substituição do objeto recusado não ocorra no prazo determinado será considerada inexecução
contratual e Contratada estará sujeita à aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência,
inclusive multa de mora.
IV - A CONTRATADA deverá arcar com todos os custos decorrentes da substituição, inclusive as despesas
de remoção e transporte.
V - O vício redibitório poderá ser identificado após o recebimento definitivo.

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
I - Dentre outras atribuições previstas no Termo de Referência, são obrigações da Contratada:
v) fornecer os itens licitados no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de recebimento da
nota de empenho, facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei
8.666/93, devidamente justiﬁcadae autorizado pela Administração.
w) fornecer o objeto deste Termo de Referência novos, juntamente com toda a documentação exigida
conforme especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência e em sua Proposta de
Preços, observados as respectivas quantidades, qualidade e preços;
x) a entrega deverá ser realizada no local predeterminado no Contrato;
y) substituir os objetos reprovados no recebimento provisório por estarem em desacordo com as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos,
contados do recebimento da respectiva Notificação;
z) substituir ou reparar, no todo ou em parte, os objetos que apresentarem vícios redibitórios após a
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a critério da Administração, no prazo de até 15
(quinze) dias consecutivos, contado do recebimento da respectiva Notificação, arcando com todos os
custos decorrentes;
aa) substituir os itens defeituosos no período de 30 (trinta) dias corridos, sem qualquer ônus para a
Administração, por outros novos, sem uso anterior, com a mesma ou superior configuração, no prazo
de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados do recebimento da respectiva Notificação;
bb) observar o prazo de garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do Termo
de Recebimento Definitivo;
cc) prestar atendimento, com vistas a assegurar a assistência técnica decorrente da garantia legal para
vícios, durante o prazo de garantia do fabricante sem ônus para o Contratante, valendo-se de
Empresa Autorizada que opera em nome do fabricante, localizada nesta capital.
dd) não transferir a outrem no todo ou em parte o objeto deste Termo de Referência;
ee) indicar seus dados e endereço, telefone, fax e e-mail, mantendo-os atualizados junto à
Administração durante toda a vigência do Contrato;
ff) designar 01 (um) empregado como responsável pelo Contrato para participar de eventuais reuniões e
ser o interlocutor da Contratada, zelando pelo fiel cumprimento de suas obrigações;
gg) comunicar ao Contratante, de imediato, eventuais motivos que impossibilitem o cumprimento das
obrigações constantes neste Termo de Referência;
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hh) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua
culpa ou do dolo na execução do Contrato, não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da
fiscalização ou do acompanhamento pelo Contratante;
ii) responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, securitários, previdenciários, fiscais e
comerciais resultante da execução do Contrato, inclusive quanto ao frete e descarregamento dos
objetos deste Termo de Referência;
jj) organizar-se técnica e administrativamente de modo a cumprir com eficiência as obrigações
assumidas;
kk) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança do local onde serão
entregues;
ll) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e medicina do
trabalho;
mm) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessária à execução
do Contrato, como única e exclusiva empregadora;
nn) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;
oo) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.
pp)

manter e apresentar, sempre que solicitada, a documentação de regularidade fiscal exigidas

na fase de habilitação e qualificação.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
k) emitir as Notas de Empenho;
l) acompanhar e fiscalizar a entrega dos objetos licitados, por intermédio da Comissão de Recebimento;
m) receber osobjetos licitados em conformidade com as especificações, quantidade, qualidade, prazos e
demais condições estabelecidas no Termo de Referência;
n) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos objetos do Termo de
Referência;
o) notificar a Contratada, para a substituição dos objetos licitados

reprovados no recebimento

provisório, conforme Termo de Recusa;
p) notificar a Contratada, para a substituição dos objetos licitados que apresentarem vícios redibitórios
após a assinatura do ateste que formaliza o recebimento definitivo, conforme Termo de Recusa;
q) efetuar os pagamentos à Contratada de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando as
normas administrativas e financeiras em vigor;
r) comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento;
s) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
Contratada;
t) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento
das obrigações assumidas pela Contratada;
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CLÁUSULA DÉCIMA - PAGAMENTO
I - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura
do ateste que formalizar o recebimento definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela
Contratada, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos seguintes documentos:
a) cópia da respectiva Ordem de Fornecimento;
b) cópia da Nota de Empenho;
c) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a qual se
refira às contribuições previdenciárias e as de terceiros;
d) Certidão Negativa de Débitos Fiscais junto à Fazenda Estadual;
e) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Estadual;
f) Certidão Negativa de Débitos Fiscais junto à Fazenda Municipal;
g) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa, junto à Fazenda Municipal;
h) Certificado de Regularidade do FGTS;
i) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
II - A nota fiscal/fatura será conferida e atestada pela Comissão de Recebimento responsável pelo
recebimento;
III - O pagamento será creditado em nome da Contratada, então contratada, mediante ordem bancária em
conta corrente por ela indicada.
IV - Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal (is), motivada por erro ou incorreções, o prazo para
pagamento passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação.
V - Em caso de ausência ou irregularidade nas Certidões de regularidade fiscal e trabalhista, o prazo de
pagamento será contado a partir da sua (re) apresentação, devidamente regularizadas.
VI - A Administração se reserva ao direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o objeto não
estiver de acordo com as especificações apresentadas e aceitas.
VII - A Administração poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizações devidas pela Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
I - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a Contratada
às sanções previstas na Lei Federal nº 10.520/2002, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal nº
8.666/1993.
II - Aplicando-se o disposto no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/1993, o atraso dos prazos fixados sujeitará a
Contratada, às seguintes multas de mora, assegurado o contraditório e a ampla defesa:
a) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) em razão do atraso injustificado no
cumprimento do prazo de entrega de até o limite de 10% (dez por cento);
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b) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) em razão do atraso injustificado no
cumprimento do prazo de substituição dos itens licitados incidente sobre o valor total dos itens
reprovados no recebimento provisório ou que apresentem defeito de fabricação ou impropriedades,
até o limite de 10% (dez por cento);
c) multa moratória diária de 0,06% (seis centésimos por cento) em razão do atraso injustificado no
cumprimento do prazo para concluir os serviços de assistência técnica dos itens licitados ou do prazo
de substituição dos mesmos que não tenham sido devolvidos no período de 30 (trinta) dias
consecutivos da assistência técnica, incidente sobre o valor total do bem entregue à assistência
técnica gratuita, até o limite de 10% (dez por cento).
III - Diante da inexecução total ou parcial do Contrato, além das multas aludidas no item anterior, a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:
e) advertência;
f) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
g) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo não superior a 02 (dois) anos;
h) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.
IV - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na
alínea “b”.
a) Se a Contratada ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução da contratação, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará
impedida de licitar e contratar com a Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania SEMUSC, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste
item e das demais cominações legais.
b) Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à Contratada e publicação no Diário
Oficial do Município, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades
de advertência e multa de mora.
c) As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da
notificação, em conta bancária a ser informada pelo Contratante.
d) Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração ou cobrados
diretamente da Contratada, amigável ou judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VIGÊNCIA
I - O Contrato terá sua duração adstrita aos respectivos créditos orçamentários, de acordo com o caput do
art. 57, da Lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DO CONTRATO:
I - O Fiscal do Contrato será nomeado por Portaria do Secretário Municipal de Segurança com Cidadania,
quando da homologação e prévio empenho para assinatura do Contrato, Servidor e no qual já se encontra
pré-indicado, abaixo especificado:
Nome: Edilson Diniz Menezes
Matrícula: 145005 -1
Cargo: Coordenador do Corpo de Salva Vidas

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FONTE DE RECURSO:
I - Os recursos para custeio das despesas decorrentes da Contratação, que se seguir a Licitação de que
trata o Termo de Referência, correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
Reaparelhamento da SEMUSC
Projeto/Atividade: 0618102402.313
Elemento despesa: 4.4.90
Fonte de Recurso: 0100000000

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA RESCISÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos
77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA– DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este Contrato será regulamentado pelo art. Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, observadas as
condições estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, sem prejuízo da observância da legislação
correlata atinente aos Contratos Administrativos.

CLÁUSULADÉCIMA SÉTIMA– DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e um só efeito
na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Luís (MA), ______/______/2020.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA – SEMUSC
CONTRATANTE

CONTRATADA

De acordo,

TESTEMUNHAS:
1.
2.

Victor José Oliveira Vidigal
Advogado OAB/MA 11.727
Analista Jurídico da SEMUSC
Matrícula 524521
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