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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL
PREGAO PRESENCIAL n°O07/Z020-DESP

i

I

f

LICITACAO EXCLUSIVA PARA ME/EPP
[LEI COMPLEMENTAR N9 123 e suas Alteragﬁes Posteriores]

O Pregoeiro abaixo identiﬁcado no uso de suas ;1triI)ui(;(1es Iegais tornam pfiblico que no dia 05 de

Marc;o de 2020, ins 09h00min, na sala da Comisséo dc Licitagfio do Municipio de CI‘3t€LIS, sito fa Av.
Edilberto From 1191.821 - Bairro - Planalto - Crateiis - Cearé, seré realizada licitagéo na modalidade de
Pregﬁo Presencial, visando £11 aquisigim do objeto supramencionado, conforme descrito no objeto
deste edilal e sens anexos, sendo recebidos 0s envelopes contendo as propostas de prego e os

documentos de habiIita<,'z"io das empresas interessadas, iis 09h00min, e em seguida, dado inicio ii
sessﬁo de Pregéo Presencial. Este procedimento licitatorio reger-se-é pelas disposigoes da Lei n‘?

"

8.666, do 21/06/1993 0 alteragoes posteriores - Lei de Licitagoes, da Lei Federal n9 10.520, de
17/07/2002 — Lei que Regulamenta 0 Pregzio, e pela Lei n9 123/2006 e suas aItei'a(;6es, e demais
norinas perlinentes e, ainda, pelas disposigoes estahelecidas no presente edital e seus anexos.

Objeto:
Dotaqﬁo 0r¢;amentéria/
Fonte de Recursos
_/Elemento de Despesa/

AQUISICAO DE LIVROS EM BRAILLE PARA ATENDER 0 PROIETO
PRACA PEC IUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO E IUVENTUDO D0

MUNICIPIO DE CRATEUS-CE, mediante PREGAO PRESENCIAL, conforme

especificaqéo contida no Anexo I deste Edital.
01.33.33.27.122.0037.2 2086 - 1 001.00()00.00 - 1 510.00000.00 - 1
520.00000.00 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC D()
DESPORTO E IUVENTUDE. Elemento de Dcspesa: n‘? 3.3.90.30.00

[ Critério delulgamento: ‘ Menor Preeo Por Lote.

G

Espécie:

Pregéo Presencial.

i

Data e Hora de
Abertura:

05/03/2020 £15 09h00min.

’

Vigéncia:

31 de Dezembro dc 2020.

i

Prgzg. logal e forma

A entrega dos produtos licitados seré de forma INTIJGR/\I,no przr/.o do 10 \

de entrega:

(dez] dias da Ordem de fornecimento.

Pregoeiro

Iosé Isael dos Santos

Secretério/Ordenador
i de despesa:

i

DEYVID SAN PAIVA DA SILVA - ORDENADOR DE DIZSPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DIE I)['ISI’()R'I'O Ii IUVI-INTUDII-I.
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1. D0 OBIETO
1.1 A presente licitaoéo tem por ohjeto o constante no Preambulo deste Edital, de acordo com as
especif'ica(,‘(')es contidas em seus anexos.
2.0-DAS RESTRICOES E CONDICOES DE PARTICIPAQAO
2.1- PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITAQAO:

2.1.1-A participagéo nesta licitaeao é restrita as Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte
(EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), legalmente autorizados a atuarem no ramo pertinente
ao objeto desta licitag;;§1o,que atendam a todas as exigéncias contidas neste Edital e que apresentem a
dOCumEl1I;H(;50 solicitada no local, dia e horario informados no preambulo deste Edital. Consideram-se
Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) aptos
a participagiio no presente certame, aqueles que preenchem os requisitos do art art. 39 e 189—E, amhos
da Lei Complememar n° 123/2006, e suas altera<;oes posteriores, localizada em qualquer Unidade da

Federagao, desde que atenda a todas as exigéncias constantes deste edital e seus anexos.
2.1.2- Que conste em seu Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e/ou
Aditivo Consolidado, lnscrigao do Ato Constitutivo, atividades compativeis para com 0 ohjeto licitado.

2.1.3 - A participagéo em licitaqao expressamente reservada ii Microempresa (ME) e Empresa de
Pequeno Porte (EPP), por licitante que nao se enquadre na defini<;ao legal reservada a essas categorias,
conﬁgura fraude ao certame, ficando o autor da conduta fraudulenta sujeito fa aplicagao de pcnalidade
de impedimento de licitar e contratar com o MUNICIPIO DE Campos Sales, sem prejuizo de multas
previstas neste Edital e das denials cominagoes legals (Acordao TCU 298/2011 — Plenario).

2.2-NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO:
2.2.2 - Nao podera participar empresa declarada inidonea ou cumprindo pena de suspensao, que lhes
tenham sido aplicadas, por forga da Lei n<> 8.666/93 e suas alteragoes posteriores, e ainda;

=1] Que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administragao Publica, de

acordo com o Cadastro Nacional de Empresas lnidoneas e Suspensas (CEIS), TCU/CN], A Comissao
fara pesquisa no site
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ na fase do credenciamento,
devolvendo os envelopes das participantes que se enquadrem nesla situagao;
b) Cumprindo penalidade de suspensao temporaria imposta pela Prefeitura Municipal de Crateus;

C) Esteiam sob falencia, concordata, dissolu<,‘ao ou liquidagao, fusao, cisao ou de incorpora<,‘é'io;
d) Reunidos sob forma de consorcio;
B) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de orgao ou entidade
contratante ou responsavel pela licitagao;

f) Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;
.2) De empresas cujos socios ou diretores pertengam, simultaneainente, a inais de uma firma
licitante;
Que
seja sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais;
h)
De
licitantes
que estiverem enquadradas, no que couberein, ao disposto no artigo 99, seus incisos
i]
e paragrafos, da Lei Federal n9 8.666/93 e suas posteriores atualizagoes;
i) Empresa que tenham socios que sejam Funcionarios do municipio de Crateus;
kl Que néo tenham ramo de atividade pertinente ou compativel ao objeto licitado inscrito no
contrato social.

3. DA APRESENTAQAO DOS DOCUMENTOS
3.1. Cada licitante devera apresentar, siinultaneamente, 2 (dois) conjuntos de documentos, a saber: de
Proposta de Pre<;o e de Habilitagio.
3.2. Os conjuntos de documentos relativos a Proposta de Prego e a Habilitagao §regues
separadamente, em envelopes opacos e lacrados, rubricados no fecho e id - ‘ 1. os com o nome do
_
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("Proposta de Preco" e "Documentos de llahilitacao"), na lorma dos incisosl ell a seguir:
I - envelope contendo os relativos a Proposta de Prego:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
PREGAO PRESENCIAL n.9 007/2020 - DESP
OBIETO:
LICITANTE:
CNP]:
ENVELOPE n9 01 (PROPOSTA DE PRECOS)
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II - envelope contendo os documentos de Habilitagaoz
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
PREGAO PRESENCIAL n.9 007/2020 - DESP
OBIETO: ........
LICITANTE:
CNP]:
ENVELOPE n9 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAQAO)
0%

3.2.1 Os envelopes referidos nos itens anteriores, poderao ser enviados por via postal, remetidos para
o endereco constante no preémbulo deste edital, a serem recebidos até 24 horas antes da abertura do

certame, nao se responsabilizando o pregoeiro por percalgos na postagem remessa e entrega desses
envelopes.
3.3. Os documentos necessarios :1 participacao na presente licitacao poderao ser apresentados em
original ou copiapor cartorio competente.
Os documentos necessarios £1 participacao na presente licitacao, compreendendo os
documentos referentes a habilitacao e a proposta de preco e seus anexos, deverao ser apresentados no
idioma olicial do Brasil.
3.3.2. Quaisquer documentos necessarios a participacao no presente certame licitatorio,

apresentados em lingua estrangeira, deveriio ser autenticados pelos respectivos consulados e
traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado.

3.4. Nao serao aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou copias
em (ac-simile, mesmo s, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gréficos ou catalogos apenas como
forma de ilustracao das propostas de preco.
3.5. Qualquer cidadao podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar, protocolizando o
pedido ate 2 (dois) dias uteis antes da data fixada para a realizacao do Pregao Presencial, no endereco
i

discriininado no preambulo deste edital, cabendo o pregoeiro decidir sobre a peticéio no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.
3.6. Decaira do direito de impugnar os termos do edital 1) licitante que nao o fizer até o Segundo dia
util que anteceder a abertura dos envelopes de l1LlbIlI[3§fi3,llIp(')[€S6 em que tal comunicacao nao tera
eleito de recurso.

3.7. A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao a impedira de participar do processo
licitatorio até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.
3.8- Os pedidos do esclarecimento ou impugnacoes deverao ser protocolados, junto a Comissao de
Licitagao Municipal de Crateus. Protocolado diretamente :1 CPL e atender as seguintes exigencias:
3.8,1- Documento elaborado em duas vias, ambas ruhricadas em todas as folhas, e assinadas na ultima;
3.8.2-Alegacoes fundamentadas, e se for o caso, pedido instruido com documentacao/provas que se
fizerem necessario;
3.8.3-Se interposta por pessoa fisica, apeticﬁo devera ser acompanhada de copia xerografica do

documento de identidade de seu signatario;
3.8.4-Se apresentada por pessoa juridica, devera conter a devida qualificacao da pessoa juridica

nome/(INP]/enderego/telefone) e a identilica<;5o/correlacao de quem interpos o pedido pela empresa;
3.8.5 - A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante nfio a impedira de part" "' " ' do processo
licitatorio até o transito em julgado da decisiio a ela pertinente;
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3.8.6 - Acolhida ii peticao contra o ato convocatorio sera designada nova data para a realizfr;§oT-;“d,q_-“"4
certame;
‘

3.8. 7 - A impugnacao de que trata o item acima. se houver, devera ser apresentada de conformidade
com artigo 41, paragralo 19, da Lei N‘? 8.666/93 e alteracoes subsequentes.
3.9. Acolhida a peticiio contra 0 ato convocatorio sera designada nova data para a realizacao do
certame.

4. DA PROPOSTA DE PRECO (ENVELOPE n9 01]
4.1 — O envelope "Proposta do Preco" devera conter a rela(;ao dos servi<;os/produtos, sua
discriininacao conforme 0 edital, contendo seus respectivos precos unitarios e totais do item, em
algarismos e por extenso, em uma (mica via, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel
devidamente identilicado com o numero de inscricao no CNP] ou timbre impresso do licitante e

numero de telefone, devendo, suas folhas serem rubricadas e numeradas.
4.2 — A indicacao da razao social da empresa licitante, o numero de inscriciio no CNP] de seu
estabelecimento e endereco completo devera ser o que efetivamente ira prestar o objeto da licitacao.

Sao facultativas as informacoes dos dados relerentes ao niimero de banco, agéncia e conta corrente
nesta etapa da licitacao, sendo obrigatoria, posteriormente, para a licitante vencedora.
4.3 - A Proposta de Precos devera ser datilografada ou impressa em papel timbraclo do licitante ou
com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada (sobre o carimbo ou equivalente)

pelo titular ou procurador (a) contendo:
4.3.1 - lndicacao do item cotado e especilicacao do item de acordo com o Anexo I deste Edital,
devendo ser indicada a marca, e quantidade de acordo com o edital;
4.3.2 — Preco unitario e total do item (quantidade x preco unitario), em algarismos e por extenso, e
preco global (somatorio do preco total do item]; em algarismo e por extenso;
4.3.3 O prazo de entrega sera de 10 (dez) dias a contar da data do recebiinento da Ordem de Compra
por parte do licitante vencedor;
4.3.3.1 - Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias;
4.3.4 - Nos precos propostos jai estarao incluidas as despesas referentes a frete (entrega), tributos e
demais onus atinentes a entrega do objeto;
4.3.5 Na hipotese da proposta estar sem assinatura sera automaticamente desclassificadas;
4.3.6 A proposta de precos devera ser apresentada por Lote, seguindo o modelo padronizado no
ANEXO II deste Edital.

4.4 - A Proposta de Pregos Escrita devera ser elaborada Ol'lSCI'V£II1(I0 as seguintes recomendacoes:
4.4.1 - O licitante nao podera cotar proposta com quantitativo de Item ou subitem diferente ao
determinado pelo edital.
4.4.2 - O preco ﬁnal nao poderé ultrapassar o limite iiiinziiiio discriminado no Orcamento Basico em
poder do PREGOEIRO, o lance final devera atingir preco igual ou inferior ao limite maximo constante
naquele documento; e, em caso de Item, que seja composto de subitens, apos a adequa<,'ao, o preco

unitario do subitem devera ser inferior aquele limite. Caso nfio seja realizada a fase de lances verbais, o
licitante que cotou na proposta escrita o menor preco devera reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao
limite maximo do mencionado preco de referéncia através de negociacao, sob pena de desclassilicacao.
4.4.3 - Os precos constantes da proposta do licitante deverao conter apenas duas casas decimals apos a

v1'rgula,cabendo a0 licitante na elaboracao da proposta proceder ao arredondamento ou desprezar os
numeros apos as duas casas decimals dos centavos, e deverao ser cotados em moeda corrente

nacional.
4.4.4 - Os precos propostos serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracao dos inesinos, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro
argumento nao previsto em lei.
4.4.5 - A licitante devera oferecer garantia dos itens contra qualquer defeito de fabricacao, sob penade
desclassilicacao, constatado alguma imperfeicao, ter os itens devolvidos e a licitante
metida as
penalidades da Lei, além do registro da falha no Cadastro de Fornecedores Municipaic.
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4.4.6 - As Unidades Gestoras poderao se valer da analise técnica dos itens propostos, ¢ g
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adjudicacao e homologacao da licitante, para veriﬁcacao do atendimento das especificacoes inlnirﬁas
4.4.7 - Sera considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o Menor Preco por Lote, desde

que atenda as exigéncias contidas neste Termo de Referéncia e no edital de licitagao.
4.5 - Serao desclassiﬁcadas as propostas:
a) Que nao atenderem as especificacoes deste Edital;
b) Que apresentarem precos unitarios irrisorios, de valor zero, ou precos inexequiveis (na forma do
Art. 48 da Lei de Licitacoes).
c) N50 sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

5
- DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (ENVELOPE n9 02)
5.1 — Os documentos apresentados deverao ser obrigatoriamente, da inesma sede, ou seja, se da
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com excecao dos documentos que
sao validos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seia vencedora, 0 Contrato sera celebrado
coma sede que apresentou a documentacao:
a) REGISTRO COMERCIAL, no caso de einpresa pessoa fisica, no registro publico de empresa

inercantil da lunta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia, apresentar
o registro da lunta onde opera com averbacao no registro da lunta onde tem sede a matrix;
b) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO, em vigor devidamente

registrado no registro publico de empresa mercantil da junta Comercial, em so tratando de sociedades
empresarias e, no caso de sociedades por acoes, acompanliado de documentos de eleicao de seus

administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da
lunta onde opera com averbacao no registro da Junta onde tem sede a matriz;
c) INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no

Cartorio de Registro das Pessoas luridicas acompanhada lie prova da diretoria em exercicio; devendo,
no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro no Cartorio de Registro das
Pessoas luridicas do Estado onde opera com averbacao no Cartorio onde tem sede a matriz;
d) DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pals, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO expedido

pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
e) CEDULA DE IDENTIDADE E CPF, de Socio - Adininistrador ou do titular da empresa.

II — Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o caso:
a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas luridicas (CNP]);
b) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e coinpativel com o objeto
contratual;
c)Certidao de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federals e a Divida Ativa da
Uniao (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na Forma da Portaria Conjunta RFB/PGNF n9
1.751 de 2 de outubro de 2014;
d) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual deveré ser feita através de Certidao
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;

e) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita através de Certidao
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal;
f)Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, através de
Certificado de Regularidade de Situacao — CRS e;
g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Iustica do Trabalho.
xi'_qic1u
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dos produtos constantes no Termo de Referéncia.

5.2As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo opresentar toda (1 documer
'
para efeito de comprovacdo de regularidade ﬁscal, mesmo que esta apresente alguma res ricdo;
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5.3 Hovendo olgumo restricoo no comprovocoo do re_guIoridode fiscal, serd ossegurodo o prazo dd
(cincoj dios titeis, cujo termo iniciol corresponderd oo momento em que 0 proponente for declorodo o

vencedor do certame, prorrogoveis por iyuol periodo, o critério do Comissdo de Pregoes, poro o
regulorizocdo do documentocoo e emissdo de eventuois certidoes negotivos ou positivos com efeito de
certidcio negotrivo, conforme os ditomes do Lei Complemcntur 123/2006 e suos olterocoes posteriores;
5.4/1 ndo-regulorizocoo do documentocdo, no prozo estabelecido, implicord decodéncio do direito ti
controtocdo, sem prejufzo dos soncoes previstos no art. 81, do Lei no 8.666/93, sendo facultodo o
convococdo dos licitantes remonescentes, no ordem de clrisslﬁcocoo, poro o ossinuturo do contrato, ou o

revogocdo do licitocdo, ou item, conforme 0 caso.
III — Qualificacao técnica, conforme o caso:
a) Atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado com identificacao do
assinante e firma reconhecida por cartorio competente, coinprovando que a LICITANTE forneceu ou
esta fornecendo servicos/produtos compativeis em caracteristicas com o objeto da licitacao.

IV — Qualiﬁcacao economica-ﬁnanceira, conforme o caso:
a) Balanco patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social (DRE), ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado na lunta Comercial de origein, que comprovem
a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos

provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (TRES)
meses da data de apresentacao da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no
CRC.Tratando-se de Sociedade Anonima, publicacao em Diario Oficial ou jornal do grande circulacao
ou copia autenticada do Balanco Fiscal correspondente a0 ultimo exercicio social encerrado, com as

respectivas demonstracoes do Conta de Resultados. Os demais tipos societarios deverao apresentar
copias autenticadas do Balanco Patriinonial, devidamente registrado na lunta Comercial da Sede do
licitante, acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario, reservando-se a
COMISSAO o direito de exigir a apresentacao do Livro Diario para verificacao dos valores, assinados
por contador habilitado de acordo com o Art. 31 da I.ei 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
b) As licitantes com menos de 1 (um) ano de constituicao, que ainda nao tenham balanco dc final de
exercicio, deverao apresentar Demonstracoes Contabeis envolvendo seus direitos, obrigacoes e

patrimonio liquido relativos ao periodo de sua existéncia.
c) Certidao Negativa de faléncia ou concordata expedida pelo Distribuidor da Sede da pessoa luridica.
5.5
Declaracao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n9 9.854, de 27/10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7", da Constittiicao Federal, nao
einprega menores de 18 (dezoit0] anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega
menores de 16 (dezesseis) anos em traballio algum, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14

(quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
5.6 Declaracao de conhecimento de todos os parametros e eleinentos dos servicos a serem ofertados e
que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital;
5.7 Declaracao expressa de integral concordancia com os termos deste edital e seus anexos, conforme

modelo constante dos Anexos deste edital;
5.8 Declaracao, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da
habilitacao, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital (art.32, §2‘-’, da Lei n.9 8.666/93).

5.9 O LICITANTE devera fornecer a titulo de informacao, numero de telefone, fax, e pessoa de contato,
preferencialmente local. A auséncia desses dados nao a tornara inabilitada.
6.0 RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO
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6.1 - Em data e horario estabelecidos para a realizacao da sessao publica do pregao, serao chamadas a
mesa de abertura os licitantes para realizacao do credenciamento e entrega dos envelopes subitens: 01
(Proposta de Precos) e 02 (Docuinentos de Habilitacao), devendo apresentar-se com apenas 01 (um)
representante para proceder ao credenciamento, apresentando fora (lado externo) dos Envelopes,
com os seguintes documentos:
6.2- Antes do inicio da sessao, os representantes dos interessados em participar do certame, deverao
se apresentar para credenciainento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de documentos que os
credenciem a participar desta licitacao, inclusive com poderes para formulacao de ofertas e lances
verbais, nos termos previstos pelo inciso IV, do artigo 11, do Decreto n9 3.555/2000.

6.3- No dia e local designado neste edital, na presenca dos representantes dos licitantes, devidamente
credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, O Pregoeiro recebera, em envelopes
distintos, devidamente fechados e rubricados nos fochos, as propostas de preco e a docunienta<,'z'io
exigida para a habilitacao dos licitantes, registrando em ata a presenca dos participantes.
6.4- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou docuinento sera

aceito pelo Pregoeiro, salvo no caso do item 9.5 deste edital.
I‘

6.5- Cada licitante credenciara representante que sera admitido a intervir nas fases do procedimento
licitatorio e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua representada.
6.6 - So podera apresentar ou solicitar quaisquer documentos, manifestar-se ou representar qualquer
licitante no presente certame, representante legal devidamente habilitado.
6.7- POR CREDENCIAMENTO ENTENDE-SE A APRESENTAQAO CONIUNTA DOS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

€

I- Documento oﬁcial de identidade;
II- Procuracﬁo por instrumento publico ou particular, inclusive com outorga de poderes para,
na forma da lei, formular ofertas e lances verbais de precos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome da licitante, acompanhado do respectivo documento que
comprove a investidura/titularidade desses poderes pelo outorgante (ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, acompanhado da ata de eleicao dos administradores, procuracoes
e/ou substabelecimentos se for 0 caso, demonstrando essa condicao de socio-gerente, diretor,
titular ou representante com poderes para constituicao do mandato).
lIl- Nos casos de ME e EPP, apresentar também declaracao de que atende os requisitos do Art.
3‘-’ da Lei Complementar 123 de 14 de ianeiro de 2006 e suas alteracoes posteriores, para que
possa fazer jus aos beneficios previstos na referida Lei, conforme modelo anexo deste edital. A
nao apresentacao da presente declaracao, na forma aqui exigida, implicara na decadéncia do
direito aos beneficios previstos na Lei Complementar 123/2006 e suas alteracoes posteriores.
IV- DECLARACAO de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao, conforme disposto
no inciso VII do artigo 49 da Lei 10.520/02.
6.7.1- Caso o representante seja socio da empresa licitante com poderes de representacao, sociogerente, diretor do licitante ou titular de lirma individual, deverao ser apresentados documentos que
comprovem tal condicao (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua eleicao, etc.), nos quais
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacoes em decorréncia de tal
investidura.

6.7.2- Estes documentos (originals ou copias autenticadas em Cartorio) deverao ser entregues fora dos
envelopes, para que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes
"Propostas de Precos”.
6.8- A nao apresentacao ou incorrecao insanavel de quaisquer dos documentos de credenciamento do
preposto nao inabilitara 0 licitante, mas impedira o oferecimento de lances verbais pelo licitante
durante a sessao do pregao até que seja cuinprido o disposto nos itens deste edital, quando for o caso.
7.0 DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS
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7.1 O Pregao Presencial sera realizado pelo Sistema presencial.

If-="'@’

7.2 O julgamento da Iicitacao sera realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas etapas

somente para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedecera ao critério do Menor Preco por Lote.
I — a etapa de classilicacao de precos compreendera a ordenacao das propostas de todo os licitantes,
classificacao inicial das propostas passiveis de ofertas de lances verbais, oferta de lances verbais dos
licitantes proclamadas para tal, classiﬁcacao final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta
da primeira classificada, quanto ao objeto e valor;
ll — a etapa de l1abilita<;ao,declaracao do licitante vencedor e adjudicacao compreenderao a verificacao

e analise dos documentos apresentados no envelope "Documentos de Habilita<;ao" do licitante
classificado em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigéncias constantes do presente
edital, hem como a declaracao do licitante considerado vencedor do certame e a adjudicacao, sendo
esta ultima feita caso nao ocorra interposicao de recurso.

7.3 Apos a entrega dos envelopes nao cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo pregoeiro.
7.4 Da reuniao para recebimento, abertura e classilicacfio das propostas e habilitacao, sera lavrada

ata circunstanciada, que mencionaré todos os licitantes, as propostas apresentadas, as observacoes e
impugnacoes feitas pelas licitantes e demais ocorréncias que interessarem ao julgamento da Iicitacao,
devendo ser assinadas pelo pregoeiro e Equipe de Apoio e por todos os representantes presentes dos
licitantes ou por representantes entre eles escoll1idos,sendo o numero ininimo de dois licitantes;
7.5 A reuniao mencionada no item anterior podera ser gravada, pelo pregoeiro e Equipe de Apoio, por
qualquer meio de reproducao mecanica ou eletronica, como a fotografica, cinematograﬁca, fonografica
ou de outra espécie. O pregoeiro comunicara aos licitantes qual o meio de gravacao estara utilizando e
os registros decorrentes desta poderao ser utilizados para comprovacao de atos e fatos nele contidos,

sendo que sera arquivada por um periodo de 60 (sessenta) dias apos a data da reuniao.
7.6 O licitante vencedor sera convocado a apresentar a proposta de preco definitiva e firmar o
instrumento contratual, do qual fara parte o edital, seus anexos e a respectiva proposta.
7.7 O Municipio de Crateus se reservara o direito de efetuar diligéncias visando confirmar as
informacoes apresentadas pelo licitante sobre as caracteristicas dos produtos ofertados. Caso sejam

encontradas discrepancias entre informacoes contidas em documentacao impressa e na proposta
especifica, prevalecerao as da proposta. Se inexequiveis, este fato implicara na desclassificacao da
proposta da licitante.
8.0 DA FASE DE CLASSIFICAEAO DE PRECOS
8.1 Serao abertos os envelopes "Proposta de Preco" de todos os licitantes e o pregoeiro informara aos
participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preco para o fornecimento do(s)
objeto(s) da presente licitacao e os respectivos valores ofertados.

8.2 O pregoeiro fara a ordenacao dos valores das propostas, em ordein decrescente, de todos os
licitantes, classificando o licitante com proposta de menor preco por Lote e aqueles que tenliam
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente
a de menor preco, para que seus representantes participem dos lances verbais.
8.2.1

Quando nao forem verificadas no minimo 3 (trés) propostas de precos nas condicoes definidas

no item 8.2, o pregoeiro classificara as melhores propostas, até o maximo 3(trés), para que seus
representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os precos oferecidos nas propostas
escritas.
8.3 Em seguida, sera dado inicio :1 etapa de apresentacao de lances verbais, que deverao ser

formulados dc forma sucessiva, em valores distintos e com precos decrescentes.
8.3.1 O pregoeiro convidara individualmente os representantes dos licitantes, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor preco e os demais, em ordem

decrescente de preco.
8.3.2

So serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo '
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anteriormente registrado, nao sendo aceitos dois ou mais lances de inesmo valor, prevalecendo ‘_.£_H ,ele"7’__
i-’.
\-__‘_v____
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
Q
8.3.3 Casos nao mais se realizem lances verbais,sera declarada encerrada a etapa competitiva e
ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preco.
8.3.4 A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicara
exclusao do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ﬁcando sua ultima proposta
registrada para classificacao, no final da etapa competitiva.
8.3.5 Apos o encerramento da etapa de lances, as ME e EPP, amparam-se nos beneficios contidos na

Lei Complementar 123/2006, procedendo como previsto no item 9.
8.4 Declarada encerrada a etapa coiiipetitiva e realizada a classificacao ﬁnal das propostas, o
pregoeiro examinara a aceitabilidade do primeiro classificado, quanto ao objeto e valor, decidindo
inotivadaniente a respeito.
8.4.1 Sera verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preco e os valores estiniados

para a contratacao.
8.5 Caso haja eiiipate nas propostas escritas, ordenadas e inicialiiiente classificadas sem que se
realizeni lances verbais, o deseinpate se fara por sorteio, em ato publico, na propria scssao do Pregao

Presencial.
8.6 Nas situacoes em que nao se realizeni lances verbais, ou depois de declarado o encerramento da
etapa conipetitiva, ou se a oferta nao for aceitavel ou no exanie de oferta subsequente, o pregoeiro

podera iiegociar diretamente com o proponente para que seja obtido preco inelhor para a
Administracao.
8.7 Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desisteiite as

peiialidades constantes deste edital.
8.8 Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope ii." 01
(Proposta de Preco), ou os apresentareni em desacord;i com o estabelecido neste edital, ou com
irregularidades, beni como os que apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis,

serao considerados desclassificados, nao se adinitiiido coinplenientacao posterior.
8.8.1 Considerar-se-ao precos manifestaiiiente iiiexequiveis aqueles que forem simbolicos, irrisorios
ou de valor zero, iiicompativeis com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos eiicargos.

8.9 Em caso de divergéncia entre informacoes contidas em documentacao impressa e na proposta
especifica, prevalecerao as da proposta. Em caso de divergéncia entre iiiforniacoes contidas nos
documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porém iiao exigidos, prevalecerao as
primeiras.
9.0 DA FASE DE HABILITACAO E D0 IULGAMENTO
9.1 Efetuados os procediinentos previstos no item 8 deste edital, e sendo aceitavel a proposta
classificada em primeiro lugar, o pregoeiro anunciara a abertura do envelope refereiite aos
"Documeiitos de Habilitacao" desta licitante.

9.2 Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n‘-’ 02
(Docunientos de Habilitacao), ou os apresentareni em desacordo com o estabelecido neste edital, on
com irregularidades, serao considerados inabilitados, nao se adinitindo complementacao posterior.
9.2.1- Na forma do que dispoe o art. 42 da Lei Complementar n9 123, de 14.12.2006 e suas alteracoes
posteriores, a comprovacao da regularidade ﬁscal das iiiicroempresas e enipresas de pequeno porte
soinente sera exigida para efeito de assiiiatura do contrato.
9.2.1.1- Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasiao de participacao neste
procedimento licitatorio, deverao apresentar toda zi docunientacao exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesnio que esta apresente alguma restricao.

9.2.1.2- Havendo algunia restricao na comprovacao da regularidade ﬁscal, sera assegurado o prazo de
05 (cinco) dias uteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado 0 vencedor do
certame, para regularizacao da documentacao, pagamenlo ou parcelamento do débito, e emissao de
eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

9.2.1.3- A nao-regularizacao da documentacao, no prazo previsto no item aiiterio
decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das saiicoes previstas no art. 81 da
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seiido facultado a Adniinistracao coiivocar os licitantes reniaiiescentes, na ordeni de classificacao, para:

a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.
9.2.1.4- Sera inabilitado o licitante que nao ateiider as exigéncias deste edital referentes a fase de
habilitacao, bem como apresentar os documentos defeituosos em seu conteudo e forma, e ainda, a ME
ou EPP que nao apresentar a regularizacao da documentacao de Regularidade Fiscal no prazo definido
no item "9.2.1.2" aciina.
9.3 Coiistatado 0 atendimento das exigéncias fixadas no edital, o Iicitaiite sera declarado vencedor,

seiido-lhe adjudicado o objeto da licitacao, pelo pregoeiro, caso nao haja intencao de interposicao de
recurso.
9.4 Se a oferta nao for aceitavel ou se o licitante desatender as exigéncias liabilitatorias, 0 pregoeiro
examinara a oferta subsequeiite, periiiitida renegociacao — item 8.6 do edital, veriﬁcando a sua

aceitabilidade e procedendo a verificacao da liabilitacao do licitante, na ordem de classificacao, e assim
sucessivanieiite, até uma proposta que atenda iiitegralnieiite ao edital, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
9.5 A empresa vencedora obriga-se a fornecer no prazo de 02 (dois) dias uteis a reuniao de abertura
das propostas, nova Plaiiilha de Formacao de Precos com os devidos precos unitarios e totais,
vencedores, facultado ao Pregoeiro prorrogar por igual pt-riodo;

9.6 Da sessao do Pregao Presencial sera lavrada ata circunstanciada, que mencionara os licitantes
credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordeni de classificacao, a analise da

documentacao exigida para habilitacao e os recursos interpostos, devendo ser a iiiesma assinada, ao
final, pelo pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) do(s) licitante(s)
presente(s) a sessao ou por representantes entre eles escolliidos, sendo o numero mininio de dois
licitantes.
9.7 Ao final da sessao, caso nao haja intencao de interposicao de recurso e 0 preco ﬁnal seja igual ou
inferior ao previsto para a aquisicao dos produtos sera feita, pelo pregoeiro, a adjudicacao ao licitante
declarado vencedor do certame e encerrada a reuniao. Posteriormente, o processo, devidamente
instruido, sera encaminliado para a Secretaria competente para homologacao e subsequente
contratacao.

9.8 Os envelopes com os documentos relativos a liabilitacfui dos licitantes nao declarados veiicedores
serao retirados pelos representantes dos licitantes na propria sessao. Os reiiianesceiites
pernianecerao em poder do pregoeiro, devidamente lacrados, durante 20 (vinte) dias correntes a
disposicao dos licitantes. Fiiido este prazo, sem que sejani retirados, serao destruidos.
10.0 DOS RECURSOS

10.1 Ao final da sessao, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer licitante
podera manifestar, imediata e motivadanieiite, a intencao de interpor recurso, com registro em ata da
sintese das suas razoes, podendo juntar ineinoriais no prazo de 3 (trés) dias, ficando os demais
licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazoes em igual numero de dias, que
coniecarao a correr do término do prazo da recorreiite, seiido-llies assegurada vista imediata dos
autos.
10.1.1 O recurso contra decisao do pregoeiro tera efeito suspeiisivo.
10.1.2 A falta de manifestacao imediata e niotivada do licitante eni recorrer, ao final da sessao do

Pregao Presencial, importara a preclusao do direito de recurso e a adjudicacao do objeto da licitacao
pelo pregoeiro ao licitante vencedor.

10.1.3

A peticao podera ser feita na propria sessao e, se oral, sera reduzida a ternio em ata, facultado

o pregoeiro o exaiiie dos fatos e julgamento imediato do recurso.
10.20 acolliiniento de recurso importara a invalidacao apenas

dos

atos

iiisuscetiveis

de

aproveitaniento.
10.305 autos do processo administrativo permanecerao com vista fraiiqueada aos interessados na

respectiva Secretaria de origem.
10.4Decididos os recursos e constatada a regularidade‘ dos atos procedimentais,
' '
rio tie
origem liomologara o procedinieiito licitatorio e adjudirfara o objeto ao(s) licitan (s) declarac

vencedor(es) do certame, determiiiaiido a contratacao da adjudicataria.
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11.0 DA CONTRATAQAO

11.1 As obrigacoes decorrentes cla presente licitacao serao formalizadas por ternio de contrato
especifico, celebrado entre o Municipio, representado pelo(s) Secretario(s) Ordenador(es) de Despesa
(doravante deiioniiiiado Contratante), e o licitante vencedor (doravante denominada Contratada), que

observara os terinos da Lei n.‘—’ 8.666/93, deste edital e demais normas pertinentes, cuja minuta foi
subnietida a exame prévio da Procuradoria Geral do Municipio.

11.2

O licitante vencedor tera o prazo de 02 (dois) dias uteis, coiitados da devida convocacao,

para celebrar o referido Contrato, do qual farao parte integrante o edital, seus anexos, a proposta e
demais documentos apresentados pelo Iicitaiite vencedor. Em caso de recusa injustiﬁcada, ser-lhe-a
aplicado o disposto no item 18.7 deste edital.

11.3. Se o licitante vencedor nao assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é facultado ao(s)
Secretario(s) 0rdeiiador(es) de Despesa coiivocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de
classificacao final das propostas (item 8.4 deste edital). para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicoes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos precos (descontos), ou revogar a
licitacao.
11.4. lncumbira a Coiitratante providenciar, a sua conta, a publicacao do extrato do Contrato nos
quadros de aviso dos orgaos publicos municipais, até c quinto dia util do niés seguiiite ao de sua

assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. O mesmo procediniento se adotara
com relacao aos possiveis termos aditivos.
11.5. O licitante adjudicatario se obriga a iiianter, ourante toda a execucao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacoes assuniidas, todas as condicoes de liabilitacao.
10.6. 0 Termo de Contrato so podera ser alterado em conformidade com o disposto no art. 65 da Lei
n.‘—’ 8.666/93.
12.0 DA VALIDADE E DA VIGENCIA
12.1. O Contrato resultante da presente Licitacao tera vigéncia a partir de sua assinatura, tendo
validade até a entrega total dos bens, tendo validade até 31 de dezenibro de 2020.
13.0 DAS OBRIGA(,IOES CONTRATUAIS
13.1. A Contratante, além das obrigacoes resultantes da observancia da Lei n.‘? 8.666/93, devera
obedecer as disposicoes elencadas na minuta do Termo de Contrato — Anexo a este edital.
14. DA EXECUCAO DO CONTRATO
14.1.0 Contrato devera ser executado fielineiite pelas partes, de acordo com as clausulas contratuais e

as normas dispostas na Lei n.9 8.666/93 e alteracoes posteriores, bem como legislacao pertinente,
respondeiido cada uma pelas consequéncias de sua inexecucao, total ou parcial.
15. DA DATA, LOCAL E HORARIO DE ENTREGA DOS PRODUTOS.
15.1 0(5) objeto deverao ser entregue(s) na forma, prazo, locais e liorarios definidos no Prefimbulo

deste Edital.
15.2. A entrega do objeto deve se efetuar de forma a nao vomprometer o funcionamento dos sistemas,
recursos ou deslocainentos. Havendo necessidade de interrupcao, esta devera estar devidamente
planejada e ser necessariaiiiente aprovada pelo(a) Secretario(a) 0rdenador(a) de Despesa.

15.3 Em nenhuina hipotese serao coiicedidas prorrogacot s de prazo.
15.4. Por ocasiao da entrega do objeto, o fornecedor devera apresentar recibo em 02(duas) vias, aléni

das respectivas fatura e Nota Fiscal.
15.5. Para os objetosdeste certame, devera ser eiiiitida i'atura e Nota Fiscal por Anexo em nome da
Prefeitura Municipal de Crateus, com doinicilio Aveiiida "Iel Zezé, 61.141 - Centro ~ CEP: 63.700—000 Crateus — CE, inscrito no CNP] n9 07.982036/0001-67, para a entrega do objeto, deverao ser atenditlas

as exigéncias deste edital.
15.6. A fiscalizacao do Contrato sera exercida especalinentc por Servido
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15.6.1.0 exercicio da fiscalizagao ou 0 acompanhamento seré exercido no interesse do Municipiole nfid

exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de imperfei<;ao técnica, vicios redibitorios
e, na ocorrencia destes, nao implica corresponsabilidade do Poder Pfiblico ou de seus agentes e
prepostos.
15.6.2. A Contratante se reserva 0 direito de rejeitar no todo ou em parte 0 produto entregue, se em
desacordo com os termos do presente Edital e do respectivo Contrato.

15.6.3. Quaisquer exigéncias da fiscalizagao inerentes ao objeto do Contrato deverao ser prontamente
atendidas pela Contratada, sem onus para a Contratante. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir,
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, onde se verilicarem vicios, defeitos ou incorre<,'oes,

sem prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis.
15.7. () produto objeto da licita<;€\o nﬁo exclui a reswonsabilidade da Contralada pelo perfeito
desempenho em relagﬁo a prazo de entrega, validade e qunlidade do produto.
15.8. A Contratada ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condiqoes contratuais, os acréscimos ou
\w

supressoes que se ﬁzerem necessérios, a critério da Contratante, respeitando-se os limites previstos
na Lei n.‘—‘ 8.666/93 e alteragoes posteriores, até 25% [v-nte e cinco por cento) do valor do Contrato,
facultada a supressao além deste limite mediante acordo entre as partes.

16. DA RESCISAO o0 CONTRATO
16.1 - A rescisfio contratual poderé ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTL-I, nos casos enumerados nos incisos l a
Xll do art. 78 da Lei Federal n9 8.666/93;

b] Amigavel, por acordo entre as partcs, mediante autoriza<;fao escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a lermo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da Administraqﬁo;
C] Em caso de rescisao prevista nos incisos Xll e XVll do art. 78 da Lei n9 8.666/93, sem que haja culpa
do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os houver
solrido;
d) A rescisao contratual de que trata o inciso l do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no art.
80, incisos l a lV, amhos da Lei n9 8.666/93.

17. DO PRECQPAGAMENTO E DO REAIUSTE
17.1. Os pregos ofertados devem ser apresentados, com incidéncia de lCMS;
17.2. A entrega do objeto devera obedecer a0 contido no Preiimbulo deste Edital;
\-

17.3.0 prego do objeto da presente licitagao serﬁo cobrados pelo licitante adjudicatario de acordo com

as condigoes estabelecidas no Pregéo Presencial.
17.4. O objeto efetivamente fornecido sera atestado e pago, respectivamente, pelo Liquidante e

Ordenador de Despesa da Secretaria de origem, cujo enderego sera 0 de cobranqa das faturas
relacionadas a este edital, nos prazos e na forma estabelecidos na minuta do Termo de Contrato —
segundo modelo constante em anexo deste edital.
17.5. O pagamento sera efetuado em 30 (trinta) dias, contados da apresentagao da nota fiscal/fatura
no protocolo do orgao contratante, 21 vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto
ou Recibo.
17.6. Os pregos silo ﬁrmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentagéo da proposta. Caso 0 prazo exceda a 12 (dove) meses, os pregos contratuais poderao ser

reajustados, tomando-se por base a data da apresentagéo da proposta, com base no indice IGP-M da
Fundagao Getiilio Vargas ou outro equivalente que venha Y1SUbStltUl-lO,C8SO este seja extinto.
17.7 - lndependentemente de declaragéo expressa, fica subentendido que, no valor page pelo
contratante, estéo incluidas todas as despesas necesszirias a execugao dos servigos, inclusive as
relacionadas com equipamentos e mao-de-obra.
18.0 DAS PENALIDADES
18.1. 0 licitante que ensejar o retardamento da execugéo do certame, néo mantiver
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ou fraudar na execucao do Contrato, comportar-se de modo inidoneo ﬁzer declaracao falsa ou ¢<m§éiéT-"/
A

frautde fiscal, garantidoo direito previo da citacao e da ampla defesa, ficarzi impedido de licitar e

Sop ratai com 3 Adini_m~.stra<;ao,!pel0 prazo de ate S (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
e .8Fl11ll1Z!l1t6S. a punicao ou ate que seia promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, sem preiuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais

cominacoes legals.
18.2. A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao total ou
paiual do contrato, erro de execugao, execucao imperfeita, mora de execucéo, inadimplemento
contratual ou nao veracidade das informacoes prestadas, garantida a prévia defesa:
l — advertencia, san<,‘ao de que trata o inciso l do art. 87, da Lei n.9 8.666/93, podera ser aplicada nos
seguintes Casos:
a) Descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas na licitacéo;
b) Outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das obrigacoes da

Contratante, desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave.
\w

ll — multas (que poderao ser recolhidas em qualquer aféncia integrante da Rede Arrecadadora de
Receitas Municipais, por meio de Documento de Arreca( acao Municipal — DAM, a ser preenchido de

acordo com instrucoes fornecidas pela Contratante);
a) De 1% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso nu entrega dos
produtos ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
b] De 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por infragiio a qualquer clausula

ou condigao do contrato, nao especiiicada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na
rc-incidéncia;
c] l)e 5% [Cinco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir qualquer

servico rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correcao nao se efetivar nos 5 (cinco) dias que se
seguirem a data da comunica<;éo formal da rejeicao;

‘w

lll — suspensfio temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar com o Municipio
de Crateus, por prazo nao superior a 5 (cinco) anos;
lV — declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Pfiblica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento 21 Administragim pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da san<;ao aplicada com base no inciso anterior.
18.3. No processo de aplicacéo de penalidades é assegurado o direito ao contraditorio e a ampla

defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias uteis para as sancoes previstas nos mcisos I, ll e III do
item 18.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanqao prevista no inciso IV do mesmo item.
18.4.0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da notificacao ou decisao do recurso.Sc o valor ~.la multa nao for pago, ou Cl8pOS.lt8d0,‘S€l'<"l
automaticamente descontado do pagamento a que a Comratada fazer ]us. hm caso do IIIGXISIEIHCIEI ou
insuficiéncia de crédito da Contratada, o valor devido sera cobrado administrativamente ou inscrito

como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de execucao fiscal, com os encargos
correspondentes.
18.5. As sancoes previstas nos incisos Ill e IV doitem 18.2supra, poderao ser zi} ;;-csas
' do contrato objeto desta lic'ita'1;Jo :
’‘
que, em razao
I — praticarem atos ilicitos, visando frustrar os Ob]8tlVOS da licitacao;
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ll — demonstrarem niio possuir idoneidade para contratar com a Administracao Publica, em virtuael"
de atos ilicitos praticados;

lll — sofrerem condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolliimento de quaisquer tributos.
18.6. As sancoes previstas nos incisos I, Ill e IV doitem 18.2 supra poderéo ser aplicadas juntamente
com a do inciso ll do mesmo item, facultada a deiesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo dc 5 (cinco) dias uteis.
1
18.7 A licitante adjudicataria que se recusar, injustiiicadamente, em firmar 0 Contrato dentro do prazo
de 2 (dois) dias uteis a contar da notiﬁcacao que lhe s'era encaminhada, estara sujeita a multa de
5,00% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, por
caracteri'/.ar descumprimento total da obriga<;€1o assumida.

18.8 As sancoes previstas no item 18.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que, apesar de nao
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem‘ o Termo de Contrato, de acordo com este
edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas COI11Lll11CEIl:(-ElliSEUd8SlI'1I€I‘€SS€.

19. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
19.1. Os recursos para a execucao do objeto da presente Yicitacéo correrao a conta da(s) Dotacao(6es)
Orcamentaria[s] especificadas no Preambulo deste Edital.

20. msPos|coEs GERAIS
20.1. As normas que disciplinam este Pregao Presencial serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, atendidos os interesses publicos e o da Administra<;ao,
sem comprometimento da seguranca da /Contratacao. Os casos omissos poderao ser resolvidos pelo
pregoeiro durante a sessao.
20.2. O nao atendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara no afastamento do
licitante, desde que sejam possiveis a afericao da sua qualidade e a exata compreensao da sua proposta
durante a realizacao da sessao publica deste Pregao Presencial.
20.3. Os documentos exigidos neste Edital deverao estar com prazo de validade em vigor na data
marcada para recebimento dos envelopes, em original, ou em copia ja autenticada por cartorio

competente, devendo a cada face de documento reproduzido corresponder uma autenticacao, ainda
que diversas reproducoes sejam feitas na mesma iolha, todos perfeitamente legivcis. Portanto as
certidoes/declaracoes as quais nao tiverem em seu corpo sua data de validade terao validade de 60
(sessenta) dias contados a partir da data de sua emissao.
20.4. A adjudicacao e a homologacao do resultado desta lititacao nao implicara direito a contratacao.
20.5. Nenhuma indenizacao sera devida as licitantes pela elaboracao ou pela apresenta<;fio dc
documentacao referente a0 presente edital.

20.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital exclui-se o dia de inicio de contagem e incluise 0 dia do vencimento, observando-se que so se iniciam e vencem prazos em dia de expediente

normal no Municipio, exceto quando for expressamente estabelecido em contrario.
20.7. A(O] Secretaria(o) Ordenador(a] de Despesas podera revogar a presente licitacao por razoes de

interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suﬁciente
para tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou mediante provocacao de terceiros, nos
termos do art. 49 da Lei n.‘—’ 8.666/93, nao cabendo as licitantes direito a indenizacao.

20.8. Qualquer modificagao neste edital sera divulgada pela mesma forma que so deu ao texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, excc-to quando, inquestionavelmente, a alteracfio nan

afetar a formulacao das propostas.
20.9. Para dirimir, na esfera judicial, as questoes oriundas do presente edital sera competente o Foro
da Comarca de Crateus — CE.

20.10. Na hipotese de nao haver expedientc na data marcada para o r
contendo a documenta(,'ao e proposta, a data da abertura iicara transfer
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subsequente, no mesmo local e horario anteriormente estabelecido.
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20.11. Quaisquer duvidas porventura existentes ou solicitacoes de esclarecimentos sobre o ai§;§@€R>.=\
no presente edital deverao ser objeto de consulta, por escrito, 8 Comissao Permanente de Licitacao
(endereco mencionado no Preambulo deste Edital], até 5 (cinco) dias correntes anteriores a data
ﬁxada para a realizacao do Pregao Presencial, que serao respondidas, igualmente por escrito, depois
de esgotado o prazo de consulta, por meio de circular encaminhada aos participantes do certame.
Demais informacoes poderao ser obtidas pelo e-mail institucional pmcIicit@gmail.com.

20.12. As impugnacoes referidas nos itens 3.5 e 3.6 e os recursos mencionados no item 10 deste edital,
eventualmentc interpostos, serao dirigidos a Secretaria Ordenadora de Despesas, por intermédio do
pregoeiro, e protocolizados exclusivamentc no cndereco mencionado no Preambulo deste edital.

Comissﬁo Permanente de Licitacio
'_
Av. Edilberto Frota no 1.821 - Bairro - Planalto - Crategiis - Cearé
E-mail: pmcIicit@gmaiI.com
I.

"

20.13. Os interessados, ao participarem do Pregao Presencial, expressam, automaticamente, sua total
concordancia aos termos deste Edital, nfio podendo alugar, posteriormente, desinformacao sua ou de
representante.
Anexo l - Especii'icacao dos Produtos (ANIZXO l)

Anexo ll — Minuta da Proposta de Precos
Anexo lll — Modelos de Declaracoes
Anexo IV — Minuta do Termo de Contrato
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Crateus — CE, 1] die, Feverei1;o de 2020.
_

'

‘F

'

3

/>_

‘

.

]osé lsae dos . autos

regoeiro do Munic' io deﬁrateus

\~

.\
J

.'

tam-.

1,?

PREFEITURA
us

4

Fazendo Maia

.~

5'

I

7'

0

5

‘W

J

'»_.'".;=;-1;.

i
U

i*"ca 1.»

\_r-

* >8
°'

Por Vocé

lIIIl1‘(‘l

n-»-<A<u 1

TERMO DE REFERENCIA

°

II~, .-

“

_.?‘
'\

$7.?

l
._ :7!

1.0B]ETO
1.1.AQUlSlQAO DE LIVROS EM BRAILLE PARA ATENDER () PROIETO PRAQA PEC IUNTO A
SECRETARIA DE DESPORTO E IUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
2 - FUNDAMENTO LEGAL:
A aquisicao tem amparo legal disposto na Lei n9 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto n9
2.1 .
3.555 de 08 de agosto de 2000—Regulamentacao da modalidade “Preg;"io", na Lei n9 8.666/93 e suas
alteracoes posteriores.

3 — IUSTIFICATIVA
3.1. A presente aquisicao de livros em braile justilica-se pela a necessidade de atender as demandas

ao centro de artes e esportes uniﬁcados, que sera de utilidade da Praca PEC para a comunidade em
geral, junto a Secretaria cle Desporto e luventude do municipio do Crateus/CE.

4. DA ESTIMATIVA DE GASTOS
O preco estimado para esta contratacao sera conforme o estabelecido no quadro abaixo:
4.1 ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E VALOR MEDIO

LOTE Umco
ITEM

DESCRICAO

UNIDADE

QTD

66791-LIVRO
DESCOMPLICANDO
A
ESCRITA
EM
BRAllLE(LIVRO
UNIDADE
DESCOMPLICANDO A ESCRITA BRAllLEAUTOR[A) ROSANE DO CARMO MACHADO]
66792-LIVRO PARA PESCARIA COM
LINHA DE HORIZONTE EM BRAILLEUNIDADE
[LIVRO PARA PESCARIA COM LINHA DE
HORIZONTE-AUTOR[A] PAULO VIEIRA.) _7

v. MEDIO

vs/|Nli2I0

TOTAL

R$68,33 l

R$341,65
l

R$120,00

R$600,00

UNll)ADE

R$54,67

R$Z73,35

UNIDADE

R$61.23

R$306.15

66795-LIVRO CHUUUU! EM BRAlLLE(LIVRO CHUUUU! EM BRAlLLE- AUTOR(A) UNll)ADE
ANA CARMEN FRANCO.)

R$55,00

R$275,00

66796-LIVRO FIRIRM FINFIM ED EM
BRAILLE E PORTUGUES- cot. FAZENDO A
DlFERENCA- (LIVRO FlRlRlM FINFIM ED
EM BRAILLE E POR'I‘UGUES- COL. FAZENDO
A DlFEREN(}A- AUTOR(A] ELIZETE
LISBOA.)_‘_

R$51.67

R$258,35

66793-LIVRO

ENQUANTO

|oAo

GARRANCHO DORME EM BRAILLE(LIVRO ENQUANTO 1oA0 GARRANCHO
DORME COM BRAlLLE- AUTOR(A] ELIZETE
LISBOA.)
66794-LIVRO IORNALISMO EM BRAILLE(LIVRO IORNALISMO EM BRAll.LEAUTOR(A)
ALESSANDRA
LIMA
NASCIMENTO E RONEIR CORREA ma
MENEZES.)
!_

UNIDADE

66797-LIVRO DORINA VIU EM BRAlLLE(LIVRO
DORINA
VIU
EM
BRAlLLE- UNIDADE
AU'l‘_OR_(A)_Cl.AUDlA COTES.)

5
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66803-uvno vou PULAR! EM BRAILLE(LIVRO vou PULAR! EM BRAILLEAUTOR(A) NOGUEIRA, ANA CARMEM
FRANCO)

UNll)ADE

5

R$48,00

R$240,00

UNIDADE

5

R$44,67

R$223,35

5

R$43,67

R$218,35

5

R$54,00

R$270,00

5

R$40,00

R$200,00

5

R$44,33

R$221,65

5

R$50,00

R$250,00

UNIDADE

5

R$40,00

R$200,00

UNIDADE

5

R$43.67

R$218,35

5

R$50,33

R$Z51,65

5

R$71,Z3 KITTKETI-$.15

UNIDADE

66805-LIVRO SEU LUGAR, O - EM
BRAILLE- (LIVRO SEU LUGAR, O - EM UNIDADE
BRAlLLE- AUTOR(A) PATRICIO DUGNANL]
66806-LIVRO CADE A MONSTRINHA? EM
BRAlLLE- [LIVRO CADE A MONSTRINHA? UNIDADE
EM BRAILLE- AUTOR(A] ELIZETE LISBOA.)

6680'/-uvno VIAGEM, A - EoicAo EM
BRAILLE E EM FONTE AMPLIADA EM
BRAILLE- (LIVRO VIAGEM, A - EDICAO EM
BRAILLE E EM FONTE AMPLIADA EM
BRAILLE- AUTOR[A] LEONIDAS AZEVEDO
FILHO.)
66808-LIVRO ERA uMA VEZ UMA PAGINA
EM BRANCO EM BRAILLE- (LIVRO ERA
UMA VEZ UMA PAGINA EM BRANCO EM
BRAILLE- AUTOR(A) ANA CARMEM
FRANCO}

66809-LIVRO MADRUGADA NA CASA DO
BRUXO- COM CARACTERES EM BRAILLE
E DESENHOS EM ALTO RELEVO EM
BRAlLLE- [LIVRO MADRUGADA NA CASA UNIDADE
DO BRUXOCOM
CARACTERES
EM
BRAILLE E DESENHOS EM ALTO RELEVO
EM BRAlLLE- AUTOR ELIZETE LISBOA.)
__
66817-LIVRO FECHE OS OLHOS PARA
VER MELHOR (BRAILLE): OS LIMITES UNIDADE
DOS SENTIDOS E OS SENTIDOS DOS
LIMITES-2
VOLUMES
EM_ BRAILLE-

A

1

q\D A0
_,

Inn n»-u 1 ».

66800-LIVRO BENQUERER BEM AMARESCRITA TINTA BRAILLE-CONFORME A
NOVA ORTOGRAFIA EM BRAlLLE- [LIVRO
BENQUERER BEM AMAR- ESCRITA TINTA UNIDADE
BRAILLE-CONFORME
A
NOVA
ORTOGRAFIA EM BRAILLE- AUTOR(A]
ELIZETE LlSBOA.]
66801-LIVRO BRAILLEI? O Q E ISSO? EM
BRAlLLE- (LIVRO BRAILLEI? O Q E ISSO?
EM
BRAlLLEAUTOR(A)
SANTOS,
FERNANDA CHRISTINA DOS ABREU, ELZA UNIDADE
MARIA DE ARAUIO CARVALHO OLIVEIRA.
REGINA FATIMA CALDEIRA DE FELIPPE,
MARIA CRISTINA GODOY CRUZ.)

1
I

";E 1')_.

OQVP
‘ V

66708-LIVRO vovo EM BRAILLE- (LIVRO
vovo EM BRAlLLE- AU'l‘OR(A) CLAUDIA
MARTINS.)
_
66799-LIVRO ABRAco no ANTONIO (0)
EM BRAlLLE- (LIVRO ABRACO no
ANTONIO (0) EM BRAlLLE- AUTOR(A]
LUCIANA RIGUEIRA ELISABTH TEXEIRA.)

'
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Por
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VER
DOS

I

SENTIDOS E os SENTIDOS DOS LIMITES-2
VOLUMES EM BRAlLLE- AUTOR(A) SERGIO
5A.)

66821-LIVRO

20

21

\,

Z2

23

24

25

SARITA

MENINA:

31

32

in

-r

1

I

I
FL“ '9 /’
~_
,4.‘ ':
’§

'v-

50 "'24-E‘

R$193,35

UNIDADE

5

R$40,00

R$200,00

UNIDADE

5

R$38,67

R$193,35

5

R$33,33

R$166,65

5

R$42,33

R$211,65

5

R$34,33

R$171,65

5

R$37.33

R$186,65

UNIDADE

5

R$37,00

R$185,00

UNIDADE

5

R$38,23

R$191,15

66832-LIVRO CAVALINHO DE BALANCO
EM BRAILLE- (LIVRO CAVALINHO DE
UNIDADE
BALANCO EM BRAILLE- AUTOR(A] IACIRA

5

R$ 52,67

R$ 263,35

66833-LIVRO LESMA NO METRO EM
BRAlLLE- (LIVRO LESMA NO METRO EM UNIDADE
BRAILLEAUTOR(A)
ROBERTO
DE

5

R$ 52,33

R35 261,65

5

R$ 52,00

R$ 260,00

5

R$ 50,00

R$ 250,00

66823-LIVRO QUE SERA QUE A BRUXA
ESTA LAVANDO? EM BRAILLE- (LIVRO

QUE SERA QUE A BRUXA ESTA LAVANDO?

EM BRAlLLE- AU'I‘0R(A] ELIZETE LISBOA.)
66824-LIVRO os DOIS AMIGOS EM
BRAILLE- (LIVRO os DOIS AMIGOS EM
BRAlLLE- MARIO PIRATA.)

1 ‘M

I 77"
R$38,67

66825-LIVRO O MENINO QUE VIA COM AS
MAOS EM BRAILLE- (LIVRO O MENINO
UNIDADE
QUE VIA COM AS MAOS EM BRAILLEALEXANDRE AZEVEDO.)
66826-LIVRO A BRUXA MAIS VELHA DO
MUNDO EM BRAILLE- (LIVRO A BRUXA
UNIDADE
MAIS VELHA DO MUNDO EM BRAILLEAUTOR(A) ELISABETE LISBOA.)
Q
66828-LIVRO ANINHA, ME CONTA UMA
HISTORIA EM BRAILLE- (LIVRO ANINHA,
UNIDADE
ME CONTA UMA HISTORIA EM BRAILLEAUTOR[A) HERMES BERNARDIJR.)
66829-LIVRO AGORA E COMIGO EM
BRAILLE- (LIVRO AGORA E COMIGO EM UNIDADE
BRAlLLE- AUTOR[A] MANUEL FlLHO.]
_

_CARVALHO.)
30

.

.

5

FAGUNDES.)

29

nv

EM

66830-LIVRO ABRAco DE URSO EM
BRAILLE- (LIVRO ABRAco DE URSO EM
A BRAlLLE- AUTOR(A) CLAUDIA COTES.) _,
l66831-LIVRO o LANTERNA EM BRAILLE(LIVRO 0 LANTERNA EM BRAILLE127 AUTOR(A)
ALEXANDRE DE CASTRO
_ooMEs.)
___
28

-

BRAILLE- (LIVRO SARITA MENINA: EM UNIDADE
BRAlLLE- AUTORIA] COTES, CLAUDIO.)

26

'\-'

°

.5’

(LIVRO FECHE OS OLHOS PARA
MELI-IOR (BRAILLE): OS LIMITES

19

pg 3 _
.. )

l

_*

_

,_

66834-LIVRO VIVINHA EM BRAILLE(LIVRO VIVINHA EM BRAlLLE- AUTOR(A) UNIDADE
SIMONE BIBIAN.)
66835-LIVRO
AS
GUARDIAS
DA
NATUREZA EM BRAlLLE- (LIVRO AS UN IDADE
GUARDIAS DA NATUREZA EM BRAILLE7AUTOR(A) SIMONE PEDERSEM.)
no u Nil)‘/\PDl~I
66838-Ll_VRO
O
MISTERIO

\\

5

_
l

R$ 53.51J R$ 267,2»
F
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PORQUINHO EM BRAILLE- (LIVRO O
MISTERIO DO PORQUINHO EM BRAILLEAUTOR(A] SIMONE PEDERSEN.)

66839-LIVRO SOFIA sourou PUM... DE
NOV0! EM BRAILLE- (LIVRO SOFIA
sotrou PUM... DE NOVO! EM BRAILLEAUTORIA) SIMONE PEDERSEN.]

l\‘

0

No
\

’b

\

D; 4*

UNIDADE

R$ 50.00

R$ 250,00

66840-LIVRO NAS ASAS DA POESIA EM
BRAILLE- (LIVRO NAS ASAS DA POESIA EM UNIDADE
BRAlLLE— AUTOR(A) SIMONE PEDERSEN.)

R$ 51,23

R$ 256,15

66841-LIVRO TRAVA MIOLO EM
BRAILLE- (LIVRO TRAVA MIOLO EM
BRAlLLE- AUTOR(A) SIMONE PEDERSEN.]

R$ 51,67

R$ 258,35

R$ 40,00

R$ 200,00

R$ 41.67

R$ 208,35

UN|I)AI)I§

R$ 39,33

R515 196,65

UNIDADE

R$ 44.00

R$ 220,00

EM
EM UNIDADE

R$ 44,33

R35 221,65

EM
EM UNIDADE

R$ 42,00

R$ 210,00

R$43,00

R$215,00

R$43,33

R$216,65

R$40,00

R$200,00

R$43,00

R$215,00

R$42,33

R$211.65

UNIDADE

66842-LIVRO A GIRAFA DO PESCOCO
CURTO EM BRAlLLE- (LIVRO A GIRAFA DO
UNIDADE
PESCOCO CURTO EM BRAILLE- AUTOR(A]
REGINA DRUMMOND.]
66843-LIVRO UMBIGO EM BRAILLE(LIVRO UMBIGO EM BRAlLLE- AUTOR(A] UNIDADE
JOAO PROTITL]

66844-LIVRO QuER0 SER RICO EM
BRAlLLE- (LIVRO QUERO SER RICO EM
BRAll..LE-

AUTORIA)

'5

@“%“E‘
DKLOE

ALVORO

MODERNELL.)
66845-LIVRO CAPITAO MARIANO 0 REI
Do OCEANO EM BRAILLE- (LIVRO
CAPITAO MARIANO 0 REI Do ocEAN0 EM
BRAlLLE- AUTOR[A) MAuRicio VANEZA.]
66846-LIVRO PEDRO E IOAQUIM
BRAILLE- (LIVRO PEDRO E IOAQUIM
BRAILLE- AUTOR(A) DENISE CRISPIM.)
66847-LIVRO DUDU DA BREKA
BRAILLE- (LIVRO DUDU DA BREKA

BRAlLLE- AUTOR(A) CLAUDIA COTIS.)

__

66848-LIVRO AGALINHA, QUE BOTAVA
BATATAS
EM
BRAILLE(LIVRO
UNIDADE
AGALINHA, QUE BOTAVA BATATAS EM
BRAILLE- AUTOR(A) SIMONE PEDERSEN.)_

66849-LIVRO MEU PAI E o MAXIMO EM
BRAlLLE- (LIVRO MEU PAI E 0 MAXIMO UNlDAI)E
EM BRAlLLE- AUTOR(A) ANNA CLAUDIA
RAMOS.)
66850-LIVRO A DANcA DAs CORES EM
BRAILLE- (LIVRO A DANQA DAS coREs EM UNIDADE
|BRAlLLE- AUTOR(A) LUIS PlMENTEL.)_
66851-LIVRO A HORTA DA ETHEL EM
BRAILLE- (LIVRO A HORTA DA ETHEL EM UNIDADE
BRAILLE-AUTOR(A)CELSOSISTO.) i A
I66852-LIVRO AMIGO BICHO EM
BRAILLE- (LIVRO AMIGO ABICHO EM UNIDADE
BRAlLLE- AUTOR(A) FLAVIA CARTES_.)_ _ _

I
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66853-LIVRO A cRiANcA CEGA VAI A
ESCOLA- PREPARANDO PARA A
ALFABETIZACAO EM BRAILLE-(LIVRO A
CRIANCA CEGA VAI A ESCOLAPREPARANDO PARA A ALFABETIZACAO
EM BRAlLLE- AUTOR(A) ALVES, MARIO

MRAAII

-

,

I

l==tN
IX.

*)~;'i

O

.

)1‘

T.

7;-r‘

UNIDADE

5

R$38,00

R$190,00

UNIDADE

5

R$34,67

R$173,35

R$33,33

R$166,65

GLICELIA, AMORIM, CELIA ARAU]O.]

48

49

L

50

66854-LIVRO CONVIVENDO COM A
BAIXA v1sAo= DA cR|ANcA A PESSOA
IDOSA EM BRAILLE- (LIVRO CONVIVENDO
C()M A BAIXA VISAO: DA cRiANcA A
PESSOA IDOSA EM BRAlLLE- AUTOR(A)
FELIPPE, MARIO CRISTINO conov CRUZ,
NARSII’, MARIO CHRISTIM MARTINS, LIMA.

FLIANA CUNHA.)
66855-LIVRO A INCLUSAO COMECA EM
CASA- FAMILIA E DEFICIENCIA VISUAL
EM
BRAILLE(LIVRO A
INCLUSAO
COMECA
EM
CASAFAMILIA
E
UNlI)ADE
5
DEFICIENCIA
VISUAL
EM
BRAILLE>
AUTORIA) ARALDI, ALINE, MARIANI.
ELIANA, SANCHAIZ, TATIANA MARIA.
__DEFENDI, EDSOM LUIZ.)
i
66856-LIVRO ESCOLA E DEFICIENCIA
VISUAL- COMO AUXILIAR SEU FILHO EM
BRAILLE- (LIVRO ESCOLA E DEFICIENCIA
UNll)ADE
5
VISUAL- COMO AUXILIAR SEU FILHO EM
BRAILLE- AUTORIA) CELIA M. DE AMORIM,
MARIA C. NASSIF, MARIA CELIA ALVES.]

_ _

l

Q

VALOR MEDIO TOTAL

R$34,33

i_

__

R$171,65

R$ 11.73035 J

5. TIPO DE LICITACAO
MENOR PRECO POR LOTE.

6. MODALIDADE DE LICITACAO
Pregao Presencial.

7. DoTAcAo oRcAMENTAR|A
As despesas contratuais correrao por conta das discriminacoes abaixo relacionadas:
01.33.33.27.122.0037.2 2086 - 1 001.00000.00 - 1 510.00000.00 - 1 S20.00000.00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC D0 DESPORTO E IUVENTUDE. Elemento de
Despesas:3.3.90.30.00.
8. DA PROPOSTA DE PRECO (ENVELOPE I19 01)
8.1 - O envelope "Proposta de Preco" devera conter a relacao dos servicos/produtos, sua

discriminacao conforme o edital, contendo seus respectivos precos unitarios e totais do item, em
algarismos e por extenso, em uma unica via, sem rasuras,1emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel
devidamente identificado com o numero de inscricao no CNP] ou timbre impresso do licitante e

numero de telefone, devendo, suas folhas serem rubricadas e numeradas:
8.2 - A indicacao da razao social da empresa licitante, o numero de inscricao no
estabelecimento e endereco completo devera ser o que efetivamente ira prestar o ohje
Sao facultativas as informacoes dos dados referentes ao nt'1mero de banco, agénc

seu
da licitacaoi
‘ "

2

nesta etapa da licitacao, sendo obrigatoria, posteriormente, para a licitante vencedora.
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8.3 - A Proposta de Precos devera ser datilografada ou impressa em papel timbrado do licita

/Q v

9_u_/ Q -.

com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinl1as,datada e assinada (sobre o carimbo ou €qtllV8I'gI1[né7f:

pelo titular ou procurador (a) contendo:
8.3.1— Indicacao do item cotado e especiﬁcacao dos subitens de acordo com o Anexo I deste Edital.
devendo ser indicada a marca, e quantidade de acordo com o edital;
8.3.2- Preco unitario e total do item (quantidade x pregto unitario), em algarismos e por extenso, e
preco global (somatorio dos precos totais dos itens); em algarismo e por extenso;
8.3.3 - Prazo de entrega, que sera de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de
Compra por parte do licitante vencedor;
8.3.3.1 - Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias;
8.3.4 - Nos precos propostos ja estarao incluidas as despesas referentes a frete (entrega), tributos e

demais onus atinentes a entrega do objeto;
8.3.5 Na liipétese da proposta estar sem assinatura sera automaticamente desclassilicadas;

8.3.6 A proposta de precos devera ser apresentada por Lote, seguindo o modelo padronizado no
ANEXO II deste Edital.
8.4 - A Proposta de Precos Escrita devera ser elaborada observando as seguintes recomendacoesz
8.4.1 - O licitante nao podera cotar proposta com quantitativo de Item ou subitem diferente ao
determinado pelo edital.
8.4.2 - O preco final nao podera ultrapassar o limite makimo discriminado no Orcamento Basico em
poder do PREGOEIRO, o lance final devera atingir preco igual ou inferior ao limite maximo constante

naquele documento; e, em caso de Item, que seja composto de subitens, apos a adequacao, o preco
unitério do subitem devera ser inferior aquele limite. Caso nao seja realizada a fase de lances verbais, 0

licitante que cotou na proposta escrita o menor preco devera reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao
limite maximo do mencionado preco de releréncia através de negociacao, sob pena de desclassificacao.
8.4.3 - Os precos constantes da proposta do licitante deveiio conter apenas duas casas decimais apos a
virgula, cabendo ao licitante na elaboracao da proposta proceder ao arredondamento ou desprezar os
nt'imeros apos as duas casas decimais dos centavos, <2 deverao ser cotados em moeda corrente
nacional.
8.4.4 - Os precos propostos serao de exclusiva rc-sponsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracao dos mesmos, sob ;\lega<,"ao de erro, omissao ou qualquer outro
argumento nao previsto em lei.
8.4.5 - A licitante devera oferecer garantia dos itens contra qualquer defeito de fabricacao, sob
penadedesclassificacao, constatado alguma iinperfeicao, tor os itens devolvidos e a licitante submetida
as penalidades da Lei, além do registro da falha no Cadastro de Fornecedores Municipais.
8.4.6 - As Unidades Gestoras poderao se valer da analise técnica dos itens propostos, antes da
adiudicacao e liomologacao da licitante, para verificaciio do atendimento das especificacoes minimas
dos produtos constantes no Termo de RcI'erC-ncia.
8.4.7 - Sera considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o Menor Preco por Lote, desde

que atenda as exigéncias contidas neste Termo de Referéncia e no edital de Iicitacao.
8.5 - Serao desclassiﬁcadas as propostas:
a) Que nao atenderem as especiiicacoes deste Edital;
b) Que apresentarem precos unitarios irrisorios, de valor zero, ou precos inexequiveis (na forma do

Art. 48 da Lei de Licitacoes).
c] Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.
9

- DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (ENVELOPE n9 02)

9.1 — Os documentos apresentados deverao ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da
matriz, todos da matriz, se de alguma ﬁlial, todos da mesma ﬁlial, com excecao dos documentos que
sao validos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o Contrato sera celebrado
com a sede que apresentou a documentacao:
\
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a) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa fisica, no registro publico de einpEesa.
mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia, apresentar

-¢Y"4‘

o registro da ]unta onde opera com averbacao no registro da junta onde tem sede a matriz;
b) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO, em vigor devidamente
registrado no registro publico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades
empresarias e, no caso de sociedades por acoes, acompanhado de documentos do eleicao de seus
administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da

Junta onde opera com averbacao no registro da Iunta onde tem sede a matriz;
c) INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no
Cartorio de Registro das Pessoas Iuridicas acompanhada de |)rova da diretoria em exercicio; devendo,

no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro no Cartorio de Registro das
Pessoas Iuridicas do Estado onde opera com averbaciio no Cartorio onde tem sede a matriz;
d] DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO expedido

pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
e) CEDULA DE IDENTIDADE E CPF, de Socio - Administrador ou do titular da empresa.

II — Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o caso
a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas luridicas (CNP]);
b) Prova de inscricao no Cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e coinpativel com o objeto
contratual;
c)Certidao de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da
Uniao (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na Forma da Portaria Conjunta RFB/PGNF n‘—’

1.751de 2 de outubro de 2014;
d) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita através de Certidao
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
e) A comprovagao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita através de Certidao
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal;

f)Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, através de
Certificado de Regularidade de Situacao — CRS e;
g) Certidao Negativa de Débitos 'I‘rabalhistas ICNDT), para comprovar a inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a lustica do Trabalho.
9.2As microempresos e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentocoo exigido
para efeito de comprovocoo de reguloridudefiscul, mesmo que esta opresente olgumo restricdo;
9.3Havendo olgunia restri;.'d0 no comprovacdo do regularidade fiscal, serd assegurodo 0 prazo de 05

(cinco) dias titeis, cujo termo inicio! corresponderd oo momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogriveis por iguol periodo, u critério do Comissdo de Pregoes, pom o

regiilorizogxio do documentocoo e emissoo de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito do
certiddo negative, conforme os ditomes do Lei Complementar 123/2006 e suas alteracﬁes posteriores;
9.4A mio-re_gulor1'zocdo do documentacdo, no prazo estabelecido, implicarci decodéncia do direito ti
controtocoo, sem prejufzo dos sancoes previstos no art. 81, do Lei no 8.666/93, sendo facultado o
convococoo dos licitantes remonescentes, no ordem de clossificocoo, para a ossinoturu do contrato, ou u
revogocoo do licitocou, nu item, conforme 0 coso.

III — Qualiﬁcacao técnica, conforme 0 caso:
b) Atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado com identificacao do

assinante e firma reconhecida por cartorio competente, comprovando que a LICITANTE forneceu ou
esta fornecendo servicos/produtos compativeis em caracteristicas com o objeto da licitacao.

IV — Qualiﬁcacao economica-ﬁnanceira, conforme 0 caso:

*
\-Q

.\ _

X
ll.

<2"

\;,
‘.-

-_,;.l
5;?’>;\.

PREFEIIURAIDE

W

'

i‘! ‘*1. ~ GAE V
<2 =E H16
....'.'..*i..
75uN1‘,,

m\_

U5

I

(I

E -

Y

-E-L

a) Balanco patrimonial e deinonstracoes contabeis do ultimo exercicio social (DRE), is-1\ex 'veis'§’/
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado na Iunta Comercial de origem, que ed
a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados lia mais de 3 [TRES)
meses da data de apresentacao da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no
CRC.Tratando-se de Sociedade Anoninia, publicacao em Diario Oficial ou jornal de grande circulacao
ou copia autenticada do Balanco Fiscal correspondente ao ultimo exercicio social encerrado, com as
respectivas demoiistracoes de Conta de Resultados. Os demais tipos societarios deverao apresentar
copias autenticadas do Balanco Patriinonial, devidamente registrado na Iunta Comercial da Sede do

licitante, acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario, reservando-se a
COMISSAO o direito de exigir a apresentacao do Livro Diario para verificaczio dos valores, assinados

por contador habilitado de acordo com o Art. 31 da Lei 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
b) As licitantes com meiios de 1 (um) ano de constitui(,'ao, que ainda nao tenhain balanco de final de
exercicio, deverao apresentar Demonstracoes Contabeis envolvendo seus direitos, obrigacoes e
patrimonio liquido relativos ao periodo de sua existéncia.
§r

c) Certidfio Negativa de faléiicia oti concordata expedida pelo Distribuidor da Sede da pessoa Iuridica.
9.5-Declaracao de que, em cumprimento ao estabelecido ra Lei ii‘-' 9.854, de 27/10/1999, publicada no
DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7", da Constituicao Federal, nfio emprega menores de

18 (dezoito] anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16
(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicao '.lC* aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,

conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
9.6- Declaracfio de conhecimento de todos os parfimetros e elementos dos servicos a serem ofertados e
que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital;
9.7- Declaracao expressa de integral concordancia com os termos deste edital e seus anexos, conforme

modelo constante dos Anexos deste edital;
9.8- Declaracao, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fato superveniente iinpeditivo da
habilitacao, iicando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, conforme modelo

constante dos Anexos deste edital (art.32, §29, da Lei ii.‘-’ 8.666/93).
9.9- O LICITANTE devera fornecer a titulo de informacao, I‘l0l‘I1€‘l‘O de telefone, fax, e pessoa de contato,
preferencialmente local. A auséncia desses dados nao a tornara inabilitada.
§

10 - DA VALIDADE E DA VIGENCIA
10.1 O Contrato resultante da presente Licitacao tera vigéncia a partir de sua assinatura, tendo

validade até 31 de dezembro de 2020.
11 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
11.1- Aléni de todas as obrigacoes contida no teriiio de contrato, seguem as demais ohrigacoes.
11.2- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei iw
8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
11.3-Fiscalizar e acompanliar a execucao do objeto contratual,
11.4-Coinunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada coin a execucao do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

11.5-Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.
12 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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12.1- Aléni das obrigacoes constantes em clausulas proprias do contrato, do Edital de Licita<;ao')_éI‘§B‘§Q§'
anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitagoes, czilvééha
CONTRATADA.
12.2- Entregar o objeto do Contrato, na Sede da Secretaria correspondente, no municipio de Crateus,
de conformidade com as condicoes e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na
proposta vencedora do certame, no prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da
Ordem de Compra, podendo ser prorrogado nos terinos da Lei n‘-’ 8.666/93 e suas alteracoes;
12.3- Manter durante toda a duracéo do contrato, em compatibilidade com as ohrigacoes assumidas,
todas as condicoes de HABILITACAO e qualificacao exigidas na licitacao;
12.4- Providenciar a imediata correcao das deficiéncias e/ou irregularidades apoiitadas pela
CONTRATANTE, arcando coin eventuais prejuizos causados ii CONTRATANTE e/ou terceiros,
provocados por ineﬁciéncia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos

envolvidos na entrega do objeto contratual,
12.5- Os pedidos de prorrogacao de prazo de entrega serao dirigidos ii Comissfio de Licitacao, até
05[cinco) dias corridos, antes da data do término do pra'/.o de entrega, explicitadas as razoes e
devidamente fundainentadas;
12.6- Os atrasos ocasionados por motivo de forca inaior ou caso fortuito, desde que notificado 0 prazo
de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela Secretaria CO"‘l'(.‘S|)OI1(lL‘lII£‘, nao serao considerados como

inadimpleinento contratual.
13 — LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS
13.1. Os produtos adquiridos (1€V€l‘§O ser entregues coiiforiiie solicitacao da Secretaria Gestora.

13.2. Os Bens serao recebidos por servidor designado e respoiisavel pela Secretaria Contratante.
13.3. A coiitratada deveréi fornecer os Bens no horario deteriiiinado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESPORTO E IUVENTUDE, do Municipio de Crateus.
13.4. Prazo de entrega, que sera de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de
Compra por parte do licitante vencedor.
14 - DA FORMA DE PAGAMENTO
14.1. O pagamento sera efetuado em 30 (trinta) dias, contados da apresentacao da nota fiscal/fatura
no protocolo do orgao contratante, a vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto
ou Recibo.
15 - DAS SANCOES
15.1- O licitante que ensejar o retardamento da execticfio do certame, nao inantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execucao do Contrato, coinportar-so de inodo inidoneo, fizer declaracao falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citacfio e da ampla defesa, ficaré impedido de licitar e

contratar com a Adininistracao, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, eiiquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicao ou até que seja proiiiovida a roabilitacao perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, sem prejuizo das iiiultas previstas no edital e no termo de contrato e das demais

cominacoes legals.
15.2- A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes pmaliclades, em caso de inexecucao total ou
parcial do contrato, erro de execucao, execuciio imperfeita, inora de execucao, inadiinplemento
contratual ou nao veracidade das iiifornia<;(ies prestadas, qarantida a prévia defesa:
I - Adverténcia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.‘-’ 8.666/93, podera ser aplicada nos
seguintes casos:
a) descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas na licitacao;
b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornt s na entrega dos produtos da Contratziiite,
desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave.
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ll — Multas (que poderao ser recolliidas em qualquer agéncia iiitegrante da Rede Ai'recadado ~d.e__,.-"/
(.11
Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecada<;ao Municipal — DAM, a ser preencliicls

acordo com instrucoes fornecidas pela Contratante):
a) de 1,0% [um por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso na entrega dos
produtos ou indisponibilidade do mesmo, liinitada a 10% do mesmo valor;

b) de 2,0% [dois poi‘ cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por infracao a qualquer
clausula ou condicfio do contrato, nao espccificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro

iia rcincidencia;
c] de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir qualquer
produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correcao nao se efetivar nos 05 (cinco) dias que

se seguirein a data da comunicacao formal da rejeigao;
Ill - Suspensao temporaria de participai;ao em licitacao e iinpedimento de contratar com o Municipio

de Crateus, por prazo nao superior a 05 (cinco) anos;
IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contra".ai' com a Administracao Publica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja proniovida a reabilitacao perante a
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ress;'rcimento a Administracao pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior.
‘%

15.3- No processo de aplicacao de penalidades é assegnirado o direito ao contraditorio e a ainpla
defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias uteis para as sancoes previstas nos incisos I, II e III do
item 15.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sancao prevista no inciso IV do mesmo item.

15.4- () valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias
a contar da notilicacao ou decisao do recurso. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera

autoinaticainente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexisténcia ou
insuficiéncia de crédito da Contratada, o valor devido sera cobrado adniiiiistrativainente ou inscrito
como Divida Ativa do Municipio e cobrado inediante processo de execucao fiscal, com os encargos

correspondentes.
15.5- As sancoes previstas nos incisoslll e IVdo item 15.2supra, poderao ser aplicadas as empresas
que, em razao do contrato objeto desta Iicitacao:

a) praticarein atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;
b) deinonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Adniinistracao Publica, em virtude do
atos ilicitos praricados;
‘\v

c) sofrerem condenacao definitiva por praticarein, por mvios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos.
15.6- As sancoes previstas nos incisosl, III e IV doitem 15.2supra poderao ser aplicadas juiitameiite

com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa préria do interessado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis.
15.7- A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em iirmar o Contrato dentro do
prazo de 02 (dois) dias uteis a contar da notificacao que llie sera encaminhada, estara sujeita a multa

de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem 1"-rejui:1.o das demais penalidades cabiveis, por
caracterizar descumprimento total da obrigacao assumida.
15.8- As sancoes previstas no item 15.7 supra nao se ap‘icam as demais licitantes que, apesar de nao
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarein o Termo de Contrato, de acordo com este
edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicaiem seu desinteresse.
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Ref.: PREGAO PRESENCIAL N° 007/202() - DESI’

.l3l§=
_

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS - CEARA
Comissao de Pregao
Ra‘/.ao Social:

CNP]:
Endereco: Q CEPi
Fone:
Fax:

Banco:

Agéiicia:

Conta:

obietmi
‘@-

ITE M f
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VALOR
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VALOR DA PROPOSTA: R$ _(POR EXTENSO)

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias;
Prazo de entrega: Conforme Edital.

0 Licitante declara que, nos valores apresentados acima, estao inclusos todos os tributos,
encargos trabalhistas, previdenciarios, ﬁscais e comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoa], custos, demais despesas que possam incidir sobre fornecimento
Iicitado, inclusive a margem de Iucro.
‘ﬁr

Local e data,__de

_ de2020.

Assinatura
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lll.l.] 1o Modelo de Declaracao:
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No .-3/1

_
DECLARACAOI

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente
para fins de prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Crateus, Estado do Ceara, que, em

cumprimento ao estabelecido na Lei n9 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao
inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituicao Federal, nao eiiiprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho
algum, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quator'1.e) anos.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firina a presente, sob as penas da Lei.
(CE),
de
2020.
§

DECLARANTE
IIl.Il.) 2o Modelo de Declaracao:

DEcLARAcAoii

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialinente
para fins de prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Crateus, Estado do Ceara, que tem

pleno conliecimento de todos os parametros e eleineiitos dos produtos a serem ofertados no presente
certame licitatério e que sua proposta atende integralinente aos requisitos constantes neste edital.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
........... .. (CE),
de
2020.

DECLARANTE

lll.lll.) 3o Modelo de Declaracaoz
G

DEcLARAcAoiu

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos ﬁns de direito, especialmente
para fins de prova em processo Iicitatorio, junto ao Municipio de Cratefis, Estado do Ceara, que
concorda integralmente com os terinos deste edital e seusi anexos.

Pelo que, por ser a expressao da verdade, ﬁrma a presente, sob as penas da Lei.
........... .. (CE),

de

2020.

DECLARANTE

lll.lV.) 4o Modelo de Declaracao:
DECLARACAO IV
(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEI)OR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente
para fins de prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Crateus, Estado do Ceara, sob as
penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa liahilitacao para

participar no presente certame licitatorio, bem assiin que ficainos ciente da obi-igaloriedade de
declarar ocorréncias posteriores, nos termos do art.32, §29, da Lei n.9 8.666/93.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, Iirnia a presente, sob as penas da Lei.
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ANEXO III- MODELOS DE DECLARACOES
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DEcLARAcAov
junto ao Municipio de Cratetis, Estado do Ceara, o seguinte: (1) que da ciéncia de que cumpre
plenamente os requisitos de Iiabilitacao constantes do instrumento convocatorio; (2) que tem pleno
conhecimento de todos os parametros e eleinentos do Edital e dos produtos a serem ofertados no
presente certame licitatorio; e (3) que sua proposta atende integralniente aos requisitos constantes
neste edital.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, Iirma a presente, sob as penas da Lei.
de

202().

€'

III.VI) 69 Modelo de Declaracaoz

DEcLARAcAovi

(Nome/Razao Social), iiiscrita no CNP] n*'i__,por intermédio de seu representante legal,

o(a)

Sr(a)

.

portad0(a)

da

Carteira

de

ldentidade

n9
e CPI‘ n9
,DECLARA, sob as sancoes administrativas cabiveis e sob
as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislacao vigente, nao
posstiindo iienhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3‘-’ (IiiL01COI11[1lClIIC11[?ll‘i19 123/06.
-CE,
de
de 2020.

(Representante Legal)

HLVHJ 79Modek)dePR0CURACA0:

PRocuRAcAo

OUTORGANTE: (qualiﬁcacao)
€

;/\
tJ- -‘w

FL No!

(NOME E QUALIFICACAO DO FORNECEDOR), DECLARA sob as penas da lei, para
todos os fins de direito a que se possa prestar, especialineiite para fazer prova em processo licitatorio,

........... .. (CE),

.

t—
;_;....
.-

OUTORGADO: (qualiﬁcacao)
PODERES: Plenos e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto a Prefeitura
Municipal de Crateus, no processo de Pregao Presencial proniovido através do Edital N9
007/2020 - DESP, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar no Pregao Presencial os
envelopes de habilitacao e proposta de precos, assinar toda a documentacao necessaria, como
também formular ofertas e lances verbais de precos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da Outorgante e tudo o mais que se fizer iiecessario ao ﬁel
cumprimento deste mandato.
Cratei'is,.....
OUTORGANTE

Kl

w
W
2;‘

PREFEITURA
as

'

W

<2 7’;U5» H16 2 I:I:~4. is

c

“l

i‘>.“:'Q)$ K

I

;'._jk‘k

mZ

ANEXO IV — MINUTA DE CONTRATO
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
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CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O IVIUNICIPIO DE
CRATEUS ATRAVES DA SECRETARIA
COM A
EMPRESA/LICITANTE
PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DEQLARA.

O Municipio de Crateus, pessoa juridica de direito publico interno, através da SECRETARIA de
L, em sua sede na Rua (Av)
, I19 _@ Bairro _, inscrita no CNP]/MF sob o

n‘-’
neste ato representado pelo(a) Secretario(a) de
doravante denoininados de
CONTRATANTE, no final assinado, e do outro lado, a Empresa/licitante
, com sede na

5-r

cidade do
Estado do 0 a Rua/Av ii, ii."
- Bairro
, inscrita no
CNP]/MF I19 0, representada pelo Sr(a). 0, inscrito(a) no CPF/MF n.‘-‘ 0,
no final assinada, doravante denominada de CONTRATADA, do acordo com o Pregao Presencial n.9
Processo n 9
em conformidade com o que preceitua a Lei Federal I1‘-’ 8.666/93 e
suas alteracoes posteriores, sujeitando-se os Contratantes as suas normas e as clausulas e condicoes a
seguir pactuadas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitacao, na modalidade Pregao, em conformidade com a Lei Federal N“ 8.666/93 —
Lei das Licitacoes Publicas c/c os terinos da Lei Federal 119 10,520, gig 1710712002 — Lei ggg
g§g devidamente liomologado pelo(a) Exiiio(a). Sr(a). Secretario(a) acima
descritos do Municipio de Crateus — CE, nos ternios do art. 43 do Estatuto das Licitacoes Publicas e
suas alteracées posteriores.

CLAUSULA SEGUNDA - D0 OBIETO
2.1. Constitui objeto da presente contratac,"ao a AQUISICAO DE LIVROS EM BRAILLE PARA ATENDER

O PROIETO PRACA PEC IUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO E IUVENTUDO D0 MUNICIPIO DE
CRATEUS-CE,mediante PREGAO, coiifornie Anexo I do Eilital de Pregao ii‘-’ 007/2020 - DESP, no qual
restou vencedora a Contratada.
Y

CLAUSULA TERCEIRA — D0 VALOR EREAIUSTE
3.1.0 objeto contratual tem o valor de RES? (_), a ser pago até o 30“ dia apos a entrega da fatura e
nota fiscal;

3.2.05 precos sao lirmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentacao da proposta. Caso o prazo exceda a 112 (doze) meses, os precos contratuais poderao ser
reajustados, toinando-se por base a data da apreseiitacao da proposta, com base no indice IGP-M da
Fundacao Getulio Vargas ou outro equivalente que venlia a substitui-lo, caso este seja extinto.
CLAUSULA QUARTA - DA VALIDADE E DA VIGENCIA
4.1 O Contrato resultante da presente l.icita(;ao tera vigéncia a partir de sua assinatura, tendo validade
até 31 de dezembro de 2020.
CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
5.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes iiecessarias ao pleno

cumprimento das obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei ii"
8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
5.2-Fiscalizar e acompanliar a execucao do objeto contratual;
5.3-Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada co
contratual, diligenciando nos casos que exigein providéncias corretivas;
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5.4-Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /I-'aturas devidarn7errte;\

atestadas pelo Setor Competente.
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1- Entregar 0 objeto do Contrato, na Sede da Secretaria correspondente, no municipio de Cratet'is, de
conformidade com as condicoes e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Coiitrattial e na proposta
vencedora do certame, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de

Compra por parte do licitante vencedor;
6.2- Mantel‘ durante toda a duracao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas,
todas as condicoes de HABILITACAO e qualificacao exigidas na licitacao;
6.3- Providenciar a imediata correcao das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuizos causados a CONTRATANTE e/ou terceiros,

provocados por ineficiéncia ou irregularidacle coinetida por seus einpregados e/ou prepostos
envolvidos na entrega do objeto contratual;
6.4- Em nenhuma hipotese serao concedidas prorrogacoes de prazo;
5y

6.5- Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortiiito, desde que notificado o prazo
de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela Secretaria correspondente, nao serao considerados como
iiiadimplemento contratual;
CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

7.1- A Contratada ﬁca obrigada a aceitar, nas mesinas COIILIICOES contratuais, acréscimos ou supressoes
no quaiititativo do objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
Contrato, conforme o disposto no § 1*’, do art. 65, da Lei de Licitacoes.
CLAUSULA OITAVA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
8.1. As despesas deste contrato correrao por conta da Dotacao Orcamentaria:

- Eleinento

de Despesa: i.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO
9.10 pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (triiita) dias apos a entrega do objeto contratual,
inediante apresentacao de atestado de recebimento clefinitivo, firmado pelo encarregado de recebé-

las, na forma do edital, acompanhado dos documentos acompanhado dos documentos habeis de
cobranca (NOTAS FISCAIS E RECIBOS) que deverao ser entregues na sede da secretaria de
competéncia do Municipio de Cl'£l[€l1S.
€

CLAUSULA DEciMA - DAs sANcoEs
10.1- O licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execucao do Contrato, comportar-se de inodo inidoneo, fizer declaracao falsa ou coineter
fraude fiscal garantido o direito prévio da citacao e da ainpla defesa, ficara impedido de licitar e
contratar com a Adiiiiiiistracao, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarein os motivos
determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, sem prejuizo das inultas previstas no edital e no termo de contrato e das denials
coiniiiacoes legals.
10.2- A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao total ou

parcial do contrato, erro de execucao, execucao iinperfeita, mora de execucao, iiiadimplemento
contratual ou nao veracidade das iiiforiiizicﬁes prestadas garantida a prévia defesa:
I - Adverténcia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei 11.9 8.666/93, podera ser aplicada nos

seguintes casos:
a) descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas na licitacao;
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c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir qualquer
servico rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correcao nao se efetivar nos 05 (cinco) dias que so

seguirem a data da comunicacao formal da rejeicao;
III - Stispeiisao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar com o Municipio
de Crateus, por prazo nao superior a 05 (cinco) anos;

‘Fr

IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Ptiblica, enquanto
perdurarein os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a Administracao pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior.
10.3- No processo de aplicacao de penalidades e assegurado o direito ao contraditorio e a ampla
defesa, garantida nos prazos de O5 (cinco) dias uteis para as S3l'lCO6S})l'€VlS1£1S nos incisos I, II e III do

item 10.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sancao prevista no inciso IV do mesmo item.
10.4- O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias
a contar da notificacao ou decisao do recurso.Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera
autoinaticamente descontado do pagainento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistéiicia ou
insuficiéncia de crédito da Contratada, o valor devido sera cobrado administrativamente ou inscrito
como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de execucao ﬁscal, com os encargos
correspondentes.
10.5- As sancoes previstas nos incisos III e IV do item 10.2supra poderao ser aplicadas as empresas

%

que, em razao do contrato objeto desta licitacao:
a) praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;
b) deinonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao Publica, em virtude de
atos ilicitos praticados;
c) sofrerem condenacao definitiva por praticarem, por mcios dolosos, fraude fiscal no recolliimento de
quaisquer tributos.
10.6- As sancées previstas nos incisos I, Ill e IV doitem 10.2 supra poderao ser aplicadas juntamente
com a do inciso ll do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis.
10.7~ A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do
prazo de 02 (dois) dias uteis a contar da notificacao que lhe sera encaminhada, estara sujeita a multa
de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejui'/.0 das demais penalidades cabiveis,

por caracterizar descumprimento total da obrigacao assuiiiida.
1().8- As sancoes previstas no item 10.7 supra nao se aplicain as demais licitantes que, apesar de nao
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo coin este
edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas coinunicai'ein seu desinteresse.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

_

11.1 - Este contrato podera ser rescindido de conformidade com o disposto nos art's. 77 a 80 da Lei nv
8.666/93;
l1.2- Na hipotese de ocorrer a rescisao adininistrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei ii"8.666/93,
Contratante sao assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, pari " ‘ _
2, da Lei
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES FINAIS
12.1.Declaramas partes que este Contrato corresponde ii |11a|1ii‘est;u;{m final, completa e exclusiva, do

acordo entre elas celebrado;
12.2.Obriga<,‘50 do contratado de mantel‘, durante toda 1| cxecugfm do Contrato, em compatibilidade
com as 0briga<;6c$ por ele assumidas, todas as conciigﬁ-rs dc hahilita<;€10 e qualificagiio exigidas na
licita<;f10.

12.3. A execugio do contrato seré acompanhada e ﬁscalizada pelo (a) 0 (a) Servidor (a) Sr (a).
xxxxxxxxxxxx especialmente designado (a) pelo Secretéri0(a) Municipal de XXXXX, de acordo
com 0 estabelecido no Art. 67 da Lei 8.666/93, doravante denominado (a) FISCAL DE
CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - no FOR0
13.1 Fica eleito 0 foro da Comarca de Crateiis, para conhecimento das queslﬁes relacionadas com 0
presente Contrato que 1150 forem resolvidus pelos meios administrativos.
E, assim, inteiramente acordados nas cléusulas e condiqées retro-estipuladas, as partes contratzmtes
‘Nu

assinam 0 presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus juridicos e legais efeitos.
Crateiis - CE,
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ANEXO I DO CONTRATO
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