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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
Rua Sao Francisco, s/n, Centro - Nova Colinas - MA
CNPJ: 01.608.768/0001-0S

ANEXO

1.1.0 objeto da presente licitacao e o registro de precos de Umas Funeraria para a Prefeitura
Municipal de Nova Colinas, confonne condicoes, quantidades e exigencias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.1.A contratacao se da em razao da necessidade do abastecimento de Umas Funeraria para
funcionamento das secretarias de Assistencia social.
2.2. A aquisicao dos Umas Funeraria se faz necessario para atender as necessidades das
pessoas carente do nosso municipio.

3.1.As estimativas de consumo dos produtos foram elaboradas com base nos consumos
dos anos anteriores. Todavia, somente sera pago o que efetivamente for consurnido,
considerando os quantitativos maximos estabelecidos na planilha abaixo:
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ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRICAO
Uma infantil sem visor 0,60
Uma infantil sem visor 0,80
Uma infantil sem visor 1,20
Uma infantil sem visor 1,40
Uma popular adulto
Roupa mortuaria infantil (masculino'e feminino)
Roupa mortuaria adulto (masculino e feminino)
Remocao
Traslado de corpo
TOTAL

UND
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
km

QUANT. V. UNIT.
V. TOOTAL
495,00 R$ 3.960,00
8
540,00 R$ 4.320,00
8
578,33 R$ 4.626,64
8
636,67 R$
6.366,70
10
1051,67
10
R$ 10.516,70
325,00
R$ 11.050,00
34
351,67
3.516,70
10
R$
338,33 R$ 11.841,55
35
2,55 R$ 20.400,00
8000
R$ 76.598,29

4.1.Fomecer os produtos de acordo com as especificacoes e demais condicoes
estipuladas em sua proposta comercial.
4.2.Nao subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o fomecimento dos
produtos objetos deste Tenno de Referencia,
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4.3.Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados a Prefeitura
Municipal, por dolo ou culpa, bem como por aqueles que venham a ser causados por
seus prepostos em qualquer estabelecimento da rede credenciada.
4.4.Relatar a Prefeitura Municipal toda e qualquer irregularidade observada em virtude
da prestacao do fomecimento e prestar todos os esclarecimentos que forem
solicitados, cujas reclamacoes obrigam-se a atender prontamente.
4.5.Fomecer a seus empregados todos os Equipamentos de Protecao Individual - EPI,
exigidos pela Secretaria de Seguranea e Medicina do Trabalho - SSMT do MTE,
bem como cumprir todas as normas sobre medicina e seguranca do trabalho.
4.6.0bservar e adotar todas as normas de seguranca e prevencao a incendio,
recomendadas pela legislacao vigente.
4.7.Manter durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as demais
obrigacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas no
processo licitat6rio.

5 .1. Prestar a licitante vencedora todas as informacoes solicitadas e necessarias ao
fomecimento dos produtos.
5 .2. Acompanhar e fiscalizar a execucao do fomecimento dos produtos por meio de
servidor especialmente designado, que anotara em registro pr6prio todas as
ocorrencias relacionadas com a execucao, sob o aspecto quantitativo e qualitative.
5.3. Notificar a licitante vencedora, por escrito, a ocorrencia de eventuais falhas
imperfeicoes no fomecimento dos produtos, fixando prazo para sua correcao,
aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de Referencia.
5.4. Rejeitar no todo ou em parte os produtos entregues em desacordo com as obrigacoes
assumidas, no caso de densidade fora dos padroes, erro quanto ao produto solicitado,
volume menor que o solicitado, contaminacao por quaisquer elementos nao
permitidos na sua composicao e presenca de outras substancias, em percentuais alem
dos permitidos na sua composicao,
5 .5. Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados, mediante apresentacao Nota
Fiscal/Fatura devidamente atestada, depois de constatado o cumprimento das
obrigacoes da licitante vencedora.
5.6. Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigacao contratual
pendente por parte da licitante vencedora, ate a completa regularizacao.
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6.1. 0 abastecimento dos veiculos devera ser feito em locais previamente designados
pela administracao, na sede do Municipio.

7 .1. A Prefeitura Municipal de Nova Colinas, requisitara o fomecimento por escrito
licitante contratada, que o fara de imediato, no local designado.
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7 .2. A Prefeitura Municipal de Nova Colinas, nao flea obrigada a adquirir o fomecimento
dos produtos na totalidade estimada.

8.1. 0 pagamento sera efetuado pela Prefeitura Municipal de Nova Colinas, referente ao
fomecimento no decorrer do mes anterior, mediante apresentacao de todos os
documentos que comprovem a regularidade junto ao INSS-CND; do FGTS-CRF,
Certidao Negativa de Tributos e Contribuicoes Federais da SRF e Divida Ativa da
Uniao, Certidao Negativa do Fisco Estadual e Municipal e de outros exigiveis pelos
orgaos competentes.
8.2. 0 pagamento sera efetuado por intermedio de transferencia eletronica bancaria ate
10° (decimo) dia ap6s o recebimento da(s) Nota(s) Fiscal(is) de devendo estar
devidamente atestada por servidor designado para a fiscalizacao do contrato.
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8.3. Havendo erro na (s) Nota (s) Fiscal(is) ou circunstancia que impeca a liquidacao da
despesa, aquela(s) seratao) devolvida(s) e o pagamento ficara pendente ate que a
licitante vencedora providencie as medidas saneadoras.
8.4. Na hip6tese acima, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a regularizacao da
situacao e/ou reapresentacao da (s) Nota (s) Fiscal(is), nao acarretando qualquer
onus para a Prefeitura Municipal de Nova Colinas.
8.5. A Prefeitura Municipal de Nova Colinas, reserva-se o direito de suspender o
pagamento se o fomecimento dos produtos estiver em desacordo com as
especificacoes constantes do contrato.

9.1. A fiscalizacao sera exercida no interesse da Administracao e nao exclui nem reduz
a responsabilidade da licitante vencedora, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrencia, nao implica corresponsabilidade do Poder
Publico ou de seus agentes e prepostos.
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9.2.

0 fomecimento dos produtos sera supervisionado, fiscalizado e atestado pelo Fiscal
do Contrato, observando-se o exato cumprimento de todas as clausulas e condicoes
decorrentes do contrato celebrado, anotando, inclusive em registro proprio, todas as
ocorrencias relacionadas com a execucao do mesmo, determinando o que for
necessario a regularizacao das falhas observadas, como preve o artigo 67 da Lei
8.666/93.

10.1.

A Comissao

Permanente de Licitacao - CPL, compete, a seu jufzo, ap6s a notificacao
por escrito de irregularidade pelo 6rgao ou entidade requisitante, aplicar ao
fomecedor, garantidos o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes sancoes
administrativas pelo descumprimento total da obrigacao assumida, caracterizado
pela recusa do fomecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho
ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em
lei, devidamente informados e aceitos:

I - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de
empenho e ou contrato;
II - Cancelamento do preco registrado;
III - suspensao temporaria de participacao em Iicitacao e impedimento de
contratar com a administracao por prazo de ate 5 (cinco) anos.
10.2. Ao 6rgao ou entidade usuaria, na qualidade de responsavel pelo controle do
cumprimento das obrigacoes relativas ao contrato de fomecimento ou services que
cabera, com excecao das sancoes previstas nas alineas "c" e "d" do inciso II, a
aplicacao das seguintes penalidades:

I - Por atraso injustificado na execucao do contrato:
<:-:

a) multa morat6ria de um por cento, por dia util, sobre o valor da prestacao
em atraso ate O decimo dia;
b) rescisao unilateral do contrato ap6s o decimo dia de atraso;
II - Por inexecucao total ou execucao irregular do contrato de fomecimento
ou de prestacao de service:
a) advertencia, por escrito, nas faltas leves;
b) multa de dez por cento sobre o valor correspondente a parte nao
cumprida ou da totalidade do fomecimento ou service nao executado pelo
fomecedor;
c) suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de
contratar com a administracao por prazo de ate cinco anos;
d) declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a administracao
publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate
que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade.
10.3. A penalidade prevista na alinea "b" do inciso II podera ser aplicada de forma isolada
ou cumulativamente com as sancoes previstas nas alineas "a", "c" e "d", sem
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prejuizo da rescisao unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hip6teses
prescritas nos artigos 77 a 80 da Lein° 8.666, de 1993.
10.4. Ensejara ainda motivo de aplicacao da penalidade de suspensao temporaria de
participacao em licitacao ou impedimenta de contratar com a administracao de ate
05 (cinco) anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Municipio de
Nova Colinas, o licitante que apresentar documentacao falsa, nao mantiver a
proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuizo das demais cominacoes legais, nos
termos da Lei n° 10.520, de 2002.
10.5.0 fornecedor que nao recolher as multas previstas neste artigo, no prazo
estabelecido, ensejara tambem a aplicacao da pena de suspensao temporaria de
participacao em licitacao ou impedimenta de contratar com a administracao,
enquanto nao adimplida a obrigacao,
I 0.6. Os procedimentos e aplicacao das sancoes de que tratam alineas "c" e "d" do inciso
II, serao conduzidos no ambito do 6rgao Gerenciador.
10.7.A aplicacao da penalidade prevista na alinea "d" do inciso II, sera de competencia
exclusiva da autoridade maxima do 6rgao gerenciador da Ata de Registro de Precos;
facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no paragrafo seguinte,
podendo a reabilitacao ser concedida mediante ressarcimento dos prejuizos causados
e depois de decorrido o prazo de sancao minima de dois anos.
10.8.Fica garantido ao fornecedor o direito previo da citacao e de ampla defesa, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado da notificacao.
10.9.As penalidades aplicadas serao obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos
fornecedores do Municipio de Nova Colinas.
10.10. As importancias relativas as multas deverao ser recolhidas a conta do Tesauro
do Municipio, se 6rgao da administracao direta, ou na conta especifica, no caso de
entidade da administracao indireta.

11.1. 0 contrato tera vigencia ate 31/12/2020, a contar da data de sua assinatura, dentro
da vigencia da Ata de Registro de Precos,

12.1. As licitantes deverao apresentar, juntamente com as propostas:
12.1.1. Declaracao de Inexistencia de Fatos Impeditivos;
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12.1.2. Declaracao de que nao contrata menor;
12.1.3. Apresentacao de atestado de capacidade tecnica;
12.1.4. Os proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das
informacoes e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitacao;
12.1.5. A Prefeitura Municipal de Nova Colinas realizara diligencia nas
instalacoes da licitante vencedora com o intuito de apurar o efetivo
atendimento as exigencias neste Termo de Referencia;
12.1.6. A licitante vencedora apresentara declaracao de que possui e mantera
quadro de pessoal suficiente para o atendirnento dos services a serem
executados conforme previsto neste Termo de Referencia;
12.1.7. A licitante vencedora estara obrigada a
propostas, acrescimos ou supressoes
Municipal de Nova Colinas, ate o limite
cinco por cento) do valor adjudicado, na
8.666/93;

aceitar, nas mesmas condicoes
determinadas pela Prefeitura
correspondente a 25% (vinte e
forma do§ 1° do art. 65, da Lei

12.1.8.

Todo e qualquer assunto relative a execucao do contrato, somente podera
ser tratado e negociado com o Fiscal do Contrato, sem que haja ingerencia
de terceiros, nae credenciados para tal fim;

12.1.9.

As decisoes e/ou providencias que ultrapassarem a competencia do fiscal
do contrato deverao ser solicitadas a Administracao, em tempo habil para
a adocao das medidas convenientes e necessarias ao caso;

12.1.10. Aos casos omissos aplicar-se-ao as demais disposicoes constantes da
legislacao pertinente;
12.1.11.

0 foro para dirimir questoes relativas ao presente Edita! sera o de Balsas
- MA, com exclusao de qualquer outro.
Municfpio de Nova Colinas (MA), 16 de abril 2020.

Raima Laurentino Ribeiro
Secretario Municipal de Assistencia Social

