ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2016 – CSL/SEDEL/MA

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
1.LICITAÇÃO:_________________________________________________________
2.OBJETO:____________________________________________________________
3. PROCESSO nº: _____________________________________________________
4. RAZÃO SOCIAL:____________________________________________________
5. CNPJ Nº:___________________________________________________________
6. Endereço:__________________________________________________________
7. e-mail:_____________________________________________________________
8. Cidade: ____________________________________________________________
9. Estado:____________________________________________________________
10. Telefone: __________________________________________________________
11. Fax:______________________________________________________________
12. Pessoa para contato: ______________________________________________
Recebemos através do acesso à página www.sedel.ma.gov.br ou pessoalmente, nesta
data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: __________________, ___ de _____________ de 2016.

_________________________________
Assinatura
Senhor Licitante,
Visando comunicação futura entre esta Secretaria e sua empresa, solicito de Vossa
Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter à Comissão Setorial de
Licitação da SEDEL/MA por meio do fax: (98) 2109-5974 ou pessoalmente.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 – CSL/SEDEL
EDITAL
PROCESSO Nº.0206174/2016 /SEDEL

1.1.
OBJETO:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01) EQUIPAMENTO
REPROGRÁFICO
(FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA),
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), PARA
ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER –
SEDEL.
ORGÃO LICITADOR: SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER – SEDEL.

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 19 de dezembro de 2016.

HORA: 15h 00min
LOCAL: Auditório da SEDEL, localizado na Travessa Guaxenduba, n. 100 – Bairro do
Outeiro da Cruz, Complexo Esportivo de São Luís, São Luís, Maranhão.
PREGOEIRO OFICIAL: Alexandre Rosa de Carvalho
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PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2016 – CSL/SEDEL
(exclusiva para ME / EPP)
PROCESSO Nº. 0206174/2016 /SEDEL
EDITAL
A SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER – SEDEL,
inscrita no CNPJ sob nº 05.506.465/0001-32, sediada na Travessa Guaxenduba, n.
100 – Bairro do Outeiro da Cruz, Complexo Esportivo de São Luís, CEP. 65.043-320 –
São Luís – Maranhão, por intermédio do seu Pregoeiro Oficial da SEDEL, designado
pela Portaria nº 017/2016, publicada no Diário Oficial do Estado de 12 de fevereiro de
2016, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço global, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos.
A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/2002
regulamentada pelo Decreto nº 3.555/2000. Deverão também ser aplicadas
subsidiariamente, no que couber a Lei Federal nº 8.666/1993, a Lei Complementar
123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.
A sessão pública de realização do Pregão terá início às 15h00min do
dia 19 de dezembro de 2016, devendo os envelopes, contendo a Proposta de Preços
e a Documentação de Habilitação para o objeto definido neste Edital e respectivos
Anexos, ser entregues no Auditório da CSL/SEDEL, situado no prédio da
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEDEL, localizado Travessa
Guaxenduba, n. 100 – Bairro do Outeiro da Cruz, Complexo Esportivo de São Luís,
nesta cidade, na data e horário acima mencionados.
1. DO OBJETO
1.1 O presente Pregão tem por objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE (01)
EQUIPAMENTO
REPROGRÁFICO
(FOTOCOPIADORA/IMPRESSORA),
em
conformidade com as especificações contidas no Termo de Referência (Anexo – I,
deste Edital, para atender à demanda da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer –
SEDEL.
1.2 VALOR ESTIMADO: O valor mensal estimado para a contratação, objeto do
presente edital é de R$ 2.444,30 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e
trinta centavos), perfazendo um valor global de R$ 29.320,00(vinte e nove mil
trezentos e vinte reais), para um período de 12(doze) meses.
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1.3. O critério de julgamento é o de menor preço global, porém os valores unitários
cotados nas propostas não deverão ultrapassar os valores unitários estimados no
edital.
1.4.
Em caso de discordância entre as cláusulas descritas neste edital e as
constantes no Termo de Referência, prevalecerão as descritas no edital.
2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham especificado no
estatuto ou contrato social atividade pertinente com o objeto da presente licitação e
que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos
mínimos de classificação das propostas, constante deste Edital e seus Anexos.
2.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação:
a) Empresas que se encontrem em processo de dissolução, recuperação judicial,
recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;
b) Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e
empresas controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si;
c) Empresas que se apresentem na qualidade de subcontratadas;
d) Empresas que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam
servidores públicos do Estado do Maranhão;
e) Empresas suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a
Administração, conforme art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o
prazo da sanção aplicada.
f) Empresas impedidas de licitar e contratar com o Estado do Maranhão, conforme art.
7º da Lei Federal nº 10.520/2002 durante prazo da sanção aplicada;
g)Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação.
h) Sociedades empresárias estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;
i) 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.
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j) Empresas enquadradas nas demais vedações estabelecidas no art. 9º da Lei
Federal nº 8.666/93.
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1. Na fase de credenciamento o interessado deverá credenciar-se e, se for o caso,
comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para
a prática de todos os demais atos inerentes a este Pregão Presencial.
3.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração
(Procuração Pública); poderá ainda ser feito através de instrumento particular ou Carta
Credencial, nestes dois últimos casos, com assinatura reconhecida por Cartório
competente, firmada pelo signatário da Proposta, no modelo do ANEXO II deste Edital,
com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome do proponente.
3.3. O instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO
II), deverá estar acompanhado de cópia dos seguintes documentos:
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente atualizado, ou ato
constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do
representante da empresa interessada.
3.4. Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo Pregoeiro, a cada
Sessão Pública realizada.
3.5. Após o credenciamento, será declarada a abertura da sessão e não mais serão
admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.
3.6. É facultada a apresentação do credenciamento de que trata o subitem 3.1. A não
apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamento impedirá a licitante de participar da fase de lances, de negociar
preços, de declarar a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante
durante a sessão pública do Pregão.
3.6.1. Na ausência do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na
proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
3.7. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, fica
dispensada do credenciamento na forma de que trata o subitem 3.1, devendo
comprovar esta qualidade através de cópias dos documentos indicados no subitem 3.3
alíneas “a” e “b”.
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3.8. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa
e nem de um mesmo representante para mais de uma empresa.
3.9. Certidão de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, somente para efeito do disposto nos arts. 43 a 45 da Lei Complementar n° 123,
de 14/12/2006, emitida nos termos do art. 8° da Instrução Normativa do Departamento
Nacional de Registro do Comércio – DNRC n° 103, de 30/04/2007, pelo Registro
competente para a inscrição do Ato Constitutivo ou Contrato Social das proponentes
pertencentes a esta categoria empresarial.
4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
4.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados
pessoalmente pelo representante credenciado, no local, dia e hora acima
mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente fechados e
rubricados no fecho e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, além da razão social do licitante, os seguintes dizeres:
ENVELOPE Nº 01
PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº07/2016/CSL/SEDEL
ORGÃO LICITADOR: COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SEDEL
DATA: 19/12/2016
NOME DA EMPRESA LICITANTE:
ENVELOPE Nº 02
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016/CSL/SEDEL
ORGÃO LICITADOR: COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SEDEL
DATA: 19/12/2016
NOME DA EMPRESA LICITANTE:
4.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope.
4.3. Após a entrega dos envelopes, aquele indicado como “DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO” será rubricado pelo Pregoeiro, equipe de apoio e os representantes
credenciados das licitantes.
4.4. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentação em original ou
cópia previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da
CSL/SEDEL (até às 18h00min do dia útil que anteceder a realização do certame),
ou publicação em órgão da imprensa oficial.
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4.5. Não serão consideradas propostas apresentadas por via postal, internet ou facsímile.
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em
papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões
técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada,
assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente,
com o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória:
a) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para
contato, bem como dados bancários tais como: nome e número do Banco, agência e
conta corrente para fins de pagamento;
b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, números do CPF e
Carteira de Identidade e cargo na empresa;
c) Descrição completa do objeto da presente licitação em conformidade com as
especificações do Termo de Referência – ANEXO I deste Edital;
d) Preço mensal e anual dos serviços elencados. Nos preços propostos deverão
estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo:
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
e) Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de
Habilitação, podendo ser utilizado o modelo constante do ANEXO V, ou modelo
próprio da licitante, desde que contenha a informação de que tem conhecimento e
atende plenamente as exigências de habilitação.
f) Prazo de validade da proposta: Não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
da sessão de abertura dos Envelopes.
g) Prazo para instalação e local: até 05 (cinco) dias consecutivos a contar do
recebimento da Ordem de Fornecimento e será realizada na Travessa Guaxenduba, n.
100 – Bairro do Outeiro da Cruz, Complexo Esportivo de São Luís, nesta cidade, de
segunda a sexta-feira, no horário de expediente.
h) Certidão emitida pela Junta Comercial competente que comprove o enquadramento
da licitante como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006;
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i) Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislação Trabalhista, Previdenciária e
de Segurança e Saúde do Trabalho, podendo ser utilizado o modelo constante no
Anexo VII.
5.2. Não será admitida cotação distinta prevista neste Edital.
5.3. A apresentação da Proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.4. O licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeito às penalidades previstas
na Lei 8.666/1993.
5.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo ser fornecidos
serviços sem quaisquer ônus adicionais.
5.6. Em caso de divergência nos preços unitário e total da PROPOSTA prevalecerá
obrigatoriamente o preço unitário, podendo o PREGOEIRO retificar o valor total da
proposta considerando os valores unitários propostos e o quantitativo determinado no
Edital, registrando o fato na Ata da Sessão.
5.7. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escrita, seja
com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer item que importe modificação dos
termos originais, ressalvada apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros
formais, alterações essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro.
5.8. A simples irregularidade formal, que evidencie lapso, isento de má-fé, e que não
afete o conteúdo ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação.
a) O Pregoeiro poderá corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, com base
no valor unitário, e poderá incluir o preço global da Proposta, se faltar.
b) Caso algumas das informações descritas no item 5.1, alínea “b”, não constem da
Proposta, poderão ser encaminhadas posteriormente.
c) Caso os prazos de validade da Proposta sejam omitidos na Proposta de Preços, o
Pregoeiro entenderá como sendo igual aos previstos no item 5.1, alínea “f”.
5.9. Caso a convocação para contratação não seja emitida dentro do período de
validade da proposta, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos,
sendo que a SEDEL poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade por mais 60
(sessenta) dias.
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5.10. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para
efeito de julgamento serão da exclusiva e da total responsabilidade da licitante, não
lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos.
5.11. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
5.12. Não se admitirá Proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor
zero, incompatíveis com os preços praticados no mercado.
5.13. Não se admitirá Proposta que apresentar alternativa de Preços.
5.14. Além da proposta escrita, os licitantes deverão apresentar no dia da sessão
pública, suas propostas gravadas em mídia digital em planilha Excel.
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Serão proclamados, pelo pregoeiro, os licitantes que apresentarem as propostas
de menor preço e todas aquelas apresentadas com preços até 10% (dez por cento)
superiores, dispostos em ordem crescente, para que os representantes legais das
licitantes participem da etapa de lances verbais.
6.2. Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas com preços
em conformidade com o definido no subitem anterior, o pregoeiro fará o ordenamento
das melhores ofertas, até o máximo de três, colocadas em ordem crescente, quaisquer
que sejam os valores ofertados.
6.3. Aos proponentes proclamados conforme os subitens anteriores será dada a
oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores
distintos e decrescentes, para a escolha da proposta de menor valor.
6.4. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado
sorteio, para determinação da ordem de oferta de lances.
6.5. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicará a exclusão da licitante desta etapa e a manutenção do último valor
apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.
6.6. Não poderá haver desistência dos lances ofertados.
6.7. O pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto da proposta com o
menor preço ofertado, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo
motivadamente a respeito e divulgando o resultado do julgamento.
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6.8. Encerrada a etapa competitiva e aceitável a proposta, o Pregoeiro procederá a
abertura do ENVELOPE Nº 02 – Documentos de Habilitação deste licitante, para
verificação do atendimento às condições de habilitação exigidas neste Edital.
6.9. Se a proposta escrita de menor preço não for aceitável ou se a respectiva
licitante desatender às exigências habilitatórias, será examinada a oferta seguinte e a
sua aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado tal proposta,
na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que
atenda às condições deste Edital.
6.10. O pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta
de menor preço, no sentido de que seja obtido preço ainda mais vantajoso para a
Administração Pública.
6.11. Caso tenha ocorrido lance, a Proposta de Preços, ajustada ao lance final, deverá
ser protocolada na CSL/SEDEL, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da
lavratura da ata.
6.11.1 Considerada a nova proposta regular, quanto ao valor e demais exigências do
Edital o objeto desta licitação será adjudicado à empresa declarada vencedora.
6.11.2 A não apresentação da nova proposta no prazo determinado neste item 6.12 e
ainda na hipótese da inadequação da nova proposta, implicará na desclassificação
do licitante e decadência do direito à contratação, cabendo ao Pregoeiro, sem prejuízo
das sanções legais cabíveis, convocar os licitantes remanescente na ordem de
classificação dos lances para dar continuidade ao Pregão, podendo inclusive reabrir a
fase de lances.
6.12. Serão desclassificadas aquelas propostas que:
6.12.1. Não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos
6.12.2. Forem omissas ou as que apresentem irregularidades ou falhas capazes de
dificultar o julgamento;
6.12.3. Que contenham preços manifestamente inexequíveis, assim considerados
aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de
documentação que comprove que os custos são coerentes com os praticados no
mercado.
6.13. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo pregoeiro, pelos
componentes da equipe de apoio e pelos representantes dos proponentes presentes.
7. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES
7.1. A Documentação de Habilitação deverá ser entregue em 01 (uma) via, em
envelope devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado
no item 4.1 deste Edital.
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7.1.1. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação,
produzidos pelo próprio licitante, deverão conter data, identificação e assinatura do
titular da empresa ou do seu representante legal.
7.2. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à
abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que
apresentou a melhor proposta, procedendo a sua habilitação ou inabilitação.
7.3. A participação no presente procedimento licitatório requer a apresentação de toda
a documentação comprobatória da necessária qualificação no que se refere à:
7.3.1. Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da
seguinte documentação:
a) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas
alterações, devidamente registrados, em se tratando de sociedades empresariais e, no
caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus
atuais administradores;
c) No caso de Sociedades simples o ato constitutivo inscrito no Cartório Civil (Registro
Civil das Pessoas Jurídicas ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos)
acompanhado da prova de Diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.3.2. Regularidade Fiscal, social e trabalhista que será comprovada mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União;
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d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a:
 Certidão Negativa de Débitos Fiscais;
 Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante,
relativa ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e relativa à TLF –
Taxa de Localização e Funcionamento, mediante os seguintes documentos:
 Alvará de Localização e Funcionamento;
 Certidão Negativa de Débitos Municipais;
 Certidão Negativa quanto à Divida Ativa Municipal
f) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
através de apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.
g) Comprovação de que empresa detém situação regular perante o INSS, com a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições
Previdenciárias e às de Terceiros, emitida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.
h) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto
no inciso V, do art. 27 da Lei Federal 8.666 no modelo do Anexo III.
h) Comprovação de que a empresa detém situação regular perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT);
i) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou
Extrajudicial), expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não
excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data de apresentação da proposta
de preço.
7.2.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que
esta apresente alguma restrição.
7.2.3.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme Lei Complementar n°
123/2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do
certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a
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regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.2.3.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior,
implicará na decadência do direito de não ser preterido na hipótese de contratação
administrativa. Neste caso, será facultado à Administração convocar as licitantes
remanescentes, ocasião em que será assegurado o exercício do direito de preferência
às demais microempresas e empresas de pequeno porte, cujas Propostas estiverem
no intervalo de empate previsto no item 6.7.
7.2.3.3. Na hipótese da não contratação de microempresa e empresa de pequeno
porte, o objeto licitado poderá ser registrado em favor da proposta originalmente
classificada em primeiro lugar.
7.4. A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de:
a) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando que a licitante prestou fornecimento compatível com o objeto deste
Pregão. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, constando
seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores,
administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa
indicação de seu nome completo e cargo/função.
7.5. Outros documentos:
7.5.1. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão, de
acordo com o Art. 1º do Decreto nº 21.040 de 17 de fevereiro de 2005, para
empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão.
7.5.1.1. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido órgão
da Administração Pública Federal ou de outros Estados, substituirá os documentos
enumerados nos subitens 7.3.1 (“a”, “b”, “c” e “d”) e 7.3.2 (“a” e “b”), obrigandose a licitante a apresentar o referido Certificado acompanhado da Declaração da
Inexistência de Fato Impeditivo da sua Habilitação, conforme o modelo do ANEXO IV
deste Edital.
7.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
7.7. Ao ser declarado vencedor o licitante terá o prazo de 5 (cinco) dias consecutivos
para a apresentação das amostras.
7.8. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, poderá o pregoeiro considerar o
proponente inabilitado.
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8. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO.
8.1. A impugnação ou pedido de esclarecimento deverá ser encaminhado ao
Pregoeiro, por escrito, protocolada na Comissão Setorial de Licitação da SEDEL,
localizada na localizado Travessa Guaxenduba, n. 100 – Bairro do Outeiro da Cruz,
Complexo Esportivo de São Luís, nesta cidade, de segunda a sexta-feira, no horário
das 14h00 às 18h00 obedecidos os seguintes critérios:
8.1.1. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais quanto ao Edital,
como também pedidos ou consultas formuladas via e-mail;
8.1.2. Os esclarecimentos às consulentes serão comunicados a todos os demais
interessados que tenham adquirido o presente Edital.
8.1.3 Qualquer pessoa poderá impugnar este instrumento convocatório, em até 02
(dois) dias úteis, antes da data fixada para abertura da sessão pública, nos termos do
art. 12 do Decreto Federal nº 3.555/2000.
8.2 A impugnação deverá ser dirigida ao Pregoeiro e protocolizada na sala da
CSL/SEDEL, nos dias e horário de expediente, conforme informado no preâmbulo
deste edital, sob pena de não conhecimento da impugnação.
8.3 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.
8.4 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para
a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação da proposta.
9. DOS RECURSOS
9.1. Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório, poderá a licitante, ao final da
sessão pública manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso,
sendo registrado em Ata a síntese das suas razões de recorrer:
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da
sessão deste Pregão, importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do
objeto pelo Pregoeiro à vencedora.
9.3. Caberá à licitante juntar os memoriais relativos aos recursos registrados em Ata
no Prazo de 03 (três) dias úteis, contados da lavratura da citada Ata.
9.4. Ciente as demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum
dos concorrentes, ficam desde logo intimadas a apresentarem contrarrazões também
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em 03 (três) dias úteis, contados do término do prazo de apresentação das razões da
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.5. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro deverá ser entregue, no prazo
legal, na Comissão Setorial de Licitação da SEDEL, no endereço acima citado, terá
efeito suspensivo, e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.6. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente
informado, à consideração do Secretário de Estado do Esporte e Lazer, que proferirá
decisão definitiva antes da homologação do procedimento.
9.7. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, o Secretário de Estado do Esporte e Lazer homologará o resultado da
licitação para determinar a contratação.
10. DA HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO
10.1. Adjudicado o objeto da licitação à empresa proclamada vencedora, o Secretário
de Estado do Esporte e Lazer do Maranhão poderá homologar este procedimento
licitatório e determinar a contratação com a licitante vencedora.
10.2. Após a homologação do resultado da presente licitação, a Secretário de Estado
do Esporte e Lazer do Maranhão convocará a empresa adjudicatária para, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato, adaptado à proposta vencedora,
na forma da minuta apresentada no ANEXO V, sob pena de decair o direito ao
serviço, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666/93.
10.2.1 O licitante vencedor deverá apresentar no prazo máximo de 72 (setenta e
duas) horas após a Adjudicação, no setor de Finanças da SEDEL/MA,
comprovação de cadastramento nos sistemas SIAGEM/MA, para efeito de empenho,
contratação e pagamento, em conformidade com o Decreto Estadual nº 16.905/99 e
SIAFEM/MA (Sistema de Administração Financeira para Estados e Municípios).
10.3. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administração.
10.4. É facultado à Administração, quando a licitante vencedora não apresentar
situação regular no ato de assinatura do Contrato, ou recusar-se a assiná-lo ou a
retirar a Nota de Empenho no prazo e nas condições estabelecidas, convocar as
licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para reabertura do
Pregão, ou revogar o Pregão, independentemente da aplicação das sanções previstas
neste Edital.
10.4.1. Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro poderá negociar diretamente
com a licitante detentora da proposta de Menor Preço, obedecida a ordem de
classificação, para que seja obtido menor preço.
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10.5. A recusa injustificada da licitante vencedora em retirar a Nota de Empenho e
assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total
da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.
10.6. A licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
10.7. A contratação fica condicionada à consulta prévia ao Cadastro Estadual de
Inadimplentes para verificação da situação da adjudicatária em relação às obrigações
pecuniárias e não pagas, consoante determina o artigo 6º da Lei Estadual nº 6.690, de
11 de julho de 1996.
10.8. No ato da assinatura do contrato a adjudicatária estabelecida no Maranhão
deverá apresentar Certidão Negativa de Débito com a CAEMA, conforme Decreto
Estadual 21.178/2005.
10.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à
contratação.
11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1. O pagamento será feito no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, referente ao fornecimento dos materiais do mês
imediatamente anterior (período de 30 dias), a qual deverá ser entregue até o quinto
dia útil do mês subsequente e atestada pela SEDEL ou servidor designado para este
fim, acompanhada das certidões negativas: Certidão Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, FGTS e CAEMA.
11.2. As Notas Fiscais emitidas pela CONTRATADA deverão relacionar a quantidade
de materiais, o preço unitário dos itens em reais(R$), o preço total dos itens em
reais(R$) e por fim o preço global da Nota Fiscal.
11.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao proponente ou
inadimplência contratual.
11.4. A Contratante efetuará a retenção e o recolhimento de tributos, contribuições
sociais e parafiscais, quando a legislação assim exigir.
11.5. Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura
apresentada pela CONTRATADA, esta fará jus à compensação financeira na forma de
atualização monetária do respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratórios à
taxa de 1% (um por cento) ao mês, “pro rata tempore”.
11.6. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo
montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no
subitem 11.5.
12. DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA.
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12.1. O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses contado a partir da data
de sua publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos limitados a 60 (sessenta) meses em conformidade com o artigo
57, II da Lei 8.666/93 (serviços de natureza contínua).
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. As sanções, a serem aplicadas por autoridade competente, terão natureza
pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado sempre
o Direito de Defesa.
13.1.1. Pela inexecução total ou parcial, ou ainda por atraso no cumprimento das
obrigações pelo Contratado, a Administração pode garantida a prévia defesa, aplicar
as seguintes sanções:
a) Advertência escrita;
b) Multa;
b.1) A Multa será aplicada nos seguintes limites:
b.2) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30 (trigésimo) dia de atraso,
sobre o valor do produto não entregue;
b.3) 10% (dez por cento) sobre o valor do produto não entregue, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias e com a conseqüente rescisão do contrato.
c) Suspensão temporária para participar de licitação e assinar Contratos com o Estado
por prazo não superior a 2 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a
Administração Pública, pelo prazo previsto no inciso anterior ou até que o contratado
cumpra as condições de reabilitação.
e) Impedimento para participar de licitação e assinar Contratos com o Estado pelo
prazo de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do Sistema de Gerenciamento de
licitações e Contrato - SGC por igual prazo, no caso particular de licitação na
modalidade de Pregão.
13.1.2. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” e “e” poderão ser aplicadas
juntamente com a prevista na “b”.
13.2. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo,
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o prévio direito da citação e
da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo
de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
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14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1. As despesas correrão por conta seguinte dotação orçamentária: UGE: 450101,
GESTÃO 001, FUNÇÃO: 27 – DESPORTO E LAZER, SUBFUNÇÃO: 122 –
Administração Geral, Programa: 0578 – Mais Esporte, Mais Lazer,
PROJETO/ATIVIDADE: 4450.0001 – Gestão de Programas no Estado do Maranhão.
PLANO INTERNO: Manutenção, NATUREZA DA DESPESA: 339030, FONTE DE
RECURSOS: 0101.
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor,
farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.
15.2. É facultado ao pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação,
a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar no ato da sessão pública.
15.3. O Secretário de Estado do Esporte e Lazer poderá revogar a presente licitação
por razões de interesse público, derivados de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por
ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.
15.4. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão:
a) a anulação do Pregão induz à do contrato;
b) os licitantes ou fornecedores 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.
15.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à
contratação.
15.6. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
15.7. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e o Estado do Maranhão não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
15.8. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer
reclamação ou indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e
alteradas as condições do presente Edital.
15.9. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito,
ao Pregoeiro, na Comissão Setorial de Licitação – CSL/SEDEL, situada na
localizado na Travessa Guaxenduba, n. 100 – Bairro do Outeiro da Cruz, Complexo
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Esportivo de São Luís, nesta Cidade, de segunda à sexta-feira, no horário das 14:00
às 18:00 horas, obedecidos os seguintes critérios:
a) Não serão levadas em consideração pelo Pregoeiro, quaisquer consultas, pedidos
ou reclamações relativas ao edital que não tenham sido formuladas até 02 (dois) dias
úteis anteriores à data fixada para a abertura da Sessão Pública.
b) Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais quanto ao edital, como
também pedidos ou consultas formuladas via e-mail.
c) Os esclarecimentos às consulentes serão comunicados a todos os demais
interessados que tenham adquirido o presente edital.
15.10. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
15.11. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida
para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação do pregoeiro em contrário.
15.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Secretaria de Estado do Esporte e Lazer – SEDEL.
15.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de
Pregão.
15.14. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, se
proferido no dia da abertura, ou mediante publicação na Imprensa Oficial.
15.15. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei
Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93.
15.16. Este edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão
Setorial de Licitação – CSL/SEDEL, localizado na Travessa Guaxenduba, n. 100 –
Bairro do Outeiro da Cruz, Complexo Esportivo de São Luís, nesta Cidade, de
segunda-feira à sexta-feira das 14:00 às 18:00 horas onde poderão ser consultados
e/ou obtidos gratuitamente, devendo os mesmos comparecerem munidos de pendrive
para gravação. O edital também estará disponível no site www.sedel.ma.gov.br
15.17. Ao adquirir o edital, o interessado deverá declarar o endereço em que receberá
notificação e ainda comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se
válida a notificação encaminhada ao endereço fornecido.
15.18. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I - Termo de Referência
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ANEXO II - Modelo de Carta Credencial
ANEXO III - Declaração de Pessoa Jurídica
ANEXO IV - Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação
ANEXO V - Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de
Habilitação
ANEXO VI - Minuta do Contrato
ANEXO VII - Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislação Trabalhista,
Previdenciária e de Segurança e Saúde do Trabalho, podendo ser utilizado o modelo
constante no Anexo VII.
São Luís (MA), 01 de dezembro de 2016.

ALEXANDRE ROSA DE CARVALHO
Pregoeiro Oficial da SEDEL/MA
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 – CSL/SEDEL
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de
locação de equipamento reprográfico (fotocopiadora/impressora) novo, de primeiro
uso, bem como a instalação e treinamento de pessoal operacional, e ainda com
assistência técnica local, manutenção corretiva e preventiva, fornecimento de peças
de reposição e materiais de consumo (toner, revelador, cilindro e tambor), substituição
de equipamento, pelo período de 12 meses.
2. QUANTIDADE E VALOR ESTIMADO DOS SERVIÇOS
ITEM
DESCRIÇÃO
QUANT
V. MENSAL
01

Locação de 01 (um) equipamento
Reprográfico
(fotocopiadora/
impressora

01

2.443,33

V. TOTAL
29.319,96

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
Garantir a prestação de serviços de reprografia na Secretaria de Estado do Esporte e
Lazer.
4. QUANTIDADE E CARACTERISTICA TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO
ITEM
QTD
ESPECIFICAÇÃO
FRANQUIA
FRANQUIA
CUMULATI CUMULATIV
VA
A TOTAL
MENSAL
01

01

Locação
de
01
(um)
equipamento
reprográfico(fotocopiadora/impresora/ escãner em
rede) de primeiro uso, visor em cores touch screen,
tecnología a laser em rede, velocidade mínima de
30 ppm, frente e verso e alimentação automático
de originais para o mínima de 50 originais,
resolução minimo de 600 x 600 DPI,tamanho A4
até A3 com gramatura de 75gr/m2 a 205 GM2,
bandeja de entrada de 500 folhas, bandeja multiuso
de 100 folhas, ampliação e redução de 25% a
400% com incrementos de 1 em 1%, digitalizador
procesador mínimo de 750Mhz, memoria mínima
de 2GB, porta USB 2.0, interface de rede:
10/100/1000
sistema
operacional: Windows
XP/vista/7/8/sever 2003/8, Drives: Mac/Unix/Linux,
Protocolo: TCP/IP/SMNPV3, suporte IPV4/6,
gerenciamento de trabalho minimo: para 100
senhas departamentais, 100 senhas usuários e 20
login personalizado, com acesso restrito para o
equipamento, cópia continua de 1 a 999,
Linguagem de Impressão: PCL5e/PCL/XL/PCL 6 e

15.000
cópias

180.000 cópias
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Post Script 3.

5. LOCAL DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO
5.1 A máquina locada deverá ser instalada no Setor de Xerox da Secretaria de Estado
do Esporte e Lazer, situada à Travessa Guaxenduba, 100 – Outeiro da Cruz.
6. DISCRIMINAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 – A máquina fornecida pela CONTRATADA deverá possibilitar a execução dos
seguintes serviços;
6.1.1 – Tiragem de cópias em preto e branco em folha 75 a 205gr/m2, com velocidade
mínima de 30 cópias/minuto, tamanho A4 até A3.
Quantidade estimada/mês 15.000(quinze mil)
6.1.2 – A franquia será de forma cumulativa, compensáveis entre os meses utilizados
e considerando a quantidade total estimada de 180.000(cento e oitenta mil) cópias.
6.1.3 – O valor da cópia excedente à franquia mensal será de no Maximo R$ 0,05
(cinco centavos)
6.2 – Responsabilidades da CONTRATADA:
6.2.1 – Instalar o equipamento locado no endereço relacionado acima, no prazo
máximo de 07 (sete) dias contados da assinatura do Contrato.
6.2.2 – Disponibilizar a máquina em condições de ser utilizada imediatamente. A
Empresa Vencedora do certame deverá fornecer a máquina com os suprimentos
necessários para que ela possa ser testa na SEDEL;
6.2.3 – Fornecimento de todos os suprimentos Necessários ao pleno e total
funcionamento da máquina tais como: toner, revelador, cilindro e tambor;
6.2.4 – Manutenção preventiva e corretiva da máquina. Em caso de defeitos que não
possam ser realizados no local, a CONTRATADA se obriga substituir a máquina com
defeito no prazo máximo de 48 horas, por máquina de igual ou superior capacidade e
volume de cópias/impressões;
6.2.5 – Disponibilizar peças de reposição e assistência técnica ao equipamento
locado;
6.2.6 – Disponibilidade no ato da entrega e instalação do equipamento, prospectos
e/ou catálogos da fotocopiadoras/impressora, editados pelo fabricante, em português;
6.2.7 – Entregar os suprimentos necessários ao funcionamento da maquina no local
indicado pela SEDEL obedecendo aos seguintes prazos;
a) até 24(vinte e quatro) horas, independentemente da quantidade solicitada;
b) Maximo de 02(duas) horas para pedidos concretizados como URGENTE;
6.2.8 – Efetuar a leitura do equipamento, conjuntamente com servidor da SEDEL
indicado para a finalidade, no ultimo dia útil do mês de referência;
6.2.9 – Apresentar à Supervisão de Atividades Meio/SEDEL ate 5º(quinto) dia útil de
cada mês as Notas Fiscais/Faturas correspondente aos serviços executados no mês
de referência de acordo com resultado obtido na Licitação.
6.2.10 – Dar treinamento aos operadores dos equipamentos locados, sem ônus
adicionado para Contratante.
6.2.11 – Manter seus empregados e/ou prepostos, quando em serviço, devidamente
identificados, mediante o uso permanente de crachás;
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6.2.12 – Ressarcir os eventuais prejuízos causados á CONTRATANTE e/ou a
terceiros, provocados por
6.2.13 – Refazer ás suas custas, em prazo a ser acordado com a CONTRATANTE,
todos os serviços que apresentarem defeitos, omissões ou qualquer outras
irregularidades constatadas pela CONTRATANTE, inclusive com reposição de peças
eventualmente danificados durantes a manutenção;
6.3 – Responsabilidade da CONTRATANTE:
6.3.1- permitir livre acesso ao pessoal técnico indicado pela CONTRATADA, quando
se fizer necessário para o desempenho de qualquer serviço relacionados á
manutenção do equipamento;
6.3.2 – solicitar a manutenção corretiva, em tempo hábil, sempre que necessária,
através de Oficio, email ou telefone;
6.3.3 – observar para que, durante a vigência contratual, sejam mantidas todas
condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação, bem com sua
compatibilidade com as obrigações assumidas;
6.3.4 – Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados;
6.3.5 – Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, inclusive a leitura mensal do
equipamento locado, através da pessoa designada fiscal, para essa finalidade;
7- PRAZO DE VIGÊNCIA
7.1-.O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses contados a partir da data
da publicação no Diário Oficial do Estado, que, por ser de natureza contínua, poderá
ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos limitados a 60 (sessenta)
meses em conformidade com o artigo 57, II da Lei 8.666/93.
8 – Da coordenação dos serviços, será supervisionados e acompanhados pela
supervisão Administrativa Financeira/ SEDEL.

São Luís, 14 de setembro de 2016.

Maria de Nazaré Silva Rocha
SUAFIN/SEDEL

Antonia Maria do Carmo Rangel
UGAM/SEDEL
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 – CSL/SEDEL
ANEXO II
MODELO DE CARTA CREDENCIAL
A
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer – SEDEL/MA
Att.: COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SEDEL
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 – CSL/SEDEL

Na qualidade de representante legal da empresa ________________,
inscrita

no

CNPJ

sob

o

n.º

____________________

credenciamos

o

Sr.

__________________________-, portador da CI n.º _____________ e do CPF n.º
__________________, para nos representar na licitação em referência, com poderes
para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame em nome da representada.
Local e data
Nome e assinatura do representante legal
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 – CSL/SEDEL
ANEXO III
DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 – CSL/SEDEL
A empresa ........................................., inscrita no CNPJ nº................, por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a)...................................................,
portador (a) da CI nº.................... e do CPF nº ......................., DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Local e data
Nome e assinatura do representante legal
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 – CSL/SEDEL
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 – CSL/SEDEL
A empresa ___________________________, signatária, inscrita no CNPJ
sob o n.º ________________, sediada na ____________________(endereço
completo), por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do
artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, que até a presente data nenhum fato
ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum
pedido de falência ou concordata.
Local e data.
Nome e assinatura do representante legal
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 – CSL/SEDEL
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
Ao
Pregoeiro Oficial da CSL/SEDEL.
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 – CSL/SEDEL

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no
Inciso VI do artigo 18 do Decreto Estadual nº 28.790/2012, sob as penalidades
cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste
Edital.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 – CSL/SEDEL
ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
Ao
Pregoeiro Oficial da CSL/SEDEL.
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 – CSL/SEDEL

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no
Inciso VI do artigo 18 do Decreto Estadual nº 28.790/2012, sob as penalidades
cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste
Edital.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2016 – CSL/SEDEL
ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
MINUTA
CONTRATO N° XX/2016 - SEDEL

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA
DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEDEL E A
EMPRESA XXXXXXX.

A SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER - SEDEL,
órgão integrante da Administração Direta Estadual, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
05.506.465/0001-32, com sede na Travessa Guaxenduba, nº. 100, Outeiro da Cruz,
Complexo Esportivo de São Luís, CEP: 65.043-320 - São Luís-MA, neste ato
devidamente representada por seu Secretário, Márcio Batalha Jardim, portador do
CPF nº. 529.070.073.00 e Identidade nº. 1214760 SEJUSP/MA, doravante
denominada SEDEL, e de outro lado, a empresa xxxxxxx, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o nº xxxxx, estabelecida à xxxx, neste ato representada
por xxxxxx, CPF nº xxxxx, C.I. nº xxxxx, daqui por diante denominada
“CONTRATADA”, têm entre si ajustado o presente Contrato, cuja lavratura foi
regularmente autorizada em despacho do Secretário de Estado do Esporte e Lazer,
conforme consta do Processo Administrativo n° 0206.174/2016 - SEDEL, decorrente
da licitação na modalidade Pregão n° xx/2016-CSL/SEDEL, do tipo Menor Preço
Global, submetendo as partes, às disposições constantes na Lei Federal 10.520/2002,
Decreto 3.555/2000, Lei Federal n° 8.666/93 subsidiariamente e demais legislações
pertinentes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.3

O presente instrumento tem por objeto a contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de locação de um (01) equipamento reprográfico
(fotocopiadora/impressora), em conformidade com as especificações contidas
no Termo de Referência (Anexo – I, deste Edital, para atender à demanda da
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer – SEDEL.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Integram este Instrumento, independentemente de transcrição, a Lei
Federal nº 8.666/93, suas alterações e a legislação complementar, que a
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CONTRATADA, desde já, aceita e declara conhecer, o Termo de Referência do
fornecimento, bem como a Proposta vencedora apresentada.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Toda e qualquer alteração do objeto, ora contratado, somente poderá
ser executada mediante aprovação prévia por parte da SEDEL, devendo ser efetivada
por meio de Instrumento Aditivo ao Contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Nas condições contratuais oferecidas na Proposta da CONTRATADA,
estão incluídos todos os dispêndios diretos e indiretos relacionados ao fornecimento,
bem como todo e qualquer serviço de terceiro eventualmente necessário.
PARÁGRAFO QUARTO
No ato da assinatura deste Contrato, a CONTRATADA deverá
apresentar Certidão Negativa de Débitos junto a Companhia de Água e Esgotos do
Maranhão – CAEMA, conforme determina o Decreto Estadual nº 21.178, de 26 de abril
de 2005.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente da execução do objeto deste Contrato correrá à
conta de recursos específicos, consignados no orçamento da Secretaria de Estado
do Esporte e Lazer - SEDEL, em conformidade com a seguinte dotação
orçamentária:
UGE – 450101
FUNÇÃO – 27 – DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO – 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA – 0578 – MAIS ESPORTE, MAIS LAZER
PROJETO/ATIVIDADE – 4450.0001 – GESTÃO DE PROGRAMAS NO
ESTADO DO MARANHÃO
PLANO INTERNO – MANUTENÇÃO
NATUREZA DA DESPESA – 339030
FONTE - 0101
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses contado a partir
da data da publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por iguais
e sucessivos períodos limitados a 60 (sessenta) meses em conformidade com o artigo
57, II da Lei 8.666/93 (serviços de natureza contínua).
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
O valor global do presente Contrato é de R$ XX, XX (xxxx).
PARÁGRAFO ÚNICO
No preço contratual apresentado na proposta da CONTRATADA estão
incluídos todos os custos com mão-de-obra, equipamentos, materiais, serviços,
transportes, seguro, seguro de transporte, tributos, encargos sociais e quaisquer
incidências tributárias, bem como as resultantes das leis tributárias, previdenciárias e
securitárias, que se aplicarem direta ou indiretamente, e que venham a incidir no
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cumprimento deste Contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO
O preço referido na Cláusula Quarta, “caput”, deste Contrato, constante
na Proposta da CONTRATADA permanecerá fixo e irreajustável durante toda a
vigência deste Instrumento, a contar da data de apresentação da proposta.
CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO
O pagamento do objeto deste Contrato será efetuado à
CONTRATADA, mediante apresentação da Nota Fiscal, devidamente certificada
pela Encarrega do Serviço de Material e Patrimônio da SEDEL, no prazo máximo de
30 (trinta) dias após a apresentação da fatura emitida pela CONTRATADA, por meio
de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para crédito na conta
corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas, devendo,
na oportunidade, a Contratada estar cadastrada no SIAGEM.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A SEDEL terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data de
recebimento da Nota Fiscal, para efetuar o pagamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As Notas Fiscais emitidas pela Contratada deverão relacionar a
quantidade de material, indicando o preço unitário em reais (R$), o preço total em
reais (R$) e, por fim, o preço global da Nota Fiscal (R$).
PARÁGRAFO TERCEIRO
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto estiver
pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade, inadimplência contratual, atraso de pagamento dos encargos
sociais (INSS e FGTS) ou débitos com a Companhia de Águas e Esgotos do
Maranhão sob responsabilidade da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUARTO
A Nota Fiscal apresentada com valores ou especificações incorretos
será devolvida à Contratada para que se efetue a correção, devendo o prazo para
pagamento ser contado a partir da re-apresentação da Nota Fiscal.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONSULTA AO CEI
A realização de pagamentos a este contrato feitos em favor da
CONTRATADA fica condicionada à consulta prévia pela SEDEL ao Cadastro
Estadual de Inadimplentes - CEI, para verificação da situação da CONTRATADA em
relação às obrigações pecuniárias e não pagas, consoante determina o art. 6°, da Lei
Estadual n° 6.690, de 11 de julho de 1996.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATANTE no ato assinatura deste Contrato procederá à
consulta prévia ao CEI, de acordo com o inciso III, art. 6º da Lei nº 6.690, de 11 de
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julho de 1996.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Constatada a existência de registro da CONTRATADA no CEI, a
SEDEL não realizará os atos previstos nesta cláusula, por força do disposto no art. 7°,
da Lei Estadual n° 6.690, de 11 de julho de 1996.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES
Para cumprimento do estabelecido na Cláusula Primeira deste
Contrato, constituem obrigações:
I - DA CONTRATADA:
a) cumprir, integralmente, todas
estabelecidas neste Contrato;

as

Cláusulas

e

condições

b) manter, durante a execução deste Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na contratação;
c) prestar o fornecimento dentro dos parâmetros e rotinas
estabelecidas, observando as recomendações de boa técnica,
normas e legislação;
d) responder pelas despesas relativas a impostos, taxas e quaisquer
outras devidas referentes ao objeto;
e) responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não se excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização
ou do acompanhamento pelo órgão interessado;
f) entregar os materiais, provisoriamente, no setor de material e
patrimônio, para posterior verificação da conformidade com o objeto
licitado e com as especificações;
g) entregar os materiais, definitivamente, à Comissão de Recebimento,
após a verificação da conformidade com as especificações contidas
no Edital;
h) fornecer os materiais mediante apresentação de requisição própria
da SEDEL, formalizada em 02 (duas) vias, dentre elas, 01 (uma)
pertencerá à Contratada, após o fornecimento, devidamente
assinada por servidor autorizado;

i) A CONTRATADA obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados;
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j) Instalar o equipamento locado no endereço relacionado acima,
no prazo máximo de 07 (sete) dias contados da assinatura do
Contrato.
k) Disponibilizar a máquina em condições de ser utilizada
imediatamente. A Empresa Vencedora do certame deverá
fornecer a máquina com os suprimentos necessários para que
ela possa ser testa na SEDEL;
l) Fornecimento de todos os suprimentos necessários ao pleno
e total funcionamento da máquina tais como: toner, revelador,
cilindro e tambor;
m) Manutenção preventiva e corretiva da máquina. Em caso de
defeitos que não possam ser realizados no local, a
cONTRATADA se obriga substituir a máquina com defeito no
prazo máximo de 48 horas, por máquina de igual ou superior
capacidade e volume de cópias/impressões;
n) Disponibilizar peças de reposição e assistência técnica ao
equipamento locado;
o) Disponibilidade no ato da entrega e instalação do
equipamento,
prospectos
e/ou
catálogos
da
fotocopiadoras/impressora, editados pelo fabricante, em
português.
p) Entregar os suprimentos necessários ao funcionamento da
maquina no local indicado pela SEDEL obedecendo aos
seguintes prazos:
p.1) até 24(vinte e quatro) horas, independentemente da
quantidade solicitada;
p.2.) Maximo de 02(duas) horas para pedidos concretizados
como URGENTE;
q) Efetuar a leitura do equipamento, conjuntamente com servidor
da SEDEL indicado para a finalidade, no ultimo dia útil do mês
de referência;
r) Apresentar à Supervisão de Atividades Meio/SEDEL ate
5º(quinto) dia útil de cada mês as Notas Fiscais/Faturas
correspondente aos serviços executados no mês de referência
de acordo com resultado obtido na Licitação.
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s) Dar treinamento aos operadores dos equipamentos locados,
sem ônus adicionado para Contratante.
t) Manter seus empregados e/ou prepostos, quando em serviço,
devidamente identificados, mediante o uso permanente de
crachás;
II - DA SEDEL:
a) fiscalizar o fornecimento objeto deste Contrato;
b) efetuar o pagamento do fornecimento, conforme previsto na Cláusula
Sexta deste Contrato;
c) proceder as advertências, multas e demais cominações legais pelo
descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA;
d) notificar, por escrito, à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência
relacionada com a execução do fornecimento, diligenciando nos casos
que exigem providências corretivas;
e) oferecer todas as informações necessárias para que a Contratada
possa realizar o fornecimento dentro das especificações técnicas
recomendadas.
CLÁUSULA NONA – DO RECEBIMENTO
A CONTRATANTE receberá, por intermédio de seu fiscal,
provisoriamente, os materiais no prazo de 05 (cinco) dias da comunicação escrita da
CONTRATADA e, definitivamente, pelo fiscal ou comissão designada pela
CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias do recebimento provisório.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento
executado em desacordo com este contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade
civil, principalmente quanto à solidez e segurança do fornecimento, nem éticoprofissional pela perfeita execução do contrato dentro dos limites estabelecidos legal e
contratualmente.
CLAUSULA DEZ - RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA assume total responsabilidade pelo cumprimento das
Cláusulas e condições deste Contrato, assim como por sua execução plena e
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satisfatória, respondendo perante a SEDEL e terceiros pela cobertura dos riscos e
acidentes de trabalho dos seus empregados, prepostos ou contratados, bem como por
todos os ônus, encargos, perdas e danos, porventura resultantes da sua execução.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A mão-de-obra, indispensável à execução deste Contrato, será
fornecida pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para a SEDEL, não podendo
justificar qualquer atraso em virtude de sua deficiência.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As licenças para execução do fornecimento, dependentes de quaisquer
autoridades federais, estaduais e/ou municipais, correrão por conta e risco exclusivo
da CONTRATADA.
CLÁUSULA ONZE - FISCALIZAÇÃO
O fornecimento objeto deste Contrato será fiscalizado pela
XXXXXX da SEDEL, Sr. XXXXXX, Matrícula XXXX, denominado simplesmente
"Fiscalização", independente de qualquer outra supervisão, assessoramento
e/ou acompanhamento, que venham a ser determinados pela SEDEL, a seu
exclusivo juízo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A Fiscalização de que trata o “caput” desta Cláusula não exclui, nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade da SEDEL, dos
seus empregados, prepostos ou contratados.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Todas as instruções, reclamações e, em geral, quaisquer
entendimentos entre a Fiscalização e a CONTRATADA, serão feitas por escrito, em
registro próprio, o qual deverá ser juntado ao processo licitatório, nas ocasiões
devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações fundamentadas
em ordens ou declarações verbais.
PARÁGRAFO TERCEIRO
A CONTRATADA obriga-se a retirar do fornecimento e a não readmitir
os empregados, contratados ou prepostos que venham a criar embaraços à
Fiscalização.
CLÁUSULA DOZE - SANÇÕES CONTRATUAIS
A SEDEL poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA,
na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, multa de mora correspondente
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a 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor não executado do
contrato, até o limite de 10% (dez por cento), nos casos em que não ensejarem sua
rescisão, que deverá ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias a contar do
recebimento da notificação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Além da multa a que se refere esta cláusula, a SEDEL poderá, ainda,
aplicar as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do
contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão, determinada por ato
unilateral e escrito da SEDEL;
c) Suspensão temporária para participar de licitação e assinar
contratos com o Estado, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar
contratos com a Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea
anterior ou até que a CONTRATADA cumpra as condições de
reabilitação;
e) Impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o
Estado pelo prazo de até 5 (cinco) anos e descredenciamento do
Sistema de Gerenciamento de Licitações e Contratos – SGC por igual
prazo, no caso particular de licitação na modalidade de pregão.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As sanções previstas nas alíneas a, c e d do § 1° poderão ser
aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea b.
PARÁGRAFO TERCEIRO
As penalidades estabelecidas nesta Cláusula não excluem quaisquer
outras previstas neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA, por
perdas e danos que causar à SEDEL e a terceiros, em conseqüência de
inadimplemento contratual.
PARÁGRAFO QUARTO
De qualquer multa imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo
de 03 (três) dias, contados do recolhimento, oferecer recursos ao Secretário de Estado
do Esporte e Lazer, por meio da Fiscalização, que o encaminhará devidamente
informado.
CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO DO CONTRATO
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a) nos casos enumerados no art. nos incisos I a XII e XVII do artigo 78,
da Lei n° 8.666/93;
b) amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja
conveniência para a SEDEL;
c) judicialmente e, nos termos da legislação processual;
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Se a rescisão deste Contrato provocar prejuízos e/ou danos diretos à
SEDEL, promoverá esta, a responsabilidade da CONTRATADA, visando o seu
respectivo ressarcimento.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Fica estabelecido que a cobrança de quaisquer importâncias devidas
pela CONTRATADA à SEDEL será feita por meio de processo de execução.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Se a SEDEL julgar necessário rescindir o presente Contrato, não tendo
a CONTRATADA dado causa à rescisão, poderá fazê-lo mediante comunicação
escrita, com antecedência de 30 (trinta) dias, pagando pelo fornecimento executado
até a data da rescisão.
PARÁGRAFO QUARTO
A Contratante que não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
CLÁUSULA CATORZE – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
As alterações contratuais, se houverem, serão formalizadas por termos
aditivos, numerados em ordem crescente, e serão exigidas as formalidades do
Contrato originalmente elaborado.
CLÁUSULA QUINZE – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A Contratada se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos e supressões que se fizerem necessários, de acordo com o art. 65, § 1º,
da Lei nº. 8.666/93, mediante a celebração de Termo Aditivo.
CLÁUSULA DEZESSEIS – DA PUBLICAÇÃO
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A SEDEL fará publicar o resumo do presente contrato do Diário Oficial
do Estado, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no Parágrafo Único do
art. 61 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DEZESSETE - DISPOSIÇÕES GERAIS
O presente Contrato é celebrado em conformidade com a Lei Federal
10.520/2002, Decreto 3555/2000 e Lei Federal n° 8.666/93 subsidiariamente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Os casos omissos deverão ser resolvidos entre as partes contratantes e
constituirão objeto de Termo Aditivo ao presente Contrato, quando couber.
PARÁGRAFO SEGUNDO
A CONTRATADA não poderá transferir a outrem, no todo ou em parte,
o presente Contrato sem prévia e expressa anuência da SEDEL.
CLÁSULA DEZOITO – DO FORO
Com exclusão de qualquer outro, fica eleito o Foro da Comarca de São
Luís, capital do Estado do Maranhão, para quaisquer procedimentos jurídicos relativos
a este Contrato.
E, para firmeza do que foi pactuado, firmam este instrumento em 04
(quatro) vias de igual teor e forma, sem rasuras, na presença das testemunhas abaixo
assinadas.
São Luís (MA), xx de xxxx de 2016.
Márcio Batalha Jardim
Secretário de Estado do Esporte e Lazer

xxxxxxx
Contratada

T E S T E M U N H A S:

RG nº:
CPF nº:

RG nº
CPF nº:
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PREGÃO Nº 07/2016 - CSL/SEDEL
ANEXO VIII
TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA,
PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO

A
Comissão Central Permanente de Licitação – CCL
Ref.: PREGÃO Nº 00X/2016 – CCL
Prezados Senhores,
A empresa .........................................., inscrita no CNPJ nº................, com sede na
................................, por intermédio de seu representante legal o (a)
Sr(a)..................................................., R.G. nº..................., CPF nº .......................,
DECLARA para os fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e
celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a
legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde do trabalho,
responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de
gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.
LOCAL E DATA
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