ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SEMA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020– CSL/SEMA

O ESTADO DO MARANHÃO, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma PRESENCIAL do tipo
MENOR PREÇO ITEM, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 104720/2020
SEMA, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.
A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei
Complementar nº 123/2006 e suas alterações, da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de
dezembro de 2015, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais
normas regulamentares pertinentes à espécie.
Data da Sessão pública: 20/10/2020
Horário: 14:30 Hrs. – horário local
Endereço: Avenida dos Holandeses, Quadra 06, n° 04, Edifício Manhattan, Calhau –
CEP:65.071-380 – São Luís-MA.

1. DO OBJETO, VALOR, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.
A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos de combate a queimadas e
incêndios florestais em municípios inseridos no estado do Maranhão., para atender as
necessidades Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, em
conformidade com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência
(ANEXO I), parte integrante deste Edital.
O valor máximo total a ser pago, objeto desta licitação é de R$ 445.711,79 (quatrocentos e
quarenta e cinco mil setecentos e onze reais e setenta e nove centavos).
1.1. O prazo máximo de entrega é de 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir
do recebimento da Ordem de Fornecimento.
1.2. Todos os custos no transporte, manuseio e descarregamento dos materiais para
atendimento dos objetos deste Termo de Referência serão de responsabilidade da
CONTRATADA.
2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados pertencentes ao ramo de atividade
compatível ao objeto da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, que
atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e
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seus Anexos.
2.1.1. Serão destinados EXCLUSIVAMENTE à participação de microempresa (ME) e
Empresa de Pequeno Porte (EPP), que demonstrem esta condição nos termos do item 3.1,
alínea “d” deste edital:

b) Os quantitativos em separado que estejam no limite de até 25% (vinte e cinco por cento)
de cada item objeto desta licitação (cota reservada), nos termos do art. 48, inciso III, da Lei
Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº 147/2014,
observado o disposto nos parágrafos do art. 9º da Lei estadual nº 10.403/2015.
2.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação, empresas:
a) que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação;
b) em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e empresas
controladas, coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si;
c) que se apresentem na qualidade de subcontratadas;
d) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores públicos do
Estado do Maranhão;
e) 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) impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, conforme art. 7º da Lei
Federal nº 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada;
g) 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) estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;
i) integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos equipamentos,
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando
interesse econômico em comum;
j) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/1993.
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, em separado
dos envelopes n° 01 e 02:
a) tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas eventuais alterações,
ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresárias 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;
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a) Os itens com valores totais estimados até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme art.
48, inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar
nº 147/2014, observado o disposto no § 4º do art. 7º da Lei estadual nº 10.403/2015;
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b) tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, ou
Carta Credencial (ANEXO II), no qual constem poderes específicos para formular lances,
negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais
atos pertinentes a este Pregão;

b.2) instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II)
deverão, obrigatoriamente, sob pena de não ser aceito o credenciamento, ser firmados por
tantos responsáveis pela empresa, quantos estabeleça o contrato social ou estatuto de
constituição, com permissão para outorgar poderes no que tange a sua representatividade.
c) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do
representante (legal ou procurador) da empresa interessada;
d) Declaração da licitante, sob as penas da lei, no caso de ME e EPP, que cumpre os
requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte,
respectivamente, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts.
42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 2006, e suas alterações.
3.2. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados em original
ou cópia previamente autenticada por cartório competente ou por servidor da
CSL/SEMA, ou por publicação em órgão da Imprensa Oficial.
3.3. 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.
3.3.1. Na ausência do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta
escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
3.4. Após o credenciamento, será declarada a abertura da sessão e não mais serão admitidos
novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.
3.5. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa, bem
como de um mesmo representante para mais de uma empresa.
3.6. Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo Pregoeira, a cada Sessão
Pública realizada.
4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
4.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no
local, dia e hora acima mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, devidamente
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b.1) procuração por instrumento particular e Carta Credencial (ANEXO II) deverão estar
acompanhadas de cópia do documento que comprove os poderes do mandante para a
outorga, dentre os indicados na alínea "a";
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fechados e rubricados no fecho e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, os seguintes dizeres.

ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO PREGÃO Nº XXXXXX – CSL
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE
4.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope.
4.3. Não serão consideradas propostas apresentadas por fac-símile, via postal e internet.
4.3.1. Pelo disposto no item 4.3, só serão aceitas propostas apresentadas em sessão pública,
por portador identificável por seus documentos pessoais.
4.4. Após a entrega dos envelopes, aquele indicado como “DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO” será rubricado pela Pregoeira, equipe de apoio e representantes
credenciados das licitantes.
4.5. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentação em original ou cópia
previamente autenticada por cartório competente ou por servidor do PROTOCOLO ou
CSL/SEMA, ou publicação em órgão da imprensa oficial.
4.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
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 da 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 detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade com as
especificações constantes do ANEXO I, com a indicação da unidade, quantidade,
marca/fabricante e modelo/referência/código para todos os itens;
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ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA DE
PREÇOS PREGÃO Nº XXXXX – CSL
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE
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c.1) a indicação de modelo/referência/código é dispensada quando o fabricante não atribuir
ao produto tal identidade ou quando o faz servindo-se de elementos que já constem de sua
descrição ou por qualquer outra razão que seja capaz de afastar o risco de confusão entre o
produto cotado e outros da mesma marca.

c.2.1) caso no catálogo constem diversos modelos, a licitante deverá identificar e destacar
aquele com o qual está concorrendo na licitação;
d) Proposta de preços com indicação do preço unitário e total para cada item (cota
reservada para ME e EPP,), em algarismo, e total da proposta, em algarismo e por
extenso, em Real (R$), com no máximo 02 (dois) algarismos após a vírgula, sendo
considerados fixo e irreajustável, já incluídos os lucros e todas as despesas incidentes,
essenciais para a entrega dos materiais objeto deste Pregão;
e) Prazo de validade da proposta: não inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data da
sessão de abertura dos Envelopes;
f) Prazo de entrega: O prazo máximo de entrega é de 15 (quinze) dias consecutivos,
contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento;
g) Local de entrega: As entregas serão feitas de acordo com o descrito no Termo de
Referência (ANEXO I), cujo endereço de entrega será definido mediante Ordem de
Fornecimento.
5.2. Nos preços ofertados já deverão restar considerados e inclusos todos os custos diretos e
indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais,
trabalhistas e previdenciárias e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste
Pregão.
5.2.1. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Estado do Maranhão, nem
poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Administração
Estadual.
5.2.2. Quaisquer tributos, despesas e custos omitidos ou incorretamente cotados, serão
considerados como inclusos nos preços, ainda que não tenham causado a desclassificação da
proposta por preço inexequível. Nestes casos, a Administração não deferirá pedidos de
acréscimo, devendo a licitante vencedora fornecer os materiais sem ônus adicionais.
5.3. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta escritas, seja com
relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer item que importe modificação dos termos
originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais, alterações
essas que serão avaliadas pela Pregoeira.
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c.2) a licitante deverá apresentar catálogo, ficha técnica, prospecto ou manual, em
português, relativo ao produto cotado, com descrição detalhada, características, referências,
especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avalição;
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5.4. 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.

5.5. Caso os prazos de validade da proposta e/ou prazo de entrega dos materiais sejam
omitidos na Proposta de Preços, a Pregoeira entenderá como sendo iguais aos previstos no
item 5.1, respectivamente, alíneas “e” e “f”.
5.6. 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.
5.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Pregão, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
5.8. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário, simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos materiais e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem aos de propriedade da
própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
5.9. Não se admitirá proposta que apresentar alternativa de preços.
5.10. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis.
5.11. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fatos supervenientes e aceitos pela Pregoeira.
5.12. A licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeita às penalidades estabelecidas
no item 11 deste Edital.
5.13. Caso a convocação para contratação não seja emitida dentro do período de validade da
proposta, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos, sendo que a
Administração poderá solicitar a prorrogação do prazo de validade por mais 60 (sessenta)
dias consecutivos.
6. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES
6.1. As licitantes, inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão
apresentar a Documentação de Habilitação em 01 (uma) via, no Envelope nº 02,
devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no item 4.1,
observada também a norma estabelecida no item 4.5 deste Edital, contendo os seguintes
documentos referentes a:
6.1.1. Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da seguinte
documentação:
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5.4.1. A Pregoeira poderá corrigir quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, com base no
valor unitário.
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6.1.2. 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 relativo à sede ou domicílio
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da:
c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa
da União e Previdenciária;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante,
mediante a:
d.1) Certidão Negativa de Débitos Fiscais, e;
d.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;
d.3) Quando a prova de regularidade de que trata a alínea “d” for comprovada mediante a
apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação,
caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição, observado o disposto
no item 6.3.
e) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através
de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
g) 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 art. 27,
inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, no modelo do ANEXO IV;
6.1.3. Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentação
dos seguintes documentos:
6.1.3.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa baseada nas
condições seguintes:
a) A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada através
de índice financeiro utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados deverão estar de
acordo com os valores estabelecidos:
b) As empresas que apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de sua
habilitação deverão comprovar, considerados os riscos para a administração, Capital Social
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a) Formulário do Empresário, no caso de Empresa Individual;
b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresárias, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores e, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova da diretoria em exercício;
c) 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.
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ou Patrimônio Líquido no valor mínimo de 10% (dez por cento) do valor máximo da
contratação, admitida a atualização para a data de apresentação da proposta através de
índices oficiais.

6.1.3.1.2. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e
demonstrações contábeis assim apresentados:
a) Publicados em Diário Oficial ou;
b) Publicados em jornal de grande circulação ou;
c) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
d) Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de
2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhada
obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento.
6.1.3.1.3. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço
Patrimonial, a licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social,
devidamente registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado.
6.1.3.2. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que demonstrem
esta condição nos termos do item 3.1, alínea “d”, deste edital, ficam dispensadas do
cumprimento da apresentação de balanço patrimonial do último exercício social, a que se
refere o item 6.1.3.1 deste edital, nos termos do art. 13 da Lei Estadual nº 10.403/2015.
6.1.3.3. 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, quando não vier expresso o prazo de validade.
6.1.4. A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de:
a) Atestado expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que
a licitante já forneceu ou está fornecendo material/serviços compatíveis com o objeto
deste Pregão, em quantitativos não inferiores a 50% (cinquenta por cento) da aquisição
pretendida, acompanhados de seus respectivos contratos e/ou publicações, e no caso de
Atestados com pessoa jurídica de direito privado, firma reconhecida com identifucação
do Representante Legal.
b) 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.
6.1.5. Outros Documentos
a) 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
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA
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6.1.3.1.1. As empresas com menos de 01 (um) exercício financeiro devem cumprir a
exigência deste subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;
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empresariais do Estado do Maranhão.

6.2.1. O Certificado de Registro Cadastral – CRC deve exibir a situação e os dados
cadastrais da empresa, seja no próprio documento ou em outro que o acompanhe, a exemplo
da Declaração que complementa o CRC/SICAF.
6.3. É de exclusiva responsabilidade das licitantes a juntada de todos os documentos
necessários à habilitação.
6.4. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo
administrativo e não será devolvida à licitante.
6.5. O número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ indicado nos documentos
da Proposta de Preço e da Habilitação deverá ser o mesmo do estabelecimento que
efetivamente vai fornecer os materiais objeto da presente licitação, com exceção da:
a) Certificado de Regularidade do FGTS, que poderá ser da sede da pessoa jurídica;
b) Certidão de Falência/Concordata/Recuperação Judicial e da Certidão Conjunta (Negativa
ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida
Ativa da União e Previdenciária, expedida pela Secretaria da Receita Federal, que deverão
ser da sede da pessoa jurídica.
6.6. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, produzidos pela
própria licitante, deverão conter data, identificação e assinatura do titular da empresa ou do
seu representante legal.
6.7. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
6.8. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
6.9. Serão aceitas somente cópias legíveis.
6.10. A Pregoeira se reserva ao direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que tiver dúvida e julgar necessário.
7. DO PROCEDIMENTO
7.1. Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, após credenciamento realizado conforme
item 3 deste Edital, não serão mais admitidos novos proponentes.
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6.2. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC, expedido pela
Comissão Central Permanente de Licitação – Cadastro de Fornecedores, localizado na
Avenida Beira, nº 384, Centro, São Luís, CEP 65010-070, ou de outro órgão da
Administração Pública Federal ou de outros Estados, substituirá os documentos enumerados
nos itens 6.1.1 e 6.1.2 (“a” e “b”), obrigando-se a licitante a apresentar o referido
Certificado acompanhado da Declaração da Inexistência de Fato Impeditivo da sua
Habilitação (ANEXO V).
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7.2. As licitantes deverão entregar os Envelopes nº 1 e nº 2, sendo que o Envelope contendo
os Documentos de Habilitação será rubricado pela Pregoeira, Equipe de Apoio e os
representantes credenciados das licitantes.

7.4. Quando não forem identificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no item anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas
subsequentes, até o máximo de 03 (três), colocadas em ordem decrescente, quaisquer que
sejam os valores ofertados nas propostas escritas.
7.5. Havendo empate entre duas ou mais propostas escritas e proclamadas aptas à fase lance,
serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado o mesmo preço, realizando-se
sorteio para definir a ordem de apresentação dos lances.
7.5.1. A licitante sorteada em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em
relação às demais empatadas, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de
lances.
7.6. Verificando-se divergência entre os valores numéricos e os por extenso, predominarão
os últimos, independentemente de consulta à licitante.
7.7. Será dada oportunidade às licitantes selecionados, conforme itens anteriores, para,
individualmente e de forma sequencial, apresentarem lances verbais, de forma sucessiva, em
valores distintos e decrescentes, a começar pela licitante detentora da proposta de maior
preço e as demais, em ordem decrescente de valor, para a escolha da proposta de menor
lance por item.
7.8. A licitante deverá oferecer somente lance inferior ao último por ela ofertado.
7.8.1. Com um lance superior ao menor já ofertado por outra participante (lance
intermediário), a licitante se retira automaticamente da sequencia da fase de lances, sem
prejuízo do disposto no item 7.13.
7.9. Não serão aceitos lances de igual valor, prevalecendo aquele que for recebido primeiro.
7.10. A desistência em apresentar lance, quando convocado pela Pregoeira, implicará a
exclusão imediata do licitante da sequencia da etapa de lances e na manutenção do último
preço por ela ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
7.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados.
7.12. Após a fase de lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas,
exclusivamente pelo critério de menor lance item.
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7.3. Após o ordenamento das propostas na ordem crescente de preço e a verificação sumária
de sua conformidade, serão selecionadas para a fase de lances as licitantes que tenham
apresentado propostas em valores superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à
de menor preço.
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7.12.1. A fase de lances se encerra quando, restando apenas duas licitantes, uma declina do
seu direito a lance.

7.13.1. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da proposta inicialmente mais bem
classificada não ter sido apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte.
7.14. Sendo aceitável a proposta de menor preço, a Pregoeira procederá à abertura do
envelope nº 02 contendo a documentação da licitante classificada em primeiro lugar, para
verificar suas condições habilitaria consoante às exigências deste Edital.
7.15. 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.
7.15.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 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 regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa.
7.15.2. 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, sem
prejuízo da sanção prevista. 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 7.13.
7.15.3. 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.
7.16. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitarias, o
Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade, observado o
disposto no item 7.13 deste edital, e procedendo à habilitação da proponente, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda
ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto do
certame.
7.17. Quando todas as propostas forem desclassificadas ou todas as licitantes inabilitadas, a
Pregoeira poderá conceder o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de outras
propostas escoimadas dos vícios que ensejaram a decisão ou de nova documentação.
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7.13. Encerrada a etapa competitiva, as propostas de microempresa e de empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa até 5% (cinco por cento) acima do menor preço
serão consideradas empatadas com a primeira colocada, devendo estas proponentes ser
convocadas na ordem de classificação, uma na falta da outra, para fazer uma única e última
oferta, inferior a da primeira colocada, visando o desempate.
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7.18. Caso tenha ocorrido lance/negociação, a proposta de preços, ajustada ao preço final,
deverá ser protocolada na Comissão Setorial de Licitação – CSL/SEMA, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, contado da lavratura da ata.

7.20. Se houver interposição de Recurso contra atos da Pregoeira, a Homologação dar-se-á
após o julgamento do Recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado.
7.21. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências deste Edital;
b) forem omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;
c) com valor unitário do item superior ao limite estabelecido no Termo de Referência ou
preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos
materiais são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto.
7.22. Caso entenda que o preço é inexequível a Pregoeira deverá, antes de desclassificar a
oferta, estabelecer prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço,
através de:
a) planilha de custos elaborada pelo próprio licitante sujeita a exame pela Administração;
b) contrato, ainda que em execução, com preços semelhantes.
7.23. A licitante que ofertar preço considerado inexequível pela Pregoeira e que não
demonstre posteriormente sua exequibilidade se sujeita às penalidades administrativas pela
não manutenção da proposta.
7.24. Confirmada a inexequibilidade a Pregoeira poderá reabrir a licitação convocando
sessão pública para dar continuidade ao certame.
7.25. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, será assinada pela Pregoeira, pelos componentes da Equipe de
Apoio e pelos representantes presentes.
8. DA IMPUGNAÇÃO E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o
recebimento das propostas, diretamente na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Recursos Naturais – SEMA/MA, situada na Avenida dos Holandeses, Quadra 06, n° 04,
Edifício Manhattan, Calhau – CEP:65.071-380 – São Luís-MA.
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7.19. Se não houver interposição de recurso por parte das licitantes presentes, a Pregoeira
procederá à Homologação do resultado da licitação logo após a apresentação da Proposta de
Preço indicada no item 7.22.
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8.1.1. Caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.
8.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.

9. DOS RECURSOS
9.1. Dos atos da Pregoeira neste processo licitatório, poderá o licitante, ao final da sessão
pública manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, sendo
registrada 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 à
licitante declarada 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. Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dos
concorrentes, ficam desde logo intimados a apresentarem contra razões também em 03
(três) dias úteis, contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.5. Qualquer recurso contra a decisão da Pregoeira deverá ser entregue, no prazo legal, no
Setor de Protocolo/GED da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais
– SEMA/MA, no endereço citado no item 8.1, terá efeito suspensivo, e, se acolhido,
invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.6. Se não reconsiderar sua decisão, a Pregoeira submeterá o recurso, devidamente
informado, à consideração do Secretário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Recursos Naturais que proferirá decisão definitiva.
9.7. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
objeto será adjudicado à licitante declarada vencedora.
10. DA CONTRATAÇÃO
10.1. Após a homologação do resultado da presente licitação, a Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA, convocará a empresa adjudicatária
para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, para assinar o Contrato Administrativo
(ANEXO VIII). A recusa injustificada em assinar o contrato no prazo estabelecido importa
na decadência do direito ao fornecimento e, ainda, caracteriza o desatendimento total da
obrigação assumida, sujeitando a licitante vencedora à pena de suspensão temporária de
participar em licitações e ao impedimento de contratar com a Administração Pública
Estadual pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
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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.
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10.3. É facultado à Administração, quando o convocado não atender ao chamamento ao
contrato no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida
à Ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar este Pregão,
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal n.º 8.666/93.
10.4. No ato da assinatura do contrato a adjudicatária estabelecida no Maranhão deverá
apresentar Certidão Negativa de Débito com a CAEMA (Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão), conforme Decreto Estadual nº 21.178, de 26 de abril de 2005.
10.5. No ato da assinatura do contrato a adjudicatária deverá apresentar Certificado de
Regularidade expedido pela Superintendência Regional do Ministério do Trabalho no
Maranhão, consoante a Lei Estadual nº 9.752, de 10 de janeiro de 2013.
10.6. O fornecedor que vier a ser contratado ficará obrigado 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, bem como a manter
atualizada, durante a execução do Contrato, toda documentação de habilitação exigida na
licitação.
10.7. O fornecedor deverá entregar os materiais, rigorosamente dentro dos prazos
estipulados no instrumento do contrato celebrado com a CONTRATANTE, e de acordo com
as especificações técnicas exigidas neste Edital, bem como com as condições que constam
de sua proposta.
10.8 O pagamento dos materiais adquiridos será efetuado em até 30 (trinta) dias
consecutivos, após a data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, através de
depósito bancário, na conta corrente da CONTRATADA, por meio de ordem bancária,
mediante apresentação de Nota fiscal/Fatura, em 02 (duas) vias, atestadas pelo Gestor do
Contrato e visto do Secretário ou financeiro, designada através de Portaria.
10.8.1.Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao Contratado ou
inadimplência contratual.
10.9. O pagamento estará condicionado à REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA,
devendo esta demonstrar tal situação em todos os seus pedidos de pagamentos por meio da
seguinte documentação:
A CONTRATADA deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Ofício solicitando o pagamento pelo fornecimento dos materiais;
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10.2. 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.
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b) Nota Fiscal/Fatura;
c) Cópia do Empenho ou número do mesmo;
d) Prova de regularidade com a Fazenda Federal do domicílio ou sede do licitante,
mediante a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à
Dívida Ativa da União;

mediante a Certidão Negativa de Débito e Certidão Negativa de Dívida Ativa;
f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
mediante a Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Dívida
Ativa Relativos aos Tributos do ISS e TLVF, Alvará de Localização e
Funcionamento;
g) Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social e ao do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço-FGTS, mediante a Certidão Negativa de Débitos Relativos às
Contribuições Previdenciárias e às de terceiros e Certificado de Regularidade do
FGTS- CR;.
h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT.
10.10.
A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para
retificação e reapresentação.
11 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho
ou a assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes
chamadas na ordem crescente de preços para negociação, sujeitando-se o proponente
desistente às seguintes penalidades:
a) Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Maranhão, pelo prazo de até 05
(cinco) anos;
b) Multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
11.2. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a
Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:
a) Multa moratória diária de 0,33 (trinta e três centésimos por cento) do valor total da
Nota de Empenho, em caso de atraso na entrega dos materiais até o limite de 10% (dez por
cento);
b) Multa moratória diária de 0,33 (trinta e três centésimos por cento) do valor total da
Nota de Empenho, em caso de atraso na substituição dos materiais reprovados no
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recebimento provisório, até o limite de 10% (dez por cento);

a) Advertência escrita;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) Declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a
Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos ou até que o contratado cumpra as
condições de reabilitação;
11.4. Impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Estado pelo prazo
de até 05 (cinco) anos e descredenciamento do Sistema de Gerenciamento de Licitações e
Contratos – SGC por igual prazo.
11.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alínea “b”.
11.6. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação
das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que
justifiquem a proposição.
11.7. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras
hipóteses legais, quando:
a) Entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;
c) descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão.
11.8. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados
da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.
11.9. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
Contratada, amigável ou judicialmente.
11.10. A 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 garantida o direito prévio da citação e da ampla
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, 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.
12.

PROGRAMA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

AÇÃO Secretaria
FUNÇÃO
UG
FONTE SUBAÇÃO
ND
de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA

VALOR
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11.3. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes
sanções à Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total
ou parcial do Contrato:
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4893
4893
4589
4589
4589
4588

18
18
18
18
18
18

200101/20101
200101/20101
200901/20901
200901/20901
200901/20901
200901/20901

133
133
107
107
107
107

013312
33.90.30 R$ 229.344,85
013312
33.22.30 R$ 40.041,00
016277
44.40.52
R$ 3.199,50
016277
44.90.52 R$ 151.759,00
016277
44.32.52 R$ 13.474,44
016265
33.90.30
R$ 7.893,00
VALOR TOTAL R$ 445.711,79
12.1. A despesa decorrente do objeto desta licitação correrá à conta de recursos específicos,
consignados no orçamento da SEMA, em conformidade com recursos existentes na Dotação
Orçamentária:

VALOR TOTAL R$ 445.711,79 (quatrocentos e quarenta e cinco mil setecentos e onze reais
e setenta e nove centavos).
13. DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta dos licitantes vencedores,
farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.
13.2. É facultada a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.
13.3. Fica assegurada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais –
SEMA/MA, o direito de no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer
tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma
da legislação vigente.
13.4. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada, por escrito,
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, retirar, assinar e devolver o instrumento contratual,
na forma da minuta apresentada no ANEXO VII, adaptado à proposta vencedora.
13.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
13.6. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
13.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde
que não haja comunicação da Pregoeira em contrário.
13.8. 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 de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA.
13.9.

O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no
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0355
0355
0355
0355
0355
0355

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SEMA

afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.
13.10. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
13.11. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n.º
10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93.

ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III

Termo de Referência
Modelo de Carta Credencial
Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às
Exigências de Habilitação
ANEXO IV
Modelo de Declaração de (Cumprimento do Disposto no inciso XXXIII do
art.
7º da Constituição Federal de 1988)
ANEXO V
Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos
da Habilitação
ANEXO VI
Modelo de Enquadramento como Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte
ANEXO VII Modelo de Apresentação da Proposta de Preços
ANEXO VIII Minuta do Contrato

São Luís, 02 de Outubro de 2020.
YASMIN LOUZEIRO PIMENTEL
Presidente da Comissão Setorial de Licitação - SEMA
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13.12. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
1 – OBJETO
O presente Termo de Referência tem como objeto a aquisição de equipamentos e veículos
para o combate a queimadas e incêndios florestais em municípios inseridos no estado do Maranhão,
conforme especificações e quantidades constantes deste documento.
2 – JUSTIFICATIVA
As queimadas e incêndios florestais geram diversos prejuízos econômicos, ecológicos,
paisagísticos e sociais em diversas áreas do país, não sendo diferente no estado do Maranhão, que
possui rica flora e fauna. Sendo assim, desde tempos remotos, devido a seu potencial modificador,
o fogo tem sido utilizado para modificar ecossistemas naturais através de ações humanas.
Entretanto, o fogo pode afetar o ambiente também por meio de causas naturais, como raios, a partir
dos quais podem ocorrer incêndios florestais.
O regime do fogo pode ser caracterizado pelo grau de alteração no ambiente, que vai
depender da intensidade de sua ocorrência, duração, frequência e da vulnerabilidade da área
afetada pelos incêndios (CIRNE & SCARANO, 2001; TABARELLI & MANTOVANI, 1999;
CASTELLANI & STUBBLEBINE, 1993).
As queimadas podem causar sérios prejuízos à fauna e à flora, reduzindo a vegetação,
diminuindo a fertilidade do solo e comprometendo a qualidade do ar e, consequentemente, a saúde
humana, provocando vários tipos de doenças, principalmente respiratórias.
Quando se trata da ação do fogo sobre as áreas naturais, destinadas à preservação dos
recursos naturais, os efeitos do fogo devem ser criteriosamente avaliados para estabelecer
programas de manejo que propiciem a melhor forma de recuperação dos ambientes modificados
(FIEDLER et al., 2006A; MEDEIROS & FIEDLER, 2004).
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Os equipamentos, ferramentas e treinamentos exigidos para prevenção e combate dos
incêndios florestais são diferentes dos utilizados no combate aos incêndios urbanos, que
devem focar cada situação e tipo de ocorrência (FIEDLER et al., 2006b; CASTRO

et

al., 2003; SOARES & GERMANO, 1995).
A qualidade das ferramentas de uso manual (enxadas, foices, abafador, bombas costais), dos

roçadeiras, soprador), utilizados pelos brigadistas, deve ser estabelecida como forma de aumentar a
eficiência no combate, garantindo maior segurança individual aos envolvidos (SOARES, 1984).
Nesse contexto, com o intuito de preservar ecossistemas, recursos florestais e diminuir
impactos socioambientais através do combate e controle às queimadas presentes nos
municípios maranhenses, principalmente no período de estiagem, faz-se necessária a aquisição de
equipamentos de comunicação e de materiais de combate e prevenção a queimadas e
i n c ê n d i o s para serem utilizados pelo corpo constituinte das brigadas de incêndios.
3 – BENS OU SERVIÇOS
Bens e serviços voltados para o combate e controle das queimadas, sensibilizando os riscos
ao meio ambiente decorrentes das atividades antrópicas quanto aos efeitos das queimadas e
incêndios florestais no estado do Maranhão.

4 - LISTA DE MATERIAIS

ITEM
1

LOTE I - EQUIPAMENTOS E ASSESSÓRIOS DE PROTEÇÃO
UN
PREÇO
MATERIAL
DESCRIÇÃO
QTDE
D
UNT.
Protetor
Protetor auricular em silicone
Auditivo tipo
com atenuação de 15 db,
Plug
apresentar design com 3 flanges
único que ajuda a fornecer um
ajuste seguro e confortável.
Ajuda também a criar um selo de
Und
50
R$ 4,50
bloqueio de ruído suave no canal
.
auditivo para a efetiva proteção
auditiva, fácil remoção e ajuda a
manter as pontas limpas quando
as
mãos
do
trabalhador
estiverem sujas.

PREÇO
TOTAL

R$ 225,00
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3

4

5

7

8

Óculos de
proteção
AntiEmbaçante

Óculos que ofereça lente com
revestimento resistente a riscos e
embaçamento.
As
lentes
precisam fornecer ainda proteção
de 99% contra os raios UV.
Fabricação de material Leve,
ideal para uso durante todo o dia
e ajuste confortável.
Máscara
Máscara
que
apresente
respiratória
respirador purificador de ar que
facial com filtro pode proteger os trabalhadores
contra partículas nocivas no ar,
como fuma, gases, névoas,
neblinas
ou
sprays.
Confeccionado em elastômero,
com borda interna. O corpo do
respirador possui 03 (três)
aberturas: duas laterais, sendo
uma em cada lado, e a outra em
sua parte centro-inferior.
Cinto NA com Cinturão + Suspensório de
suspensório
Serviço NA, Confeccionado em
Fita de Polipropileno, Cintura
ajustável através de passadores
de metal e reguladores com
ajuste de tamanho
Kit
Fabricação resistente a longas
Cantil/caneco
viagens; Tecido da bolsa:
com bolsa de
impermeável
e
resistente;
transporte
Suporte para fixação em cinto do
tipo N.A.; Forração interna que
ajuda a manter a temperatura do
cantil e Bolso de múltiplas
funções. Cantil de aluminio 900
ml e canela 500 ml.
Roupa para
Aparelho
autônomo
de
produtos
respiração com pressão positiva,
perigosos (nivel roupa de proteção contra
A)
respingos
químicos
confeccionada em 1 ou 2 peças,
luvas internas e externas, botas
resistentes a produtos químicos,
capacete e rádio comunicador.
Roupa para
Aparelho
autônomo
de
produtos
respiração com pressão positiva,
perigosos (Nivel roupa de proteção contra
B)
respingos
químicos
confeccionada em 1 ou 2 peças,

50

Und
.

50

Und
.

R$ 450,00

R$ 22.500,00

50

Und
.

R$ 215,00

R$ 10.750,00

50

Und
.

R$ 120,00

R$ 6.000,00

2

Und
.

R$22.000,00

R$ 44.000,00

5

Und
.

R$20.000,00

R$100.000,00

R$ 11,07

R$ 553,50
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2

luvas internas e externas, botas
resistentes a produtos químicos,
capacete e rádio comunicador.
(tamanhos p, m, g)
Roupa para
Aparelho
autônomo
de
produtos
respiração sem pressão positiva
perigosos (Nivel ou máscara facial com filtro
C)
químico; roupa de proteção
contra
respingos
químicos
confeccionada em 1 ou 2 peças;
luvas internas e externas, botas
resistentes a produtos químicos,
capacete e rádio comunicador.
(tamanhos p, m, g)
Colete (tipo
Colete Confeccionado com
jaqueta)
Tecido Rip Stop, com Bolso Nas
Costas: 35 X 25 Cm Apróx.
Fechamento C/ Zíper Dois
Bolsos Frontais: 24 X 22 Cm
Apróx.

9

10

15

Und
.

0,00

15

Und
.

R$ 185,00

TOTAL

ITE
M
1

2

3

4

0,00

R$ 2.775,00

R$ 186.803,50

LOTE II - FERRAMENTAS E MATERIAL PERMANENTE
QTD
PREÇO
MATERIAL
DESCRIÇÃO
UND
E
UNT.
Binóculos
Ampliação: 30X60 Diâmetro da
visão noturna lente objetiva: 22mm Campo da
30X60
linha: 126m / 1000m Diâmetro da
ocular: 15mm Ver campo: 7.2 ° Cor
10
Und.
R$ 180,00
preta, Tamanho da dobra: 9cm x 6cm
x 4cm Tamanho aberto: 9cm x 10cm
x 4cm
Machado
Machado lenhador estreito fabricado
em
aço
SAE
1070,forjado
10
Und.
R$ 95,00
etemperado, com cabo de madeira
120 cm.
Gadanho
Ferramenta para arar e limpar a terra
e remover detritos. Possui 2,65 mm
R$ 28,00
de espessura, olho de 23 mm de
30
Und.
diâmetro. Possui 12 dentes, cabo de
madeira 120 cm.
Forcado Reto Instrumento utilizado na agricultura
e na jardinagem, constituído por um
R$ 43,00
20
Und.
cabo longo de madeira resistente 71
cm, com quatro dentes compridos na

PREÇO
TOTAL

R$ 1.800,00

R$ 950,00

R$ 840,00

R$ 860,00
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5

6

7

8

9

10

Mc leod

Corta frio

Lima chata

Lima circular

Moto esmeril
bancada 1/2
hp
Roçadeira
Gasolina
lateral

ponta, de aço, assemelhando- se a
um grande garfo. É utilizado para
agrupar e retirar folhas, gravetos e
resíduos agrícolas.
Ferramenta combinando em uma só
peça, enxada e rastelo de alta
Resistência, com cabo de madeira.
Tesoura corta-vergalhão de 42” é
feita em aço carbono e indicada para
cortar vergalhões e ferro para
construção. Possui mecanismo de
alavanca dupla para facilitar o corte.
Ferramenta utilizada para afiar
enxadas, arados, machados, facões,
facas, tesouras e ferramentas de corte
em geral, produzir superfícies com
acabamento liso. Perfil chato de uso
geral, para superfícies planas ou
convexas. Medida: 14"
Lima redonda bastarda; Fabricada
em
aço
especial
temperado;
Denteado tipo bastardo simples;
Cabo injetado em polipropileno;
Utilizado para limar aberturas
circulares ou superfícies côncavas
Tamanho: 8”
Moto esmeril de bancada 1/2 hp para
rebolo de 6” - bivolt (110V/220V),
monofásica, potência de 360 watts,
comporta rebolos de 6 polegadas.
Tipo: Lateral
Potência: 62CC (cilindradas)
Potência nominal (HP/RPM): 3HP a
6.500 RPM
Rotação máxima sem carga: 8.950
RPM
Combustível: mistura (25:1)
Consumo aproximado (l/h): 1,2
Capacidade do tanque (litros): 1
Autonomia aproximada: 60 minutos
Tipo de ignição: Eletrônica
Diâmetro do tubo de transmissão:
28mm
Diâmetro de corte com nylon: 42cm;
Cabeçote de nylon: Automático
Bate- Libera; Lâmina de corte: 3
pontas; Diâmetro do fio de nylon:
2,6mm; Relação peso/potência: 6,2

30

Und.

R$ 338,05

R$10.141,50

20

Und.

R$ 315,00

R$ 6.300,00

30

Und.

R$ 35,00

R$ 1.050,00

30

Und.

R$ 35,00

R$ 1.050,00

4.

Und.

R$ 250,00

R$ 1.000,00

6

Und.

R$ 1.800,00

R$10.800,00
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Kg/Kw; Carburador: Weldon – Tipo
Membrana; Vela de ignição: Oroch
– Torch L8RTC; Uso recomendado:
Profissional.

12

Motosserra

Tipo de motor a
combustão:2
tempos - Refrigerado a ar
Potência:1,1 kW / 1,4 hp Motor:35,8
cm³ (cc) Sistema de partida do
motor: Manual retrátil Combustível:
Gasolina comum com óleo 2 tempos
Sistema de Ignição : CDI Capacidade
do
tanque de combustível da
motosserra
a gasolina:350 ml
Capacidade do reservatório de óleo
da corrente:230 ml Proporção da
mistura de combustível:25:1 Rotação
máxima da motosserra a gasolina
(rpm):11.000/min Rotação lenta da
motosserra a gasolina:3.500/min
Comprimento do sabre:12" - 30,5 cm
Passo da Corrente:3/8" Calibre da
corrente:1,3 mm/0,050" Nível de
ruído (LpA):91 dB (A) Nível de
vibração
(m/s²):Empunhadura
esquerda: 7,8 m/s² - Empunhadura
direita: 6,3 m/s² Incerteza k
(m/s²):1,5 m/s² Cor da motosserra a
gasolina:Preta e amarela Massa
aproximada (com sabre/corrente):4,0
kg Garantia - E (CDC):Garantia
legal: 90 dias + Garantia contratual:
3 meses
Motopodador Multifuncional e semiprofissional,
a gasolina
Tipo de motor: 2T; Cilindradas: 33
2,90mx33CC CC; Tipo de combustível: Gasolina
x3300L
+ óleo 2 tempos, Potência
aproximada: 1,3HP / 0,95KW;
Rotação Máxima: 10.000 RPM,
Rotação na lenta: 3.000 RPM,
Comprimento: Com extensão 2,90m
– Sem extensão 1,65m. Tanque de
combustível: 700 ml; Autonomia:
Aproximadamente 1 hora; Itens
inclusos: Sabre 12", Kit ferramentas
e Misturador de combustível.

20

Und.

R$ 2.200,00

R$ 44.000,00

4

Und.

R$ 1.700,00

R$ 6.800,00

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA
Sede: Avenida dos Holandeses, Quadra 06, n° 04, Edifício Manhattan, Calhau – CEP:65.071-380 – São Luís-MA

Fax: 98 3194-8900
Site: http://www.sema.ma.gov.br/
24

Documento assinado eletronicamente. Consulta de autenticidade: http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml. Cód. Verificador: 24061761, Cód. CRC: F5AFQJ6N

11

13

14

15

Bomba costal Tanque de polietileno soprado,
rígida
capacidade para 20 litros, peso
líquido 3,45 kg, com alça de
transporte incorporada, nicho vertical
para fixação da bomba, dispositivo
anti-abaulamentoechassis
em
plástico reforçado.
Motobomba Motor: 4 tempos; Potência: 5,5CV;
gasolina 4" Cilindrada:
163CC;
Ignição:
Tempos 5,5 Eletrônica;Consumo
aproximado:
CV 2"
1,7L/h; Capacidade do tanque: 3,6 L;
Bomba - Diâmetro de entrada: 2"
(50mm);Bomba - Diâmetro de saída:
2" 50mm); Vazão máxima: 36 m³
(36.000 L/h); Sucção: 7 metros;
Coluna de água (mca): 26 mca;
Desnível: 60 mca com mangueira de
até 100 metros; Auto escorvante:
Sim; Dimensões: (cm)48,5 x 38,5 x
45;Peso total do conjunto: 22 kg;
Conjunto
Tanque flexível: confeccionado em
Pulverizador vinil de textura grossa (PVC)
para Pickrepelente a chamas, com capacidade
Ups e
para 400L. Possui bocal de descarga
Caminhonete de 1” com válvula de controle de
s
fluxo. Apresenta perfil baixo e
quebra ondas interno para melhor
distribuição do peso e máxima
estabilidade do veículo. Dimensões
do tanque: 1.300 x 1.070 x 430 mm
(comprimento x largura x altura).
Bocal de abastecimento com 110mm.
Conjunto motobomba: em 4 tempos,
a gasolina, 1 cilindro, refrigerado a
ar, 163 cilindradas, 5,5 HP, peso
líquido:
15kg;
Bomba:
Autoescorvante, tipo membrana.
Mangueiras: Mangueira de sucção:
espiralada translúcida, diâmetro,
interno 1”, comprimento 3m;
Mangueira de descarga: de PVC com
trama de poliéster, diâmetro interno
1/2”, diâmetro externo ¾”, cor
laranja, comprimento 30 m, pressão
de trabalho 700 PSI, com engates em
latão, roscados, recravados nas
extremidades da mangueira. Peso
aproximado do rolo de 30m com

50

Und.

R$ 800,82

R$40.041,00

3

Und.

R$ 2.300,00

R$ 6.900,00

1

Und.

R$19.440,00

R$19.440,00

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA
Sede: Avenida dos Holandeses, Quadra 06, n° 04, Edifício Manhattan, Calhau – CEP:65.071-380 – São Luís-MA

Fax: 98 3194-8900
Site: http://www.sema.ma.gov.br/
25

Documento assinado eletronicamente. Consulta de autenticidade: http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml. Cód. Verificador: 24061761, Cód. CRC: F5AFQJ6N

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SEMA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SEMA

16

17

Gerador
Gasolina
monofásico
110Vx0,75K
VAxVG9 50

Fumigador

Motor: 2 Tempos
- Tipo de fase: Monofásico
- Cilindrada: 63CC
Potência: 1,3HP Sistema de ignição:
CDI
Sistema de partida: Manual
Capacidade do tanque de
combustível: 4,2 L
Consumo L/H: 400 ml/hora
Combustível: Gasolina + Óleo
2T(50/1)
Gerador tipo: Auto Excitante Fase:
Monofásico
Saída DC: 12 V/ 8 A Saída AC: 220
V - 60HZ
Potência Máxima: 0,90kVA - 950W
Potência Nominal: 0,75kVA - 750W
Rotação: 300/min
LpA (soundpressure): 74 dB(A)
LWA (acousticpower) 94 dB(A)
Máxima temperatura: 40 °C IP23
- Máxima altitude: 1.000 m
Fabricado em aço carbono com
capacidade para 3 litros
- Pintado com tinta alumínio alta
temperatura 600º graus
- Tacho com 24 cm de altura 12 cm
diâmetro.
- Acionado com foles fabricados em
madeira maciça com tecido em napa
(curvin)
- Acompanha tampa, grelha
- Peso estimado em 2,200kg

3

Und.

R$ 1.200,00

R$ 3.600,00

2

Und.

R$ 300,00

R$ 600,00
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20

21

22

23

Aspirador de
pó

Caixa para
captura de
abelhas

Puçá de
contenção de
animais

Gancho para
captura de
serpentes
Pinção de
captura de
animal

Armadilha
(gaiola) de
captura de
animais

- Aspira sólidos e líquidos;
- Possui função soprador;
- Capacidade total: 10 litros;
- Potência de 1400W;
- alimentação: 220V;
- Peso aproximado do produto: 3 kg.
Caixa Para Apicultor
Altura: 45,00 (cm)
Largura: 41,00 (cm)
Profundidade: 51,00 (cm)
Material da Estrutura:
Madeira (Eucalipto) Material dos
Caixilhos:
Madeira (Eucalipto) Produto
Acompanha:
01 Tampa.
01 Melgueira com 10 Quadros.
01 Ninho Com 10 Quadros.
01 Fundo.
Peso Aproximado: 15,00 (Kgs).
Equipamento desenvolvido para
facilitar a captura e manejo de
animais silvestres ou domésticos
com o mínimo de risco para a
integridade
física
do
animal
Tamanho: 140 cm X 40 cm. Cabo de
alumínio anodizado, tela fio de nylon
resistente, obturador de borracha ;
Arco: aço com pintura eletrostática a
pó, proteção plástica, parafusados.
Gancho Hepatológico Para Manejo
de Serpentes Grandes 113cm
Pinção
para
captura
de
répteis/serpentes
Material:
Aço
inoxidável; Tamanho: 1m. Pistola e
pinção em alumínio fundido, haste
em alumínio anodizado, cabo e mola
em aço inox
Armadilha Para Capturar Gatos,
Gambas E Outros Animais De
Pequeno Porte Medidas: 77 Cm
Comprimento, 36 Cm Altura E 32
Cm Largura Fabricado Em Arame
Zincado (Prata) Btc 2,70 Mm X 3,40
Mm E Malha Entre Os Arames De
2,5cm

R$ 650,00

R$ 3.250,00

5

Und.

5

Und.

R$ 320,00

R$ 1.600,00

10

Und.

R$ 350,00

R$ 3.500,00

10

Und.

R$ 450,00

R$ 4.500,00

10

Und.

4

Und.

R$ 350,00

R$ 330,00

R$ 3.500,00

R$ 1.320,00
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24

25

Caixa de
transporte de
serpentes

Kit
Compressor
de Ar.

Caixa de MDF com alça e fechadura
para transporte de répteis MDF com
durabilidade de até 20 anos
Resistente a água Respiros na lateral
Fechadura para cadeado Medidas:
40x30x30
Kit Compressor de ar profissional
Larg x Alt x Comp: 480 x 850 x 800
mm
Deslocamento Teórico: 10 pés³/min 283 l/min
RPM: 860, Pressão de Operação: Furo interno: 1,4 mm
- Volume da caneca: 600 ml
- Taxa transferência de tinta = 68 %
ou mais
• Garantia: 3 meses
Mínima: 100 lbf/pol² - 6,9 bar
Máxima: 140 lbf/pol² - 9,7 bar,
Motor
Potência: 2 hp - 1,5 kW
Nº de Polos: 2
Tensão (V)
Unidade Compressora
Nº de Estágios: 1
Nº de Pistões: 2 em linha
Volume do Reservatório: 100 L
Volume de Óleo: 900 ml
Peso Líquido com motor: 72 Kg
Peso Bruto com motor: 97 Kg
Características
Monofásico 110 e 220V/60HZ
Unidade compressora em ferro
fundido
2 cilindros em linha Acionamento
por correia + • Pistola para pintura
LVLP
• Opera com baixo volume de ar e
baixa pressão
• Alto desempenho
• indicado para trabalhos onde se
requer qualidade de acabamento
• Material do corpo: alumínio
• Material da caneca: Plástico
Polipropileno
• Material do bico e agulha: aço
inoxidável
• Informações Técnicas

4

Und.

R$ 420,00

R$ 1.680,00

2

Und.

R$ 2.680,00

R$ 5.360,00
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28

29

30

- Pressão de trabalho ideal: 22 PSI
- Consumo de ar = 4,3 PCM a 30 PSI
- Rosca de entrada de ar: 1/4 BSP
Lona 10 X 8 Lona em Polietileno com 3 camadas,
impermeável 100 MICRAS, 100% impermeável,
apresentar Ilhoses metálicos a cada
metro em cada canto e ao redor da
bainha. Cobertura protetora para
barracas, veículos, barcos, caçambas,
construções, etc.
Corda
Diâmetro da corda: 16,0 mm
Multifilament Comprimento total da corda: 50,0 m
o traçada
Material da corda: Polipropileno - PP
Tipo de filamento da corda:
Multifilamento
Tipo
de
encordamento:
Trançado
Peso
aproximado por rolo/carretel: 5,9 kg
Carga de ruptura: 1353,0 kgf
Barraca de
Capacidade: 8 pessoas;
camping para - Proteção extra contra vazamentos;
08 pessoas
- Teto em Silver Coating - super
arejado;
- Janela traseira;
- Tecido da barraca 100% poliéster;
- Piso 100% polietileno;
- Varetas 100% fibra de vidro.
Remo
Remo com cabo de aluminio,
medindo 1,5 mts, sendo cabo 1,10
metros e pá 40 cm de plastico.
Motor 10 HP
Partida: Partida elétrica
- Motor: Horizontal, monocilíndrico,
diesel, refrigerado a ar
- Tipo de combustível: Diesel
- Sistema de combustão: Injeção
direta
- Diâmetro x curso: 86mm x 72mm
- Cilindrada: 418cm³
- Taxa de compressão: 19:1
- Potência máxima: 10,0CV a
- Potência contínua: 9,0CV a
- Torque máximo: 2,70kgfm a
- Lubrificação: forçada por bomba de
óleo
- Consumo: 2,15l/h
- Capacidade do tanque: 4,5 l
- Capacidade de óleo (carter): 1,5 l
- Nível de ruído: 79dB A

3

Und.

R$ 420,00

R$ 1.260,00

5

Und.

R$ 430,00

R$ 2.150,00

3

Und.

R$ 850,00

R$ 2.550,00

2

Par

R$ 155,00

R$ 310,00

1

Und.

R$ 6.800,00

R$ 6.800,00

TOTAL

R$ 193.952,50
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2

3

LOTE III - EQUIPAMENTOS ELETROELETÔNICOS
QTD
PREÇO
MATERIAL
DESCRIÇÃO
UND
E
UNT.
Projetor
Sistema de projeção: DLP
Multimídia - Resolução nativa: SVGA, 800 x
600
- Brilho (ANSI Lumens): 3300 ANSI
Lumen
- Relação de contraste: 15000: 1
- Lente: F = 2,46-2,66, f = 21,8-25,6
- Proporção de aspecto: Nativo 4: 3
(5 proporção selecionável)
- Lançamento: 1.94-2.32
- Tamanho da Projeção: 30 "~ 300"
- Zoom: 1.2x
- Deslocamento de projeção:
Vertical: 106% ± 2,5% (altura total
da imagem)
- Suporte de resolução: VGA (640 x
480) para WUXGA_RB (1920 x
1200)
* RB = Redução em branco
1
Und. R$ 2.299,50
- Frequência Horizontal: 15K102KHz
- Taxa de digitalização vertical: 23120Hz
- Compatibilidade HDTV: 480i,
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i,
1080p
- Compatibilidade de vídeo: NTSC,
PAL, SECAM
- Dimensões: 332,4 x 99 x 241,3 mm
- Tipo DMD: DC3
- Fonte de Luz: UHP 203W
- Vida da fonte de luz:
4500/6000/10000 horas
- Nível de ruído: 32/29 dBA (modo
Normal / Econômico)
- Segurança: Barra de segurança /
- slot de segurança Kensington
Notebook
Notebook, processador Intel Pentium
ou core i3, memória RAM: 4GB;
1
Und. R$ 2.549,49
120GB SSD ; TELA DE 14"
Windons 10.
Nobreak
Potência 700VA/420W. Tensão de
1
Und.
R$ 714,95
saída
senoidal.\

PREÇO
TOTAL

R$ 2.299,50

R$ 2.549,49

R$ 714,95
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ITE
M
1

4

5

Passador
power point

Caixa
amplificada
c/microfone

Saída Online (sem interrupção) – o
tempo de transferência é zero na falta
de energia e no retorno da rede.
Bivolt (Entrada / Saída) - seleção
para 110/110V ou 220/220V.
Proteções contra falta de energia,
sobretensão, subtensão, sobrecarga,
sobre temperatura, descarga total de
baterias, curto circuitos, surtos, picos
e
ruídos
na
rede.
Controle Micro processado. Permite
expansão de autonomia. Troca fácil
das baterias, com acesso frontal.
Painel frontal Multifuncional liga/desliga,
função
mute,
armazenar,
Sinalizações
visuais - rede, baterias, sobrecarga,
troca de baterias. Software de
gerenciamento para monitorar seu
sistema
de
energia(download
gratuito). Gerenciamento das baterias
- indica quando a bateria deve ser
trocada.
Saída
USB
para
comunicação. 04 Tomadas de saída
padrão NBR14136
Apresentador multimídia sem fio;
conexão Usb dentro do próprio corpo
do apresentador, Bateria: 1 x AAA
Pilha, Distância de Controle: 10M,
Interface USB: Sim, Tipo: Caneta
Laser
Compacta
com
sua
bateria
recarregável, display dinâmico e som
potente, tipo de alto- falante:
subwoofer, quantidade de altofalantes: 2; Capacidade da Bateria:
igual ou superior a 7,4v 1500mAh, 3
a 5 Horas de Duração. Voltagem:
Bivolt; formato do alto-falante: torre.

2

Und.

R$ 124,95

R$ 124,95

1

Und.

R$ 1.399,50

R$ 1.399,50
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Painel de
projeção

Estrutura interna e externa em
alumínio, para evitar problemas com
futuras corrosões. Pintura de alta
resistência.
Enrolamento
automático.
Tela
Portátil com alça anatômica. Tripé
telescópico com ajuste de altura por
gatilho de acionamento suave. (altura
de até 2,80mt) Medidas da Caixa
(AxPxC):: 0,12 x 0,22 x 2,70m
Peso: 18,00 Kgs Dimensão: (L X
A) (metros): 2,43 x 1,82 Diagonal
(polegadas): 120.

1

Und.

7

Rádio de
Comunicação

Kit rádio comunicador walkie talkie
profissional com alcance até 5km

10

Und.

8

GPS

GPS agrícola, Similar ou superior ao
Gps Etrex 10 Mede Area Rural
Hectares Glonas.

10

Und.

Capacidade: 1TB - Interface: USB
3.0 - Rotação: 5400 RPM - Taxa
Máxima de Transferência: Até 4,8
Gbps (USB 3.0) - Compatibilidade:
Sistema operacional Windows XP
SP3, Windows Vista®, Windows 7,
Windows® 8 ou superior

1

Drone 350mm, peso 1236 gramas,
altura máxima 6km, 4 hélices, foto
12 MP, 1/2.3", CMOS, wireless,
armazenado suportado MicroSD até
64 GB (Class 10 ou UHS-I).
Distância máxima de alcance 4 KM
(FCC). Velocidade máxima: 16 m/s.
Bateria: tempo máximo de vôo 25
minutos.

4

9

10

HD Externo

Drone

R$ 524,95

R$ 274,95

R$ 524,95

R$ 2.749,50

0,00

0,00

Und.

R$ 427,00

R$ 427,00

Und.

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 10.914,79

TOTAL

ITE
M
1

2

LOTE IV - MATERIAL DE CONSUMO
QTD
MATERIAL
DESCRIÇÃO
UND
E
Caneta
Caneta Esferográfica 1.0mm Cristal
esferográfica Azul. CX 50 UM
50
caixa
Caixa
Prancheta de Prancheta MDF A4 Clips Metal
30
Und.
madeira
Acrimet 105 0 -Acrimet

PREÇO
UNT.

PREÇO
TOTAL

R$ 39,40

R$ 1.970,00

R$ 5,70

R$ 171,00

R$ 2.141,00
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ITE
M
1

LOTE VI - VEÍCULOS
QTD
MATERIAL
DESCRIÇÃO
E
Motocicleta Quilometragem: zero
3

UND
Und.

PREÇO
UNT.

PREÇO
TOTAL

R$ 17.300,00

R$ 51.900,00

MOTOR:
Tipo: OHC, Monocilíndrico 4
tempos, arrefecido a ar.
Cilindrada: 162,7 cc
Potência Máxima: 14,5 cv a 8.500
rpm (Gasolina) / 14,7 cv a 8.500 rpm
(Etanol)
Torque Máximo: 1,46 kgf.m a
5.500 rpm (Gasolina) / 1,60 kgf.m a
5.500 rpm (Etanol)
Transmissão: 5 velocidades
Sistema de Partida: Elétrica
Diâmetro x Curso: 57,3 x 63,0 mm
Relação de Compressão: 9.5 : 1
Sistema Alimentação: Injeção
Eletrônica, PGM FI
Combustível: Gasolina e/ou Etanol
SISTEMA ELETRICO
Ignição: Eletrônica
Bateria: 12V - 4 Ah
Farol: 35/35W
CAPACIDADE
Tanque de Combustível: 12,0
litros;
Óleo do Motor: 1,2 litro.
DIMENSÕES
Comprimento x Largura x
Altura: 2067 x 810 x 1158 mm;
Distância entre eixos: 1356 mm;
Distância mínima do solo: 247 mm;
Altura do assento: 836 mm;
Peso Seco: 121 kg.
CHASSI
Tipo: Berço Semi duplo;
Suspensão Dianteira/Curso: Garfo
telescópico / 180;
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Ano: 2020/2020.

TOTAL

R$ 445.711,79

Valor total estimado para o presente processo é de R$ 445.711,79 (Quatrocentos e quarenta e
cinco mil, setecentos e onze reais e setenta e nove centavos)

5 – FISCAL DE CONTRATO
5.1. A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO, o qual promoverá o
acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos
qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas
por parte da mesma.
6 – AQUISIÇÃO DO OBJETO

6.1. A Solicitação do objeto ocorrerá por meio de “Ordem de Fornecimento”, a ser assinada pelo
Ordenador

de

Despesas

da

CONTRATANTE,

contendo

as

informações

dos itens,

quantidades, preços unitários e totais.
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Suspensão Traseira/Curso: Mono
Shock / 150 mm;
Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco
/ 240 mm;
Freio Traseiro/Diâmetro: A disco /
220 mm;
Pneu Dianteiro: 90/90 -19M/C;
Pneu Traseiro: 110/90 -17M/C.
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7 – LOCAL DA ENTREGA

7.1. O local de entrega dos produtos supracitados: Avenida dos Holandeses, n° 04, Quadra 06,
Edifício Manhattan, Calhau, São Luís, MA, CEP: 65071-380.

8.1. O prazo para entrega dos materiais será de até 15 (quinze) dias corridos a contar da data do
recebimento da Nota de empenho ou Ordem de Fornecimento.
9 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE E GARANTIA

9.1. A simples entrega do(s) produto(s) objeto(s) da autorização/solicitação não implica na sua
aceitação definitiva, o que ocorrerá após a vistoria e comprovação da conformidade pelo Corpo
Técnico da Secretaria.
a)

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito da verificação da conformidade com as

especificações constantes neste termo de referência.
b)

Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes

do termo de referência, e sua consequente aceitação, que se dará até 05 (cinco) dias consecutivos do
recebimento provisório.
9.2. Os materiais de consumo deverão estar em embalagens próprias, sem qualquer violação ou
danificação, obedecendo aos respectivos prazos de validade das marcas oferecidas;
9.3. Os produtos contendo baixa qualidade, em desacordo com o edital e seus anexos ou com a
legislação vigente aplicada, serão rejeitados pelo Órgão.
9.4. Os produtos não duráveis deverão conter um prazo de garantia mínimo de 30 (trinta) dias,
enquanto os produtos duráveis deverão conter um prazo de garantia mínima de 90 (noventa) dias,
devendo, ainda, os produtos serem entregues sem prejuízo da garantia do fabricante.
9.5. Durante o prazo de garantia dos materiais, a CONTRATADA fica obrigada a substituir o
material defeituoso no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
10 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.1. A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de:
10.1.1. No mínimo, 1 (um) Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa
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jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou está fornecendo
produtos compatíveis com o objeto desta licitação. 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

11 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. São obrigações da CONTRATANTE:

11.1.1. Prestar

as informações

e os esclarecimentos

que venham a ser

solicitadas

pela CONTRATADA:
11.1.2. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições
estabelecidas no termo de referência;
11.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora
das especificações do Edital;
11.1.4. Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do
servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
11.1.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
11.1.6. Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus
anexos, inclusive, no contrato;
11.1.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso
de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.
12 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1. São obrigações da CONTRATADA:
12.1.1. Entregar o objeto licitado, conforme especificações do Edital e em consonância com a
proposta de preços;
12.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
Providenciar a imediata

correção

das

deficiências

e/ou

irregularidades

apontadas

CONTRATANTE;
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12.1.3. Apresentar à CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta
bancária, para efeito de crédito de pagamento das obrigações;
Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários
venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do contrato;
12.1.4. Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam

12.1.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
12.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na Minuta de Contrato.
12.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras
que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
13 – DAS PENALIDADES CONTRATUAIS

13.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a
assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na
ordem crescente de preços para negociação, sujeitando-se o proponente desistente às
seguintes penalidades:
a) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos;
b) multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
13.2. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a
Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto
em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em
atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do
valor do contrato.
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13.3. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes sanções à
Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial
do Contrato:
a) advertência escrita;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
(cinco) anos e descredenciamento do Sistema de Gerenciamento de Licitações e Contratos – SGC
por igual prazo.
d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos 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, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido
o prazo de 02 (dois) anos;
13.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alínea “b”.
13.5. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a
proposição.
13.6. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses
legais, quando:
a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;
c) descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão.
13.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da
data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.
13.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada,
amigável ou judicialmente.
13.9. A 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 direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar e contratar com a Administração, 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.
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14 – DO PAGAMENTO

14.1. Os pagamentos serão efetuados pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 (trinta)
dias, após a análise da conformidade dos serviços prestados, com o serviço discriminado na

a qual conterá o endereço, o CNPJ, o número da Nota de Empenho, os números do Banco, da
Agência e da Conta Corrente da empresa, a descrição clara dos serviços prestados em moeda
corrente nacional, por intermédio de Ordem Bancária e de acordo com as condições constantes na
proposta da empresa;
14.2. Documentações exigidas:
14.2.1. Ofício/ Solicitação de pagamento devidamente assinado;
14.2.2 Cópia de Contrato e Aditivo;
14.2.3. Cópia da Nota de Empenho:
14.2.4. Nota Fiscal;
14.2.5. Comprovante do Cadastro do CNPJ;
14.2.6. Certidões Negativas:
14.2.6.1 Federal:
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da
União;
b) Certidão de Regularização Fiscal junto à Caixa Econômica Federal –
FGTS.
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme determina a Lei nº 12.440 de 7
de Julho de 2011.
14.2.6.2. Estadual:
a) CND – Fazenda Estadual/ICMS;
b) CNDA – Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual;
c) Certidão Negativa de Débitos para com a companhia de Águas e Esgotos do Maranhão CAEMA, para empresas estabelecidas no Maranhão, conforme Decreto Estadual 21.178/2005;
14.2.6.3. Municipal:
a) Certidão Negativa de Débitos Relativa à Atividade Econômica ou Certidão Positiva com Efeito
de Negativa;
14.3. Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto”, certificando a correta prestação
dos serviços.
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14.4. Em havendo erro na nota fiscal ou se alguma das certidões negativas estiver com a validade
vencida, o pagamento ficará suspenso até a devida regularização da pendência, não ocorrendo
neste caso, qualquer ônus para a SECRETARIA.
14.5.

De

igual

forma,

serão

retidos/deduzidos

valores

correspondentes

a

eventuais

multas/penalidades ou indenizações devidas pela Contratada, assegurado o direito ao contraditório e

14.6. A realização de pagamentos fica condicionada à consulta prévia pela SECRETARIA
ao Cadastro Estadual de Inadimplentes - CEI, consoante determina o art. 6º da Lei
Estadual nº 6.690/1996.
14.7. Os pagamentos serão efetuados por meio de ordens bancárias, para crédito na conta corrente
indicada na Proposta de Preços, devendo o fornecedor, na oportunidade, estar cadastrado no
SIAGEM.
14.8. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento, provocados exclusivamente pela
Secretaria, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a
data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados
à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das
seguintes fórmulas:
I=(TX/100) 365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da
parcela em atraso.
14.9. A Contratada deverá preencher a Nota Fiscal/Fatura de acordo com a Nota de Empenho,
que deverá constar o CNPJ correspondente a/ou:
a) Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA.
CNPJ nº. 05.023.045/0001-03
b) Fundo Especial do Meio Ambiente - FEMA
CNPJ nº. 63.451.488/0001-93
c) Fundo de Unidades de Conservação – FEUC.
CNPJ nº. 14.830.831/0001-03
15 – DA VIGÊNCIA
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15.1. O contrato vigerá 12 meses a contar da data de sua assinatura do contrato.
16 – FONTE DE RECURSO
16.1. A despesa decorrente do objeto deste Termo correrá por conta dos recursos consignados

São Luís/MA, 13 de agosto de 2020.
JÚLIO MAGNO ABREU PORTELA
SUPERINTENDENTE DE RECURSOS FLORESTAIS
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no orçamento a ser informado pela Assessoria de Planejamento Estratégico.
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ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020/CLS/SEMA

A
Sra. Pregoeira Oficial do Estado do Maranhão
Ref.: PREGÃO N° 005/2020 – SEMA/MA

Na qualidade de representante legal da empresa
, inscrita no CNPJ
sob o n.º
credenciamos o Sr.
, portador
da CI nº
e do CPF nº
, 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 completo e assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020/CLS/SEMA

Ao
Sr. Pregoeiro Oficial da SEMA
Ref.: PREGÃO N° XXX/2020 – SEMA/MA

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido, conforme dispõe o
artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/2002, sob as penalidades cabíveis, que
cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.
Local e data
(nome completo da empresa e do seu representante legal, com assinatura e
a devida identificação e qualificação)

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO
CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA (CUMPRIMENTO DO DISPOSTO
NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

Ao
Sr. Pregoeiro Oficial da SEMA
Ref.: PREGÃO N° XXXX/2020 – SEMA/MA

.........................................., inscrito no CNPJ nº. .............. , por intermédio de seu representante
legal o (a) Sr(a)..................................................., portador (a) da Carteira de Identidade
nº.................... e do CPF nº ......................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do
artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/1993, 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 da empresa e do seu representante legal, com assinatura e
a devida identificação e qualificação)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020/CLS-SEMA

Ao
Sr. Pregoeiro Oficial da SEMA
Ref.: PREGÃO N° XXX/2020 – SEMA/MA

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, § 2º, da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 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 da empresa e do seu representante legal, com assinatura e
a devida identificação e qualificação)

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA
Sede: Avenida dos Holandeses, Quadra 06, n° 04, Edifício Manhattan, Calhau – CEP:65.071-380 – São Luís-MA

Fax: 98 3194-8900
Site: http://www.sema.ma.gov.br/
45

Documento assinado eletronicamente. Consulta de autenticidade: http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml. Cód. Verificador: 24061761, Cód. CRC: F5AFQJ6N

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
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ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO – CSL/SEMA

ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020/CLS-SEMA

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa
(denominação da
pessoa jurídica), CNPJ nº
é
(microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos do enquadramento previsto na Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com nova redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra,
estando apta, portanto, a participar do certame acima referenciado e exercer os direitos
previstos na legislação e no Pregão nº 005/2020, realizado pela Secretaria De Estado Do Meio
Ambiente E Recursos Naturais - SEMA.

São Luís (MA),

de

de 2020.

Assinatura do representante legal
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
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COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL/SEMA

ANEXO VII
PREGÃO N.º 005/2020-CSL/SEMA

Razão Social da PROPONENTE:
Endereço:
CEP:
Fone:
E-mail:
CNPJ nº
Dados Bancários:

Fax:
Inscrição Estadual nº

REF: PREGÃO PRESENCIAL N° XXX/2020- CSL/SEMA
OBJETO: Aquisição de equipamentos de combate a queimadas e incêndios florestais em
municípios inseridos no estado do Maranhão, em conformidade com as especificações e
quantidades constantes no Termo de Referência, parte integrante deste Edital, e de acordo
com as condições a seguir propostas:

Item

Etc.

DISCRIMINAÇÃO

Etc.

Marca.

Etc.

Qtd

Etc.

Preço
Unit.
(R$)
Etc.

Valor
Global (R$)
Etc.

VALOR GLOBAL: R$
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ (algarismo e por extenso)
PRAZO DE ENTREGA:
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:
PRAZO DE GARANTIA DOS MATERIAIS:

DECLARAÇÕES EXPRESSAS:
LOCAL:
DATA:
NOME DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:
Profissão:
Função na Empresa:
RG nº:
CPF nº:
DECLARO que os preços ofertados englobam todos os custos diretos e indiretos, tributos
incidentes, encargos sociais, trabalhistas, fretes, seguros, lucro e quaisquer outras despesas que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação;
DECLARO que a empresa acima citada se responsabiliza pela entrega dos materiais
cotados em sua proposta de preços, os quais estão de acordo com as especificações do Termo de
Referência, dentro do prazo estabelecido neste Edital;
Nome e Assinatura do Representante
Legal
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MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

ESTADO DO MARANHÃO
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COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL/SEMA

ANEXO VIII

CONTRATO Nº XXX/ 2020
PROCESSO Nº XXXX/2020– SEMA
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM
O
ESTADO
DO
MARANHÃO,
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS –
SEMA E A EMPRESA

O Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais –
SEMA, situada na Avenida dos Holandeses, nº 4, Quadra 06, Ed. Manhattan, Calhau, nesta Capital,
CNPJ n.º 05.023.045/0001-03, neste ato representada pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Recursos Naturais/SEMA, o Sr. DIEGO FERNANDO MENDES ROLIM, brasileiro, residente e
domiciliado nesta cidade, inscrita no Cadastro de Pessoa Física - CPF sob o n° 027.092.593-70,
denominado CONTRATANTE de um lado e de outro, a doravante denominada CONTRATADA a
empresa XXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXX, com XXXXXXXXXXXXXXX, neste ato
representado pela XXXXXXXXXX, inscrita no RG sob n. XXXXXXXXXXX e CPF n. XXXX, têm
entre si ajustado o presente Contrato, aquisição de equipamentos e veículos para o combate a
queimadas e incêndios florestais em municípios inseridos no estado do Maranhão, cuja lavratura foi
regularmente autorizada nos autos do Processo Administrativo nºXXXXXX n° XXXXX, Pregão nº
xxx, lei 10.520/2002, homologado dia xxx/xxx/xxxx, submetendo-se as partes as disposições da
referida lei e demais legislações pertinentes, e às cláusulas e condições a seguir pactuadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos e veículos para o combate a queimadas
e incêndios florestais em municípios inseridos no estado do Maranhão, nas especificações e quantidades
abaixo descritas:

ITE
M

LOTE I - EQUIPAMENTOS E ASSESSÓRIOS DE PROTEÇÃO
QTD
PREÇO
MATERIAL
DESCRIÇÃO
UND
E
UNT.

PREÇO
TOTAL
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MINUTA DO CONTRATO
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COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL/SEMA

2

3

4

5

7

Protetor
Auditivo tipo
Plug

Protetor auricular em silicone com
atenuação de 15 db, apresentar
design com 3 flanges único que
ajuda a fornecer um ajuste seguro e
confortável. Ajuda também a criar
um selo de bloqueio de ruído suave
no canal auditivo para a efetiva
proteção auditiva, fácil remoção e
ajuda a manter as pontas limpas
quando as mãos do trabalhador
estiverem sujas.
Óculos de
Óculos que ofereça lente com
proteção
revestimento resistente a riscos e
AntiEmbaçan embaçamento. As lentes precisam
te
fornecer ainda proteção de 99%
contra os raios UV. Fabricação de
material Leve, ideal para uso durante
todo o dia e ajuste confortável.
Máscara
Máscara que apresente respirador
respiratória purificador de ar que pode proteger
facial com
os trabalhadores contra partículas
filtro
nocivas no ar, como fuma, gases,
névoas, neblinas ou sprays.
Confeccionado em elastômero, com
borda interna. O corpo do respirador
possui 03 (três) aberturas: duas
laterais, sendo uma em cada lado, e a
outra em sua parte centro-inferior.
Cinto NA
Cinturão + Suspensório de Serviço
com
NA, Confeccionado em Fita de
suspensório Polipropileno, Cintura ajustável
através de passadores de metal e
reguladores com ajuste de tamanho
Kit
Fabricação resistente a longas
Cantil/caneco viagens;
Tecido
da
bolsa:
com bolsa de impermeável e resistente; Suporte
transporte
para fixação em cinto do tipo N.A.;
Forração interna que ajuda a manter
a temperatura do cantil e Bolso de
múltiplas funções. Cantil de aluminio
900 ml e canela 500 ml.
Roupa para Aparelho autônomo de respiração
produtos
com pressão positiva, roupa de
perigosos
proteção contra respingos químicos
(nivel A)
confeccionada em 1 ou 2 peças,
luvas internas e externas, botas
resistentes a produtos químicos,
capacete e rádio comunicador.

50

Und.

50

Und.

50

Und.

50

Und.

50

Und.

2

Und.
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1

8

9

10

Roupa para
produtos
perigosos
(Nivel B)

Roupa para
produtos
perigosos
(Nivel C)

Colete (tipo
jaqueta)

Aparelho autônomo de respiração
com pressão positiva, roupa de
proteção contra respingos químicos
confeccionada em 1 ou 2 peças,
luvas internas e externas, botas
resistentes a produtos químicos,
capacete e rádio comunicador.
(tamanhos p, m, g)
Aparelho autônomo de respiração
sem pressão positiva ou máscara
facial com filtro químico; roupa de
proteção contra respingos químicos
confeccionada em 1 ou 2 peças;
luvas internas e externas, botas
resistentes a produtos químicos,
capacete e rádio comunicador.
(tamanhos p, m, g)
Colete Confeccionado com Tecido
Rip Stop, com Bolso Nas Costas: 35
X 25 Cm Apróx. Fechamento C/
Zíper Dois Bolsos Frontais: 24 X 22
Cm Apróx.

5

Und.

15

Und.

15

Und.

TOTAL

ITE
M
1

2

3

LOTE II - FERRAMENTAS E MATERIAL PERMANENTE
QTD
PREÇO
MATERIAL
DESCRIÇÃO
UND
E
UNT.
Binóculos
Ampliação: 30X60 Diâmetro da
visão noturna lente objetiva: 22mm Campo da
30X60
linha: 126m / 1000m Diâmetro da
ocular: 15mm Ver campo: 7.2 ° Cor
10
Und.
preta, Tamanho da dobra: 9cm x 6cm
x 4cm Tamanho aberto: 9cm x 10cm
x 4cm
Machado
Machado lenhador estreito fabricado
em
aço
SAE
1070,forjado
10
Und.
etemperado, com cabo de madeira
120 cm.
Gadanho
Ferramenta para arar e limpar a terra
e remover detritos. Possui 2,65 mm
de espessura, olho de 23 mm de
30
Und.
diâmetro. Possui 12 dentes, cabo de
madeira 120 cm.

PREÇO
TOTAL
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4

5

6

7

8

9

10

Forcado Reto

Mc leod

Corta frio

Lima chata

Lima circular

Moto esmeril
bancada 1/2
hp
Roçadeira
Gasolina
lateral

Instrumento utilizado na agricultura
e na jardinagem, constituído por um
cabo longo de madeira resistente 71
cm, com quatro dentes compridos na
ponta, de aço, assemelhando- se a
um grande garfo. É utilizado para
agrupar e retirar folhas, gravetos e
resíduos agrícolas.
Ferramenta combinando em uma só
peça, enxada e rastelo de alta
Resistência, com cabo de madeira.
Tesoura corta-vergalhão de 42” é
feita em aço carbono e indicada para
cortar vergalhões e ferro para
construção. Possui mecanismo de
alavanca dupla para facilitar o corte.
Ferramenta utilizada para afiar
enxadas, arados, machados, facões,
facas, tesouras e ferramentas de corte
em geral, produzir superfícies com
acabamento liso. Perfil chato de uso
geral, para superfícies planas ou
convexas. Medida: 14"
Lima redonda bastarda; Fabricada
em
aço
especial
temperado;
Denteado tipo bastardo simples;
Cabo injetado em polipropileno;
Utilizado para limar aberturas
circulares ou superfícies côncavas
Tamanho: 8”
Moto esmeril de bancada 1/2 hp para
rebolo de 6” - bivolt (110V/220V),
monofásica, potência de 360 watts,
comporta rebolos de 6 polegadas.
Tipo: Lateral
Potência: 62CC (cilindradas)
Potência nominal (HP/RPM): 3HP a
6.500 RPM
Rotação máxima sem carga: 8.950
RPM
Combustível: mistura (25:1)
Consumo aproximado (l/h): 1,2
Capacidade do tanque (litros): 1
Autonomia aproximada: 60 minutos
Tipo de ignição: Eletrônica
Diâmetro do tubo de transmissão:
28mm
Diâmetro de corte com nylon: 42cm;

20

Und.

30

Und.

20

Und.

30

Und.

30

Und.

4.

Und.

6

Und.
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11

12

Motosserra

Cabeçote de nylon: Automático
Bate- Libera; Lâmina de corte: 3
pontas; Diâmetro do fio de nylon:
2,6mm; Relação peso/potência: 6,2
Kg/Kw; Carburador: Weldon – Tipo
Membrana; Vela de ignição: Oroch
– Torch L8RTC; Uso recomendado:
Profissional.
Tipo de motor a
combustão:2
tempos - Refrigerado a ar
Potência:1,1 kW / 1,4 hp Motor:35,8
cm³ (cc) Sistema de partida do
motor: Manual retrátil Combustível:
Gasolina comum com óleo 2 tempos
Sistema de Ignição : CDI Capacidade
do
tanque de combustível da
motosserra
a gasolina:350 ml
Capacidade do reservatório de óleo
da corrente:230 ml Proporção da
mistura de combustível:25:1 Rotação
máxima da motosserra a gasolina
(rpm):11.000/min Rotação lenta da
motosserra a gasolina:3.500/min
Comprimento do sabre:12" - 30,5 cm
Passo da Corrente:3/8" Calibre da
corrente:1,3 mm/0,050" Nível de
ruído (LpA):91 dB (A) Nível de
vibração
(m/s²):Empunhadura
esquerda: 7,8 m/s² - Empunhadura
direita: 6,3 m/s² Incerteza k
(m/s²):1,5 m/s² Cor da motosserra a
gasolina:Preta e amarela Massa
aproximada (com sabre/corrente):4,0
kg Garantia - E (CDC):Garantia
legal: 90 dias + Garantia contratual:
3 meses

Motopodador
a gasolina
Multifuncional e semiprofissional,
2,90mx33CC Tipo de motor: 2T; Cilindradas: 33
x3300L
CC; Tipo de combustível: Gasolina
+ óleo 2 tempos, Potência
aproximada: 1,3HP / 0,95KW;
Rotação Máxima: 10.000 RPM,
Rotação na lenta: 3.000 RPM,
Comprimento: Com extensão 2,90m
– Sem extensão 1,65m. Tanque de
combustível: 700 ml; Autonomia:
Aproximadamente 1 hora; Itens

20

Und.

4

Und.
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13

14

15

Bomba costal Tanque de polietileno soprado,
rígida
capacidade para 20 litros, peso
líquido 3,45 kg, com alça de
transporte incorporada, nicho vertical
para fixação da bomba, dispositivo
anti-abaulamentoechassis
em
plástico reforçado.
Motobomba Motor: 4 tempos; Potência: 5,5CV;
gasolina 4" Cilindrada:
163CC;
Ignição:
Tempos 5,5 Eletrônica;Consumo
aproximado:
CV 2"
1,7L/h; Capacidade do tanque: 3,6 L;
Bomba - Diâmetro de entrada: 2"
(50mm);Bomba - Diâmetro de saída:
2" 50mm); Vazão máxima: 36 m³
(36.000 L/h); Sucção: 7 metros;
Coluna de água (mca): 26 mca;
Desnível: 60 mca com mangueira de
até 100 metros; Auto escorvante:
Sim; Dimensões: (cm)48,5 x 38,5 x
45;Peso total do conjunto: 22 kg;
Conjunto
Tanque flexível: confeccionado em
Pulverizador vinil de textura grossa (PVC)
para Pickrepelente a chamas, com capacidade
Ups e
para 400L. Possui bocal de descarga
Caminhonete de 1” com válvula de controle de
s
fluxo. Apresenta perfil baixo e
quebra ondas interno para melhor
distribuição do peso e máxima
estabilidade do veículo. Dimensões
do tanque: 1.300 x 1.070 x 430 mm
(comprimento x largura x altura).
Bocal de abastecimento com 110mm.
Conjunto motobomba: em 4 tempos,
a gasolina, 1 cilindro, refrigerado a
ar, 163 cilindradas, 5,5 HP, peso
líquido:
15kg;
Bomba:
Autoescorvante, tipo membrana.
Mangueiras: Mangueira de sucção:
espiralada translúcida, diâmetro,
interno 1”, comprimento 3m;
Mangueira de descarga: de PVC com

50

Und.

3

Und.

1

Und.
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inclusos: Sabre 12", Kit ferramentas
e Misturador de combustível.
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Gerador
Gasolina
monofásico
110Vx0,75K
VAxVG9 50

Fumigador

Motor: 2 Tempos
- Tipo de fase: Monofásico
- Cilindrada: 63CC
Potência: 1,3HP Sistema de ignição:
CDI
Sistema de partida: Manual
Capacidade do tanque de
combustível: 4,2 L
Consumo L/H: 400 ml/hora
Combustível: Gasolina + Óleo
2T(50/1)
Gerador tipo: Auto Excitante Fase:
Monofásico
Saída DC: 12 V/ 8 A Saída AC: 220
V - 60HZ
Potência Máxima: 0,90kVA - 950W
Potência Nominal: 0,75kVA - 750W
Rotação: 300/min
LpA (soundpressure): 74 dB(A)
LWA (acousticpower) 94 dB(A)
Máxima temperatura: 40 °C IP23
- Máxima altitude: 1.000 m
Fabricado em aço carbono com
capacidade para 3 litros
- Pintado com tinta alumínio alta
temperatura 600º graus
- Tacho com 24 cm de altura 12 cm
diâmetro.
- Acionado com foles fabricados em
madeira maciça com tecido em napa
(curvin)
- Acompanha tampa, grelha
- Peso estimado em 2,200kg

3

Und.

2

Und.
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trama de poliéster, diâmetro interno
1/2”, diâmetro externo ¾”, cor
laranja, comprimento 30 m, pressão
de trabalho 700 PSI, com engates em
latão, roscados, recravados nas
extremidades da mangueira. Peso
aproximado do rolo de 30m com
engates: 15 kg.

18

19

20

21

22

23

Aspirador de
pó

Caixa para
captura de
abelhas

Puçá de
contenção de
animais

Gancho para
captura de
serpentes
Pinção de
captura de
animal

Armadilha
(gaiola) de
captura de
animais

- Aspira sólidos e líquidos;
- Possui função soprador;
- Capacidade total: 10 litros;
- Potência de 1400W;
- alimentação: 220V;
- Peso aproximado do produto: 3 kg.
Caixa Para Apicultor
Altura: 45,00 (cm)
Largura: 41,00 (cm)
Profundidade: 51,00 (cm)
Material da Estrutura:
Madeira (Eucalipto) Material dos
Caixilhos:
Madeira (Eucalipto) Produto
Acompanha:
01 Tampa.
01 Melgueira com 10 Quadros.
01 Ninho Com 10 Quadros.
01 Fundo.
Peso Aproximado: 15,00 (Kgs).
Equipamento desenvolvido para
facilitar a captura e manejo de
animais silvestres ou domésticos
com o mínimo de risco para a
integridade
física
do
animal
Tamanho: 140 cm X 40 cm. Cabo de
alumínio anodizado, tela fio de nylon
resistente, obturador de borracha ;
Arco: aço com pintura eletrostática a
pó, proteção plástica, parafusados.
Gancho Hepatológico Para Manejo
de Serpentes Grandes 113cm
Pinção
para
captura
de
répteis/serpentes
Material:
Aço
inoxidável; Tamanho: 1m. Pistola e
pinção em alumínio fundido, haste
em alumínio anodizado, cabo e mola
em aço inox
Armadilha Para Capturar Gatos,
Gambas E Outros Animais De
Pequeno Porte Medidas: 77 Cm
Comprimento, 36 Cm Altura E 32
Cm Largura Fabricado Em Arame
Zincado (Prata) Btc 2,70 Mm X 3,40
Mm E Malha Entre Os Arames De
2,5cm

5

Und.

5

Und.
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Und.
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Und.
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Und.

4

Und.
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Caixa de
transporte de
serpentes

Kit
Compressor
de Ar.

Caixa de MDF com alça e fechadura
para transporte de répteis MDF com
durabilidade de até 20 anos
Resistente a água Respiros na lateral
Fechadura para cadeado Medidas:
40x30x30
Kit Compressor de ar profissional
Larg x Alt x Comp: 480 x 850 x 800
mm
Deslocamento Teórico: 10 pés³/min 283 l/min
RPM: 860, Pressão de Operação: Furo interno: 1,4 mm
- Volume da caneca: 600 ml
- Taxa transferência de tinta = 68 %
ou mais
• Garantia: 3 meses
Mínima: 100 lbf/pol² - 6,9 bar
Máxima: 140 lbf/pol² - 9,7 bar,
Motor
Potência: 2 hp - 1,5 kW
Nº de Polos: 2
Tensão (V)
Unidade Compressora
Nº de Estágios: 1
Nº de Pistões: 2 em linha
Volume do Reservatório: 100 L
Volume de Óleo: 900 ml
Peso Líquido com motor: 72 Kg
Peso Bruto com motor: 97 Kg
Características
Monofásico 110 e 220V/60HZ
Unidade compressora em ferro
fundido
2 cilindros em linha Acionamento
por correia + • Pistola para pintura
LVLP
• Opera com baixo volume de ar e
baixa pressão
• Alto desempenho
• indicado para trabalhos onde se
requer qualidade de acabamento
• Material do corpo: alumínio
• Material da caneca: Plástico
Polipropileno
• Material do bico e agulha: aço
inoxidável
• Informações Técnicas

4

Und.

2

Und.
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27

28

29

30

- Pressão de trabalho ideal: 22 PSI
- Consumo de ar = 4,3 PCM a 30 PSI
- Rosca de entrada de ar: 1/4 BSP
Lona 10 X 8 Lona em Polietileno com 3 camadas,
impermeável 100 MICRAS, 100% impermeável,
apresentar Ilhoses metálicos a cada
metro em cada canto e ao redor da
bainha. Cobertura protetora para
barracas, veículos, barcos, caçambas,
construções, etc.
Corda
Diâmetro da corda: 16,0 mm
Multifilament Comprimento total da corda: 50,0 m
o traçada
Material da corda: Polipropileno - PP
Tipo de filamento da corda:
Multifilamento
Tipo
de
encordamento:
Trançado
Peso
aproximado por rolo/carretel: 5,9 kg
Carga de ruptura: 1353,0 kgf
Barraca de
Capacidade: 8 pessoas;
camping para - Proteção extra contra vazamentos;
08 pessoas
- Teto em Silver Coating - super
arejado;
- Janela traseira;
- Tecido da barraca 100% poliéster;
- Piso 100% polietileno;
- Varetas 100% fibra de vidro.
Remo
Remo com cabo de aluminio,
medindo 1,5 mts, sendo cabo 1,10
metros e pá 40 cm de plastico.
Motor 10 HP
Partida: Partida elétrica
- Motor: Horizontal, monocilíndrico,
diesel, refrigerado a ar
- Tipo de combustível: Diesel
- Sistema de combustão: Injeção
direta
- Diâmetro x curso: 86mm x 72mm
- Cilindrada: 418cm³
- Taxa de compressão: 19:1
- Potência máxima: 10,0CV a
- Potência contínua: 9,0CV a
- Torque máximo: 2,70kgfm a
- Lubrificação: forçada por bomba de
óleo
- Consumo: 2,15l/h
- Capacidade do tanque: 4,5 l
- Capacidade de óleo (carter): 1,5 l
- Nível de ruído: 79dB A

3
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5

Und.

3

Und.

2

Par

1

Und.
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LOTE III - EQUIPAMENTOS ELETROELETÔNICOS
QTD
PREÇO
MATERIAL
DESCRIÇÃO
UND
E
UNT.
Projetor
Sistema de projeção: DLP
Multimídia - Resolução nativa: SVGA, 800 x
600
- Brilho (ANSI Lumens): 3300 ANSI
Lumen
- Relação de contraste: 15000: 1
- Lente: F = 2,46-2,66, f = 21,8-25,6
- Proporção de aspecto: Nativo 4: 3
(5 proporção selecionável)
- Lançamento: 1.94-2.32
- Tamanho da Projeção: 30 "~ 300"
- Zoom: 1.2x
- Deslocamento de projeção:
Vertical: 106% ± 2,5% (altura total
da imagem)
- Suporte de resolução: VGA (640 x
480) para WUXGA_RB (1920 x
1200)
* RB = Redução em branco
1
Und.
- Frequência Horizontal: 15K102KHz
- Taxa de digitalização vertical: 23120Hz
- Compatibilidade HDTV: 480i,
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i,
1080p
- Compatibilidade de vídeo: NTSC,
PAL, SECAM
- Dimensões: 332,4 x 99 x 241,3 mm
- Tipo DMD: DC3
- Fonte de Luz: UHP 203W
- Vida da fonte de luz:
4500/6000/10000 horas
- Nível de ruído: 32/29 dBA (modo
Normal / Econômico)
- Segurança: Barra de segurança /
- slot de segurança Kensington
Notebook
Notebook, processador Intel Pentium
ou core i3, memória RAM: 4GB;
1
Und.
120GB SSD ; TELA DE 14"
Windons 10.
Nobreak
Potência 700VA/420W. Tensão de
1
Und.
saída
senoidal.\

PREÇO
TOTAL
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M
1

4

5

6

Passador
power point

Caixa
amplificada
c/microfone

Painel de
projeção

Saída Online (sem interrupção) – o
tempo de transferência é zero na falta
de energia e no retorno da rede.
Bivolt (Entrada / Saída) - seleção
para 110/110V ou 220/220V.
Proteções contra falta de energia,
sobretensão, subtensão, sobrecarga,
sobre temperatura, descarga total de
baterias, curto circuitos, surtos, picos
e
ruídos
na
rede.
Controle Micro processado. Permite
expansão de autonomia. Troca fácil
das baterias, com acesso frontal.
Painel frontal Multifuncional liga/desliga,
função
mute,
armazenar,
Sinalizações
visuais - rede, baterias, sobrecarga,
troca de baterias. Software de
gerenciamento para monitorar seu
sistema
de
energia(download
gratuito). Gerenciamento das baterias
- indica quando a bateria deve ser
trocada.
Saída
USB
para
comunicação. 04 Tomadas de saída
padrão NBR14136
Apresentador multimídia sem fio;
conexão Usb dentro do próprio corpo
do apresentador, Bateria: 1 x AAA
Pilha, Distância de Controle: 10M,
Interface USB: Sim, Tipo: Caneta
Laser
Compacta
com
sua
bateria
recarregável, display dinâmico e som
potente, tipo de alto- falante:
subwoofer, quantidade de altofalantes: 2; Capacidade da Bateria:
igual ou superior a 7,4v 1500mAh, 3
a 5 Horas de Duração. Voltagem:
Bivolt; formato do alto-falante: torre.
Estrutura interna e externa em
alumínio, para evitar problemas com
futuras corrosões. Pintura de alta
resistência.
Enrolamento
automático.
Tela
Portátil com alça anatômica. Tripé
telescópico com ajuste de altura por
gatilho de acionamento suave. (altura
de até 2,80mt) Medidas da Caixa

2
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1

Und.

1

Und.
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7
8

9

10

Rádio de
Comunicação
GPS

HD Externo

Drone

(AxPxC):: 0,12 x 0,22 x 2,70m
Peso: 18,00 Kgs Dimensão: (L X
A) (metros): 2,43 x 1,82 Diagonal
(polegadas): 120.
Kit rádio comunicador walkie talkie
profissional com alcance até 5km
GPS agrícola, Similar ou superior ao
Gps Etrex 10 Mede Area Rural
Hectares Glonas.
Capacidade: 1TB - Interface: USB
3.0 - Rotação: 5400 RPM - Taxa
Máxima de Transferência: Até 4,8
Gbps (USB 3.0) - Compatibilidade:
Sistema operacional Windows XP
SP3, Windows Vista®, Windows 7,
Windows® 8 ou superior
Drone 350mm, peso 1236 gramas,
altura máxima 6km, 4 hélices, foto
12 MP, 1/2.3", CMOS, wireless,
armazenado suportado MicroSD até
64 GB (Class 10 ou UHS-I).
Distância máxima de alcance 4 KM
(FCC). Velocidade máxima: 16 m/s.
Bateria: tempo máximo de vôo 25
minutos.

10

Und.

10

Und.

1

Und.

4

Und.

TOTAL

ITE
M
1

2

LOTE IV - MATERIAL DE CONSUMO
QTD
MATERIAL
DESCRIÇÃO
UND
E
Caneta
Caneta Esferográfica 1.0mm Cristal
esferográfica Azul. CX 50 UM
50
caixa
Caixa
Prancheta de Prancheta MDF A4 Clips Metal
30
Und.
madeira
Acrimet 105 0 -Acrimet

PREÇO
UNT.

PREÇO
TOTAL

PREÇO
UNT.

PREÇO
TOTAL

TOTAL

ITE
M
1

LOTE VI - VEÍCULOS
MATERIAL
DESCRIÇÃO
QTD
E
Motocicleta Quilometragem: zero
3
MOTOR:
Tipo: OHC, Monocilíndrico 4
tempos, arrefecido a ar.

UND
Und.
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Cilindrada: 162,7 cc
Potência Máxima: 14,5 cv a 8.500
rpm (Gasolina) / 14,7 cv a 8.500 rpm
(Etanol)
Torque Máximo: 1,46 kgf.m a
5.500 rpm (Gasolina) / 1,60 kgf.m a
5.500 rpm (Etanol)
Transmissão: 5 velocidades
Sistema de Partida: Elétrica
Diâmetro x Curso: 57,3 x 63,0 mm
Relação de Compressão: 9.5 : 1
Sistema Alimentação: Injeção
Eletrônica, PGM FI
Combustível: Gasolina e/ou Etanol
SISTEMA ELETRICO
Ignição: Eletrônica
Bateria: 12V - 4 Ah
Farol: 35/35W
CAPACIDADE
Tanque de Combustível: 12,0
litros;
Óleo do Motor: 1,2 litro.
DIMENSÕES
Comprimento x Largura x
Altura: 2067 x 810 x 1158 mm;
Distância entre eixos: 1356 mm;
Distância mínima do solo: 247 mm;
Altura do assento: 836 mm;
Peso Seco: 121 kg.
CHASSI
Tipo: Berço Semi duplo;
Suspensão Dianteira/Curso: Garfo
telescópico / 180;
Suspensão Traseira/Curso: Mono
Shock / 150 mm;
Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco
/ 240 mm;
Freio Traseiro/Diâmetro: A disco /
220 mm;
Pneu Dianteiro: 90/90 -19M/C;
Pneu Traseiro: 110/90 -17M/C.
Ano: 2020/2020.
TOTAL
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA/MA
Sede: Avenida dos Holandeses, Quadra 06, n° 04, Edifício Manhattan, Calhau – CEP:65.071-380 – São Luís-MA
Fax: 98 3194-8900
Site: http://www.sema.ma.gov.br

Documento assinado eletronicamente. Consulta de autenticidade: http://assinador.sema.ma.gov.br/assinador/f/consulta-doc.xhtml. Cód. Verificador: 24061761, Cód. CRC: F5AFQJ6N

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL/SEMA

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL/SEMA

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR TOTAL
O valor total estimado deste Contrato é de R$ XXXXXXXX.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
PROGRAMA
0355
0355
0355
0355
0355
0355

AÇÃO
4893
4893
4589
4589
4589
4588

FUNÇÃO
18
18
18
18
18
18

UG
200101/20101
200101/20101
200901/20901
200901/20901
200901/20901
200901/20901

FONTE
133
133
107
107
107
107
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Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, a Proposta de Preços da
CONTRATADA, o Termo de Referência, a Nota de Empenho e demais documentos que compõem o
Processo GED n° 2007290031

SUBAÇÃO
ND
VALOR
013312
33.90.30 R$ 229.344,85
013312
33.22.30 R$ 40.041,00
016277
44.40.52
R$ 3.199,50
016277
44.90.52 R$ 151.759,00
016277
44.32.52 R$ 13.474,44
016265
33.90.30
R$ 7.893,00
VALOR TOTAL R$ 445.711,79

CLÁUSULA QUINTA – DA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS
A solicitação do objeto ocorrerá por meio de “Ordem de Fornecimento”, a ser assinada pelo Ordenador
de Despesas da Contratante, contendo as informações dos itens, quantidades, preços unitários e totais.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS PRODUTOS
O produto deverá obedecer às prescrições e exigências contidas no Termo de Referência, bem como
todas e quaisquer normas ou regulamentações intrínsecas ao tipo de fornecimento, assim como atender
às exigências de qualidade, atentando-se, principalmente para as prescrições contidas no art. 39, VIII da
Lei Federal nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor e nos seus demais dispositivos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O produto deverá ser entregue lacrado, de forma a protegê-lo da ação da
luz, poeira e umidade, sendo que, nos casos das embalagens apresentarem violação e dano de qualquer
espécie, deverão ser substituídas pelo fornecedor, ainda que na fase de inspeção/recebimento.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A entrega do produto dar-se-á no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
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horas contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, podendo haver alteração nas condições
estabelecidas da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
É obrigação da Contratada, além dos termos já contidos no presente contrato:
I.
Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos no Termo de Referência,
responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula
ou condição estabelecida, obedecendo ao disposto no Código de Defesa do Consumidor.
II.
Responsabilizar-se por todas as despesas diretas e indiretas, incidentes sobre o fornecimento,
inclusive as de envio expresso, caso seja necessário, para atender atrasos ou resolução de
problemas de inconformidade, para os quais tenha concorrido direta ou indiretamente.
III.
Atender a todos os prazos e condições estabelecidos para o fornecimento do produto, sob pena da
aplicação das sanções previstas na legislação e no contrato.
IV.
Entregar o produto no local, prazo e condições estabelecidas;
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

XI.

Informar à Contratante ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou indiretamente, na
regularidade do fornecimento;
Responder, integral e objetivamente, por perdas e danos que vier a causar à Contratante ou a
Terceiros em razão de ação ou omissão, sua ou de seu preposto, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita, bem como pela qualidade do produto
fornecido;
Não ceder ou transferir para terceiros o objeto da dispensa;
Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer irregularidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos que julgar necessários;
Submeter-se à fiscalização que a Contratante exercerá sobre o fornecimento do produto;
Assumir inteira responsabilidade por qualquer dano ou extravio causado durante o transporte e
demais serviços pertinentes ao fornecimento, devendo comunicar a Supervisão Administrativa,
tempestivamente, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis;
Manter, durante o fornecimento, as mesmas condições da habilitação e qualificação exigidas neste
instrumento;

CLÁUSULA OITAVA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
O Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Naturais, obriga-se a:
I.

Fornecer e colocar a disposição da CONTRATADA todos os elementos e informações que se
fizerem necessários à execução do fornecimento;
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PARÁGRAFO TERCEIRO – A entrega dos produtos será feita, de acordo com o que for disposto no
Termo de Referência e na respectiva Ordem de Fornecimento.
PARÁGRAFO QUARTO – Se constatadas inadequações do produto, quando do recebimento, a
CONTRATANTE poderá rejeitá-lo se houver diferença de quantidade, determinando sua
complementação no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da notificação, sem ônus para a mesma.

II.
III.

IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste termo;
Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das obrigações
da CONTRATADA, notificando a CONTRATADA, por escrito e com antecedência, sobre
multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
Designar o Fiscal do Contrato que acompanhará e fiscalizará o fornecimento dos produtos;
Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois do
recebimento das notas fiscais, já devidamente atestadas pelo servidor responsável pela
fiscalização;
Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao fornecimento dos produtos;
Receber e analisar os relatórios e outros documentos entregues pela CONTRATADA;
Registrar todos os contatos mantidos com a CONTRATATADA;
Prestar a CONTRATADA, quando necessário, quaisquer esclarecimentos relativos ao
cumprimento do objeto;
Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar sua obrigação.

CLÁUSULA NONA– DAS PENALIDADES
No caso de atraso injustificado do objeto do contrato pela CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá
aplicar a seguinte multa:
a)
Multa moratória diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), incidente sobre o valor da
parcela do objeto em atraso, desde segundo dia até o trigésimo dia.
b)
0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em
atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do
contrato;
2. No caso de inexecução total ou parcial do objeto deste Termo, a Administração poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: Advertência escrita;
a)

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

b)
Impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Estado até 2 (dois) anos e
descredenciamento do Sistema de Gerenciamento de Licitações e Contratos – SGC por igual prazo,
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 instrumento e das demais cominações legais, caso a CONTRATADA retarde o contrato, não
mantenha as cláusulas devidamente firmadas, falhe ou fraude a execução do Contrato; comporte-se de
modo inidôneo, faça declaração falsa ou cometa fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla
defesa.
c)
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.
2.1 As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista
na alínea “b”.
3. Caberá ao Fiscal do Contrato ou, não tendo sido esse designado, ao Secretário Estado do Meio
Ambiente e Recursos Naturais - SEMA propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.
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4. A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses
legais, quando:
a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o produto recusado pela CONTRATANTE.
c) descumprir os prazos e condições previstas no respectivo Pregão.

6. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE/SEMA ou
cobradas diretamente da CONTRATADA, extra ou judicialmente.
7. Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe
tenham sido aplicadas.
7.1 – Caberá ao CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a sanção.
7.2 – Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA e
publicada no Diário Oficial do Estado, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação
das penalidades de advertência e multa de mora
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE até 30 (trinta) dias corridos, contados da efetiva
prestação dos serviços, mediante apresentação e aceitação da respectiva Nota Fiscal/Fatura,
compreendida nesse período a fase de ateste da mesma, assinada e datada por quem de direito,
acompanhada da respectiva Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço e dos seguintes documentos
de regularidade fiscal:
•Ofício/ Solicitação de pagamento devidamente assinado;
•Cópia de Contrato
•Cópia da Nota de Empenho;
•Nota Fiscal;
•Cartão do CNPJ;
•Certidões Negativas;
Federal:
•Certidão Conjunta Federal com abrangência das contribuições previdenciárias;
•Certidão de Regularização Fiscal junto à Caixa Econômica Federal – FGTS;
Estadual:
•CND – Fazenda Estadual/ ICMS
•CNDA – Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual
•Certidão Negativa de Débito da CAEMA
Municipal:
• CND – Relativa à Atividade Econômica ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa.
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5. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados da data da
notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE/SEMA.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO - CSL/SEMA


E/ou outros que se fizerem necessários para a concretização do objeto contratado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento a Contratada será efetuado ainda mediante a
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme determina a Lei
12.440, de 07 de julho de 2011.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O pagamento será efetuado em Conta Bancária a ser indicada pela
Contratada.
PARÁGRAFO QUARTO: A CONTRATANTE não pagará multa por atraso nos fornecimentos
cobrados através de documentos inaptos, total ou parcialmente, bem como por motivo de
pendência ou descumprimento de obrigações contratuais.
PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEXTO: Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao
reajustamento do preço ou à atualização monetária.
PARÁGRAFO SÉTIMO: A Nota Fiscal/fatura que for apresentada eivada de algum erro, será
devolvida ao contratado para retificação e reapresentação.
PARÁGRAFO OITAVO: Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento, provocados
exclusivamente pela SECRETARIA, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e
sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os
juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao
ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I= (TX/100) 365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
PARAGRAFO NONO - A Contratada deverá preencher a Nota Fiscal/Fatura de acordo com a
Nota de Empenho, que deverá constar o CNPJ correspondente a/ou:
a) Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA.
CNPJ nº. 05.023.045/0001-03
b) Fundo Especial do Meio Ambiente - FEMA
CNPJ nº. 63.451.488/0001-93
c) Fundo de Unidades de Conservação – FEUC.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: A Nota Fiscal/fatura será conferida e atestada por servidor
especialmente designado para acompanhamento dos serviços e recebimento dos materiais de
consumo.
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CNPJ nº. 14.830.831/0001-03
PARÁGRAFO NONO: A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida à
CONTRATADA para retificação e reapresentação.

Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados nos Arts. 77 a
80 da Lei Federal nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Parágrafo Segundo – A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a
retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao
CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de
acordo com o constante no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/1993, desde
que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA SUBCONTRAÇÃO,
TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

CESSÃO

OU

Este contrato não poderá ser objeto de subcontratação, total ou parcialmente, cessão ou
transferência, no todo ou em parte, exceto se houver prévio e expresso consentimento por escrito da
CONTRATANTE, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA HABILITAÇÃO
A CONTRATADA terá de manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação,
em observância obrigatória ao pactuado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CONSULTA AO CEI
A realização de pagamentos e dos eventuais aditamentos a este Contrato feitos em favor da
CONTRATADA ficam condicionados à consulta prévia pelo CONTRATANTE ao Cadastro
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA RESCISÃO
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Estadual de Inadimplentes - CEI para verificação da situação da CONTRATADA em relação às
obrigações pecuniárias e não pagas, consoante determina o art. 6º da Lei Estadual nº 6.690, de 11
de julho de 1996.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A gestão financeira e a fiscalização do cumprimento do contrato serão exercidas pela Supervisão
Administrativa, por meio de servidor expressamente designado que atuará como gestor de
contratos a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e
de tudo dará ciência à Administração;
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A fiscalização de que se trata este item não exclui nem reduz a
responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda
que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior, e, na decorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com art. 70 da Lei nº 8.666, de
1993.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O fiscal de contratos anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução do contrato indicando dia, mês e ano, bem como o
nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhado os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS COMUNICAÇÕES
Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais
se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua
efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Contrato será publicado pelo CONTRATANTE no Diário Oficial do
Estado, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal n°
8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável a sua eficácia.
CLÁUSULA VIGÉSIMA– DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei
nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa
do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
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PARÁGRAFO ÚNICO – Constatada a existência de registro da CONTRATADA no CEI, o
CONTRATANTE não realizará os atos previstos nesta Cláusula, por força do disposto no art. 7º
da Lei Estadual nº 6.690, de 11 de julho de 1996.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA– DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de São Luís/MA, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente instrumento.

São Luís – MA, XX de XXXX de 2020.

DIEGO FERNANDO MENDES ROLIM
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais/SEMA

XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX
TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF:
Nome:
CPF:
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E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, depois de lido e achado conforme, as
partes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só
efeito, perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.
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