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0 Pregoeiro abaixo identificado no uso de suas atribuigoes legais tornam pflblico que no dia 17 de
Dezembro de2019, is 11h00min, na sala da (Iomisséo de Licitagéo do Municipio de Crateﬁs, sito ix
Av. Edilberto Frota no 1.821 - Bairro - Planalto — Crateﬁs - Cearé, seré realizada licitagéio na
modalidade de Pregﬁo Presencial, visando 2‘: aquisigéo do objeto supramencionado, conforme
descrito no objeto deste edital e seus anexos, sendo recebidos os envelopes contendo as propostas de
prego e os documentos de habilitagéo das empresas interessadas, és 11h00min, e em seguida, dado
inicio £1 sesséo de Pregéo Presencial. Este procedimento licitatério reger-se-é pelas disposigﬁes da Lgi

n‘l 8.666, de 21/06/1993 e alteraqﬁes posteriores — Lei de Licjtagﬁeg, e d_gLei Fedgrgl n9 10.529,
de 17LQZ/2002 — Lei_qge Rggglamggta 0 Prgggg Presencial. e demais normas pertinentes e, ainda,
pelas disposigoes estabelecidas no presente edital e seus anexos.
AQUISIQAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A0
CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS, IUNTO A SECRETARIA

Obieto:

DE DESPORTO E IUVENTUDE no Mumcimo DE CRATEUS/CE,

_
Dntacio 0";amentéﬁa/

mediante PREG/10 PRESENCIAL, conforme especificagzio contida no
Anexo I deste Edital.
7
01.33.33.27.122.0037.2 2086 - 1 O01.00000.00 - 1 510.00000.00 - 1
520.00000.00 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC [)0

F°"t° de R°°““°‘

/Elemento de Despesa/

‘ 4490.52.00
DESPORTO E JUVENTUDE. Elemento de Despesa: n9 3390.30.00 E

Critério de Iulgamentoz 1 Menor Prego Por Item.
Espécie:

Pregio Presencial.

DataeHorade
Abertura:

-»

Vigéncia:

W
,
.
(N .
L 17/12/Z019as11h )m|n.

K1

31 de Dezembro de 2019.

Prazo local e f0 ma de

A entrega dos produtos licitados seré de forma INTEGRAL no prazo de 10

Q:

(dez) dias da Ordem de fornecimento.

Pregoeiro

1s°°'°“'"i°‘(“s) 1
1
g'd“’““d°'e5(“‘) de
espesa:

\ ]0sé Isael dos Santos

MARA RUTH FERREIRA DE MACEDO - ORDENADORA DE DESPESAS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E ]UVENTUDE.
_

2* Page: Das Cléusulas Editaljgigg
1. D0 OBIETO
ﬂ
‘
_
1.1 A presente licitagéo tem por objeto o constante no Preambulo deste Edltal, de acordo (om as
especificagﬁes contidas em seus anexos.
2.0-DAS RESTRl(l6ES E CONDI(If)ES DE PARTICIPAQ/~10
2.1- PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITAQQO:
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2.1.1-Podera participar do presente certame licitatorio qualquer pessoa juridica, I c izadas em
qualquer Unidade da Federagéo, cujo ramo de atividade seja compativel com 0 objeto d ta{io1tggéo,e XO
W
que estejam em total consonéncia aos ditames deste edital.
Q

2.2-Mo Ponenﬁlo PARTICIPAR DESTA |.|ciTA¢Ao=

r.

2.2.2 - Néo poderé participar empresa declarada inidonea ou cumprindo pena de suspensi-'10, que lhes
tenham sido aplicadas, por forga da Lei n\' 8.666/93 e suas alteragoes posteriores, e ainda;
a) Que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administragéio Piiblica, de
acordo com 0 Cadastro National de Empresas lnidoneas e Suspensas (CElS], TCU/CN], A Comisséo
faré pesquisa no site
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ na fase do credenciamento,
devolvendo os envelopes das participantes que se enquadrem nesta situagéo;
Cunlprindo penalidade de suspenséo temporéria imposta pela Prefeitura Municipal de Crateiis;
Estejam sob faléncia, concordata, dissolugéo ou liquida<;€1o,fus5o,cis5o ou de incorporagéo;
Reunidos sob forma de consorcio;
Mantendo qualquer tipo de vinculo proﬁssional com servidor ou dirigente de orgéo ou entidade
contratante ou responsével pela licitagéo;
Autor do projeto bésico ou executivo, pessoa fisica ou iuridica;
g) De empresas cujos socios ou diretores pertengam. simultaneamente, a mais de uma firma
licitantc-;
h) Que seja sociedade estrangeira néo autorizada a funcionar no Pais;
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 99, seus incisos
e parégrafos, da Lei Federal n9 8.666/93 e suas posteriores atualizagoes;
i) Empresa que tenham sécios que sejam Funcionérios do municipio de Crateiis;
R) Que néo tenham ramo de atividade pertinente ou compativel ao objeto licitado inscrito no

b)
o
<1)
e)
~— n

contrato social.

3. DA APRESENTAQAO DOS DOCUMENTOS
3.1. Cada licitante deveré apresentar, simultaneamente, 2 (dois) conjuntos de documentos, a saber: de

Proposta de Pre(;o e de Habilitagﬁo.
3.2. Os conjuntos de documentos relativos é Proposta de Prego e £1 Habilitagﬁo deveréo ser entregues
separadamente, em envelopes opacos e lacrados, rubricados no fecho e identificados com 0 nome do
licitante, 0 nlimero do CNP], o objeto da licitagéo e, respectivamente, os titulos dos contelidos
(“Proposta de Prego” e "Documentos de Habilitagéo”), na forma dos incisos I e ll a seguir:
%

I - envelope contendo os relativos é Proposta de Prego:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEIJS
PREGRO PRESENCIAL n.9 056/2019 - DESP
OBIETO: ......
LICITANTE:
CNP]:
ENVELOPE n9 01 (PROPOSTA DE PRECOS)

ll — envelope contendo os documentos de Habilitagiio:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
PREGKO PRESENCIAL nﬂ 056/2019 - DESP
0B]ETO: ........
LICITANTE:
CNP]:
ENVELOPE n9 02 [DOCUMENTOS DE HABILITAQAO)
3.2.1 Os envelopes referidos nos itens anteriores, poderéio ser enviados por via p stal, remetido

ara

o enderego constante no preémbulo deste edital, a serem recebidos até 24 hora§ ntes da abertura
I
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certame, nao se responsabilizando o pregoeiro por percalcos na postagem remessa e entre d\ Q
envelopes.
3.3. Os documentos necessaries a participacao na presente licitacao poderao ser apresentados em
original ou copia por cartorio competente.
3.3.1. Os documentos necessaries a participagao na presente licitagao, compreendendo os
documentos referentes a habilitacao e a proposta de preco e seus anexos, deverao ser apresentados no
idioma oficial do Brasil.
r
3.3.2. Quaisquer documentos necessarios a participagao no presente certame licitatorio,
apresentados em lingua estrangeira, deverao ser autenticados pelos respectivos consulados e
traduzidos para 0 idioma oficial do Brasil, por tradutorjuramentado.
3.4. Nao serao aceitos documentos apresentados por meio de ﬁtas, discos magnéticos, filmes ou cépias
em fac-simile, mesmo s, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catalogos apenas como
1

forma de ilustracao das propostas de prego.

€

3.5. Qualquer cidadao poderé solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar, protocolizando 0
pedido até 2 [dois) dias uteis antes da data fixada para a realizacao do Pregao Presencial, no enderego
discriminado no preambulo deste edital, cabendo o pregoeiro decidir sobre a petigao no prazo de 24
(vinte e quatro] horas.
3.6. Decaira do direito de impugnar os termos do edital 0 licitante que nao o fizer até o segundo dia
util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitacao, hipotese em que tal comunicacao nao tera
efeito 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. Acolhida a peticao contra o ato convocatorio sera designada nova data para a realizagao do
certame.

$-

4. DA PROPOSTA DE PREQO (ENVELOPE n9 01)
4.1 — O envelope “Proposta de Prego” devera conter a relagao dos servigos/produtos, sua
discriminagao conforme 0 edital, contendo seus respectivos pregos unitérios e totals do item, em
algarismos e por extenso, em uma (mica via, sem rasuras, emendas, 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.
4.2 — A indicacao da razao social da empresa licitante, o numero de inscricao no CNP] de seu
estabelecimento e enderego completo devera ser 0 que efetivamente ira prestar 0 objeto da licitagao.
Sao facultativas as informagoes dos dados referentes ao numero de banco, agéncia e conta corrente
nesta etapa da Iicitacao, sendo obrigatéria, posteriormente, para a licitante vencedora.
4.3 < A Proposta de Precos devera ser datilografada ou impressa em papel timbrado do licitante ou
com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada (sobre o carimbo ou equivalente)
pelo titular ou procurador[a)contendo:
:.;.l1md0Sl(:1rcii1I::gi;.a;>d:<gggﬂacztado egg.-sgeccilicacao do item de acordo com 0 Anexo l deste Edital,
4-3 2 _ New unitério e tot .| dquan 1 a e eacordo com 0 edital;‘
._
_
Ia. 0 item (quantidade x prego umtario), em algarismos e por extengo, 9
)re
0
l
b
l
d
t
_ em algarismo
.
Q33 gs a o 1 em [somatorio do prego total do item),
e por extenso;
prazo
de
entrega
sera
de
10
d
7.
d
~
»
por pane do licitante Vencedor;
( e ) ias a tontar da data do recebimento
da Ordem de Compra
4.3.3.1 - Prazo de valid d d
~.~
'
.
.
3 9 3 P"°P0std. que nao podera ser inferior a 60 (sessenta] dig
4.3.4 _ - Nos
pre§0S
pro
.,
~
.
,
S;
_
ja do
estarao
lncluidas as d espesas
~ referentes a frete (entrega).
.
demals onus
aﬂnentes épostos
entrega
objeto;
tributos
e

4.3.5 Na hipotese da pro Qsta esta
,
4.3.6
A
P
rsem assmatura
sera. automaticamente
desclassificadas;
Pmposta
de pre go s d evera ser apresentada. por ltem, segulndo
.
ANEXO "deste
Edna].
o modelo padronizado no
4-.4 - A P roposta de Precos
.
- devera. ser elaborada Ob
Escrita
4.4.1 - O licitante niio puderé Cowl. Proposta Con
Iservando as seguintes comen
* 5;
determinadopelo editaI_
1 quantitative de Item
~ubitem difere -- jig
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4.4.2 - O prego final nao podera ultrapassar o limite maximo discriminado no Orcamento Ba '
poder do PREGOEIRO, o lance final devera atingir preco igual ou inferior ao limite maximo cons
naquele documento; e, em caso de Item, que seja composto de subitens, apos a adequagao, o prego
unitario do subitem deveré ser inferior aquele limite. Caso nao seja realizada a fase de lances verbais, o
licitante que cotou na proposta escrita 0 menor preco devera reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao
limite maximo do mencionado prego de referéncia através de negociacao, sob pena de desclassificagao.
4.4.3 - Os precos constantes da proposta do licitante deverao conter apenas duas casas decimais apos a
virgula, cabendo ao licitante na elaboragao da proposta proceder ao arredondamento ou desprezar os
numeros apos as duas casas decimais 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 alteragao dos mesmos, 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 fabricaqao, sob penade
desclassificagao, constatado alguma imperfeicao, ter os itens devolvidos e a licitante submetida as
penalidades da Lei, além do registro da falha no Cadastro de Fornecedores Municipais.
4.4.6 - As Unidades Gestoras poderao se valer da analise técnica dos itens propostos, antes da
adjudicacao e homologagao da licitante, para verificacao do atendimento das especificagoes minimas
dos produtos constantes no Termo de Referéncia.
4.4.7 - Sera considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o Menor Prego por ltem, desde
que atenda as exigéncias contidas neste Termo de Referéncia e no edital de licitacao.
5 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQIAO [ENVELOPE n9 02)
5.1 — 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 documentagao:
a) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa fisica, no registro publico de empresa
mercantil da ]unta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia, apresentar
o registro da Junta onde opera com averbagao no registro da lunta onde tem sede a matriz;
b) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO, em vigor devidamente
registrado no registro publico de empresa mercantil da ]unta Comercial, em se tratando de sociedades
empresarias e, no caso de sociedades por acoes, acompanhado de documentos de eleigao 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 lunta onde tem sede a matriz;
c) INSCRIQAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no
(Iartorio de Registro das Pessoas luridicas acompanhada de 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 ondeppera com averbacao no Cartorio onde tem sede a matriz;
d) DECRETO DE AUTORIZAQAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
luncionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO expedido
peloorgao competente, quando a atividade assim o exigir.
e) CEDULA DE IDENTIDADE E CPI-‘, de Socio - Administrador ou do titular da empresa.
ll - Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme 0 caso:
a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas luridicas (CNPI);
b) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme 0 caso, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;
c)Certidao de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributaries Federais e a Divida Ativa da
Uniao [CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na Forma da Portaria
1.751de 2 de outubro de 2014;
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d) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita através d Ce ' ao
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual'
.
e) A coniprovacao 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 Situagao — CRS e;
g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a lustica do Trabalho.

'
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5.2As microempresas e empresas de pequeno porte devercio apresentar toda a documentaccio exigida
para efeito de comprovacﬁo de regularidade ﬁscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo;
5.3 Havendo alguma restricﬁo na comprovacao da regularidade ﬁscal, sera assegurado 0 prazo de 05
(cincoj dias Liteis, cujo cermo inicial corresponderci ao momenta em que 0 proponente for declarado 0
vencedor do certame, prorrogdveis por igual perfodo, a critério da Comissdo de Pregées, para a
regularizacdo da documentacﬁo e emissrio de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa, conforme os ditames da Lei Complementar 123/2006 e suas alteracﬁes posteriores;
5.4A mio-regularizaccio da documentaccio, no prazo estabelecido, implicaré decadéncia do direito d
contrataccio, sem prejufzo das sancﬁes previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a
convocacdo dos licitantes remanescentes, no ordem de classiﬁcacdo, para a assinatura do contrato, ou a
revogacdo da Iicitapcio, ou item, conformer) caso.
Ill - Qualiﬁcacao técnica, conforme 0 caso:
a) Atestado (s) fornecido (5) por pessoa juridica de direito pliblico ou privado com identificacao do
assinante e firma reconhecida por cartorio competente, comprovando que a LICITANTE forneceu ou
esta fornecendo servigos/produtos compativeis em caracteristicas com o objeto da licitacao.

IV — Qualiﬁcagao economica-ﬁnanceira, conforme 0 caso:
a) Balango patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicao por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta, devidamente
assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por socio, gerente ou diretor; acompanhado
dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario.
'&

b) As licitantes com menos de 1 (um) ano de constituicao, que ainda nao tenham balanco de 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 Constituicao Federal, nao
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega
menores do 16 (dezesseis) anos em trabalho 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 parémetros e elementos dos servigos 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 supervenie
'
ditivo da
habilitacao, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias po
'
s conforme n delo
constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n.9’ 8.666/93).
7‘!
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5.90 LICITANTE devera fornecer a titulo de informacao,n1'|mero de telefone, fax, e pesso
preferencialmente local. A auséncia desses dados nao a tornara inabilitada.
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6. O RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO
6.1 - Em data e horario estabelecidos para a realizagao 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 (Documentos de Habilitacao), devendo apresentar-se com apenas 01 (um)
representante para proceder ao credenciamento, apresentando fora (lado externo) dos Envelopes,
com os seguintes documentos:

\v

6.2- Antes do inicio da sessao, os representantes dos interessados em participar do certame, deverao
se apresentar para credenciamento 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 lV, 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 fechos, as propostas de preco e a documentacao
exigida para a habilitacao dos licitantes, registrando em ata a presenca dos participantes.
6.4- Depois do encerrado 0 recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento sera
aceito pelo Pregoeiro, salvo no caso do item 9.5 deste edital.
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- POR CREDENCIAMENTO ENTENDE-SE A APRESENTAQIAO CONIUNTA DOS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

l- Documento oﬁcial de identidade;
II- Procuracao 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 constitutive, estatuto
ou contrato social em vigor, acompanhado da ata de eleiqao dos administradores, procuracoes
e/ou substabelecimentos se for o caso, demonstrando essa condigrao de socio-gerente, diretor,
titular ou representante com poderes para constituicao do mandate).
%

III- Nos casos de ME e EPP, apresentar também declaracao de que atende os requisitos do Art.
39 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.
lV- DECLARACAO de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao, conforme disposto
no inciso VII do artigo 49 da Lei 10.520/02.
6.6.1- Caso o representante seja socio da empresa licitante com poderes de representagao, sociogerente, diretor do licitante ou titular de firma 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 obrigagoes em decorréncia de tal
investidura.
6.6.2- Estes documentos (originais 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".
6.7- A nao apresentacao ou incorrecao insanavel de quaisquer dos documentos de credenciamento do

preposto nao inabilitara o licitante, mas impedira o oferecimento de lances v - ‘ i - . icitante
durante a sessao do pregao até que seja cumprido o disposto nos itens deste edit
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7.0 DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS
7.1 O Pregao Presencial sera realizado pelo Sistema presencial.
»--_-—
~
. .
..
.
_ _ I
2 O yulgamento
da licitacao
sera, reallzado
em apenas uma fase, sendo dIVldlClO
em duas etapas
somente para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedecera ao critério do Menor Preco por Item
7‘

l - d- etapa_
' ' de classificacao
‘ '
~ de precos compreendera
.
.' a ordenacao
, ~ das propostas de todo os licitantes,
. .
classificacao lnlcial das propostas passiveis de ofertas de lances verbais oferta de lances verbais dos
licitantesproclamadas para tal, classificacao final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta
da primeira classlficada, quanto ao objeto e valor;
ll - aletapa de habilitacao, declaracao do licitante vencedor e adjudicagao compreendera a verificacao
e analise dos documentos apresentados no envelope "Documentos de Habilitacao" do licitante
classlficado em prlmeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigéncias constantes do presente
edital, bem como a declaragao do licitante considerada vencedor do certame e a adjudicacao, sendo
esta ultima feita caso nao ocorra mterposicao 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 classifica<;ao das propostas e habilitacao, sera lavrada
ata circunstanciada, que mencionara todos os licitantes, as propostas apresentadas, as observacoes e
impugnacoes feitas pelas licitantes e demais ocorréncias que interessarem ao julgamento da licitacao,
devendo ser assinadas pelo pregoeiro e Equipe de Apoio e por todos os representantes presentes dos
licitantes ou por representantes entre eles escolhidos, sendo o numero minimo 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 0 meio de gravacao estara utilizando e
os registros decorrentes desta poderao ser utilizados para comprovacao de atos e fatos nele contidas,
sendo que sera arquivada por um periodo de 60 (sessenta) dias apos a data da reuniao.
7.6 () 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 discrepzincias entre informacoes contidas em documentacao impressa e na proposta
especifica, prevalecerao as da proposta. Se inexequiveis, este fato implicara na desclassiflcacao da
proposta da licitante.
8.0 DA FASE DE CLASSIFICACAO DE PRECOS
I
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 ordem decrescente, de todos os
licitantes, classificando o licitante com proposta de menor preco por Item e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% [dez por cento) relativamente
a de menor prego, para que seus representantes participem dos lances verbais.
_ _
. _
8.2.1 Quando nao forem verificadas no minimo 3 (trés) propostas de precos nas cpndigoes definidas
no item 8.2, 0 pregoeiro classificara as melhores propostas, até o maximo 3(tres), para que seus
representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os precos oferecldos nas propostas
escritas.
_
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que
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ser
8.3 Em segui a, sera a
P
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com precos decrescentes.
_
8.3.1 O pregoeiro convidara individualmente os representantes dos l1c1tantes,de for
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor preco e os de -----_.‘-~ 0 I ' II
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decrescente de preco.
8.3.2 So serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance que te
_
anteriormente registrado, nao sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.3.3 Casos nao mais se realizemlances verbais,sera declarada encerrada a etapa competitiva e
ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor prego.
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 flltima proposta
registrada para classificacao, no final da etapa competitiva.
8.4 Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificacao final das propostas, o
pregoeiro examinara a aceitabilidade do primeiro classificado, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
8.4.1

$

5'

Sera verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preco e os valores estimados

para a contratacao.
8.5 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se
realizem lances verbais, o desempate se fara por sorteio, em ato publico, na propria sessao do Pregao
Presencial.
8.6 Nas situacoes em que nao se realizem lances verbais, ou depois de declarado o encerramento da
etapa competitiva, ou se a oferta nao for aceitavel ou no exame de oferta subsequente, o pregoeiro
podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preco melhor para a
Administracao.
8.7 Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as
penalidades constantes deste edital.
8.8 Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n.° 01
(Proposta de Prego), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou com
irregularidades, bem como os que apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis,
serao considerados desclassificados, nao se admitindo complementacao posterior.
8.8.1 Considerar-se-ao precos manifestamente inexequiveis aqueles que forem simbolicos, irrisorios
ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
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 informacoes contidas nos
documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porém nao exigidos, prevalecerao as
primeiras.
9.0 DA FASE DE HABILITAQAO E DO IULGAMENTO
9.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 8 deste edital, e sendo aceitavel a proposta
classificada em primeiro lugar, o pregoeiro anunciara a abertura do envelope referente aos
"Documentos de Habilitacao" desta licitante.
9.2 Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n9 02
(Documentos de Habilitacao), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou
com irregularidades, serao considerados inabilitados, nao se admitindo complementagao 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 microempresas e empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de assinatura 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 a documentacao exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao.
9.2.1.2- Havendo alguma 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, pagamento 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 anterior, implicara
decadéncia do direito a contratagao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. §__, _*,_ 3
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sendo facultado a Administracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classi ' a
8?
a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.
9.2.1.4- Seré inabilitado o licitante que nao atender as exigéncias deste edital referentes a fase
habilitacao, bem como apresentar os documentos defeituosos em seu contelido e forma, e ainda, a ME
ou EPP que nao apresentar a regularizagao da documentacao de Regularidade Fiscal no prazo definido
no item "9.2.1.2" acima.
9.3 Constatado 0 atendimento das exigéncias fixadas no edital, 0 licitante sera declarado vencedor.
sendo-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 habilitatorias, o pregoeiro
examinarzi a oferta subsequente, permitida renegociacao - item 8.6 do edital, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a verificagao da habilitacao do licitante, na ordem de classificacao, e assim
sucessivainente, até uma proposta que atenda iiitegralineiite ao edital, sendo 0 respectivo licitante
declarado vencedor e a ele adjudicado 0 objeto do certame.
9.5 A empresa vencedora obriga-se a fornecer no prazo de 02 [dois] dias (iteis a reuniao de abertura
das propostas, nova Planilha de Formacao de Precos com os devidos precos unitarios e totais,
vencedores, facultado ao Pregoeiro prorrogar por igual periodo;
9.6 Da sessao do Pregao Presencial sera lavrada ata circunstanciada, que mencionara os licitantes
credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificacéio, a analise da
documentagao exigida para habilitacao e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao
final, pelo pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) credenciad0(s) do(s) licitante(s]
presente(s) a sessao ou por representantes entre eles escolhidos, sendo 0 numero minimo de dois
licitantes.
9.7 A0 final da sessao, caso nao haja intengao de interposicao de recurso e o preco final seja igual ou
inferior ao previsto para a aquisigao dos produtos sera feita, pelo pregoeiro, a adjudicacao ao licitante
declarado vencedor do certame e encerrada a reuniao. Posteriormente, o processo, devidamente
instruido, sera encaminhado para as Secretarias competentes para homologagao e subsequente
contratacao.
9.8 Os envelopes com os documentos relativos a habilitacao dos licitantes nao declarados vencedores
serao retirados pelos representantes dos licitantes na propria sessao. Os remanescentes
permanecerao em poder do pregoeiro, devidamente lacrados, durante 20 (vinte) dias correntes a
disposicao dos licitantes. Findo este prazo, sem que sejam 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 motivadamente, a intencao de interpor recurso, com registro em ata d_a
sintese das suas razoes, podendo juntar memorials no prazo~ de 3 (tres] dias, ficando os_ demais
licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazoes em igual numero de dias, que
comecarao a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
10.1.1 O recurso contra decisao do pregoeiro teréi efeito suspensivo.

10 1 2 A falta de manifestacao imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessao do
Pregao Presencial, importaré a preclusao do direito de recurso e a adjudicacao do objeto da licitacao
pelo pregoeiro ao licitante vencedor.
'
_
f It d
10.1.3 A peticao podera ser feita na propria sessao e. se oral, sera reduzida a termo em ata. acu a o
o pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
10 2O acolhimento de recurso importara a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
~
_
_
d
10.30s autos do processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessa os na
respectivaSecretaria de origem.
_
d_
ta_
Secremﬂo dc
10.4Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos proce imen is, 0
origem homologara 0 procedimento licitatorio e adjudicara 0 objeto ao(s) licita
0(5)
vencedor(es) do certame, determinando a contratacao da adiudicataria.
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10.5 Os recursos e impugnacoes interpostos fora dos prazos nao seiao conhecidos.
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11.0 DA CONTRATAEAO

Q

11.1 As obrigacoes decorrentes da presente licitacao serao formalizadas por termo de\to
especifico, celebrado entre o Municipio, representado pelo(s) Secretario[s] Ordenador[es) de Despesa
[doravante denominado Contratante), e o licitante vencedor [doravante denominada Contratada), que
observara os termos da Lei n.9 8.666/93, deste edital e demais normas pertinentes, cuja minuta foi
submetida a exame prévio da Procuradoria Geral do Muiiicipio.
11.2
O licitante vencedor tera o prazo de 02 (dois) dias iiteis, contados da devida convocagao,
para celebrar o referido Contrato, do qual farao parte integrante o edital, seus anexos, a proposta e
demais documentos apresentados pelo licitante vencedor. Em caso de recusa injustificada, ser-lhe-éi
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) Ordenador(es) de Despesa convocar as licitantes remanescentes, respeirada 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

w

licitacao.

11.4. lncumbira £1 Contratante providcnciar, ii sua conta, a publicacao do extrato do Contrato nos
quadros de aviso dos orgaos pfiblicos municipais, até o quinto dia util do mes seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. O mesmo procedimento se adotara
com relacao aos possiveis termos aditivos.
11.5. O licitante adjudicatario se obriga a manter, durante toda a execucao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacao.
10.6. O Termo de Contrato so podera ser alterado em conformidade com 0 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 dezembro de 2019.
13.0 DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS
.
I
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 EXECUQAO DO CONTRATO
14 1. O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas contratuais e
as normas dispostas na Lei n.‘-’ 8.666/93 e alteracoes posteriores, bem C°_m° legi$|8§50 Peftlﬂeﬂfe.
respondendo cada uma pelas consequencias de sua inexecucao, total ou parcial.
15. DA DATA, LOCAL E HORARIO DE ENTREGA DOS PRODUTOS.
A
15.1 0(5) objeto deverao ser entregue[s] na forma, prazo, locals e horarios definidos no Preambulo
deste Edital.
_
,
15.2. A entrega do objeto deve se efetuar de forma a nao comprometer o funcionamento dos sistemas,
recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade dle interrupcao, esta devera esmr devidamente
planejada e ser necessariamente aprovada pela Secretaria Ordenadora de Despesa.
15.3 Em nenhiima hipotese serao concedidas prorrogacoes de prazo.
~
_
,
15.4. Por ocasiao da entrega do objeto, 0 fornecedor devera apresentar recibo em 02(duas) vias, alem
das respectivas fatura e Nota Fiscal.
_
d
15.5. Para os objetosdeste certame, devera ser emitida Fatura e Nota Fiscal por Anexo em nome a
Prefeitura Municipal de Crateus, com domicilio Avenida Cel Zeze, 1.141 - Centro — CEP: 63.700-g0d0 Crateus - CE, inscrito no CNP] n9 07.982.036/0001-67, para a entrega do Ob]€tO, deverao ser aten l as
as exigéncias deste edital.
_
_
’
15.6. A fiscaliza<;ao do Contrato sera exercida especialmente por Servidor
0 (dl P 0
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Ordenador(a] de Despesa.
\ 3,.
15.6.1.0 exercicio da fiscalizacao ou o acompanhamento sera exercido no interesse do Municipio e nao
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de imperfeicao técnica, vicios redibitorios
e, na ocorréncia destes, nao implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e
prepostos.

\-

15.6.2. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o produto entregue, se em
desacordo com os termos do presente Edital e do respectivo Contrato.
15.6.3. Quaisquer exigéncias da ﬁscalizacao 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 verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes,
sem prejuizo da aplicacao das penalidades cabiveis.
15.7. O produto objeto da licitacao nao exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho em relacao a prazo de entrega, validade e qualidade do produto.
15.8. A (Iontratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, a critério da Contratante, respeitando-se os limites previstos
na Lei n.° 8.666/93 e alteracoes posteriores, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato,
facultada a supressao além deste limite mediante acordo entre as partes.

16. DA RESCISAO no CONTRATO
16.1 - A rescisao contratual podera ser:
a) Deterininada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
Xll do art. 78 da Lei Federal n9 8.666/93;
b) Amigiivel, por acordo ontrc as partes, mediante autorizacao cscrita 0 fundamentada da autoridadc
competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da Administracao;
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 (IONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os houver
sofrido;
d) A rescisao contratual de que trata 0 inciso l do art. 78 acarreta as consequencias previstas no art.
80, incisos l a IV, ambos da Lei n9 8.666/93.

\-

17. DO PRE(IO,PAGAMENTO E DO REAIUSTE
17.1. Os precos ofertados devem ser apresentados, com incidéncia de ICMS;
17.2. A entrega do objeto devera obedecer ao contido no Preambulo deste Edital;
17.3.0 preco do objeto da presente licitacao serao cobrados pelo licitante adjudicatario de acordo com
as condicoes estabelecidas no Pregao Presencial.
17.4. O obieto efetivamente fornecido sera atestado e pago, respectivamente, pelo Liquidante e
Ordenador de Despesa da Secretaria de origem, cujo endereco sera o de cobranca 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, a vista do respectivo Termo de Recebimento Deﬁnitivo do objeto
ou Recibo.
17.6. Os precos sao firmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentacao da proposta. Caso 0 prazo exceda a 12 (doze) meses, os precos contratuais poderao ser
reaiustados, tomando-se por base a data da apresentacao da proposta, com base no indice IGP-M da
Fundacao Getulio Vargas ou outro equivalente que venha a substitui-lo, caso este seja extinto.
17.7 - lndependentemente de declaracao expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo
contratante, estao incluidas todas as despesas necessarias a execucao dos servicos, inclusive as
relacionadas com equipamentos e mao-de-obra.
18 0 DAS PENALIDADES
18.1. O licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao mantiv
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ou fraudar na execucao do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracao falsa 0 ',
.
-(fraude fiscal, garantido o direito prévio da citacao e da ampla defesa, flcara impedido de ’.» 0 8“
I
contratar com a Administracao, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivas
determlnantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais
cominagoes legals.
18.2. A Contratada ficara, ainda, sujeita as segulntes penalidades, em caso de lnexecucao total ou
parcial do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, inadimplemento
contratual ou nao veracidade das lnformacoes prestadas, garantida a prévla defesa:

I — adverténcla, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n9 8.666/93, podera ser apllcada nos
seguintes casos:
a) Descumprlmento das obrigacoes e responsabilidades assumidas na licltacao;
b) Outras ocorrénclas que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das obrigacoes da
Contratante, desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave.

\-

ll — multas [que poderao ser recolhidas em qualquer agéncla integrante da Rede Arrecadadora de
Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadacao Municipal — DAM, a ser preenchido de
acordo com instrucoes fornecidas pela Contratante);
a) De 1% (um por cento) sobre 0 valor contratual total do exerciclo, por dia de atraso na entrega dos
produtos ou indisponibilidade do mesmo, llmitada a 10% do mesmo valor;
b) De 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exerciclo, por infracao a qualquer clausula
ou condlcao do contrato, nao especificada nas demais alineas deste inciso, apllcada em dobro na
relncidéiicla;
c) De 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exerciclo, pela recusa em corrigir qualquer
servigo rejeitado, caracterlzando-se a recusa, caso a correcao nao se efetivar nos 5 (cinco) dias que se
seguirem a data da comunlcacao formal da rejelcao;

w

lll — suspensao temporéria de particlpacao em licltacao e lmpedlmento de contratar com 0 Municipio
de Crateus, por prazo nao superior a 5 (cinco) anos;
IV — declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Piiblica, enquanto
perdurarem os motlvos determlnantes da punlcao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a Adminlstragao pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao apllcada com base no inciso anterior.
18.3. No processo de apllcacao de penalidades é assegurado 0 direito ao contraditorio e a ampla
defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias uteis para as sancoes previstas nos incisos I, ll e Ill do
item 18.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sancao prevista no inciso IV do mesmo item.
18.4.0 valor da multa apllcada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da notificacao ou declsao do recurso.Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera
automatlcamente descontado do pagamento a que a Contratada fazer jus. Em caso de inexisténcia ou
insuficléncia de crédito da Contratada, o valor devldo sera cobrado admlnlstratlvamente 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 III e IV do item 18.2 supra, poderao ser apllcadas as empresas
que, em razao do contrato objeto desta llcitacaoz
k
I — pratlcarem atos llicitos, visando frustrar os objetlvos da licitacao;
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para contratar com a Adminlstracao Publi
ll — demoiistrarem nao poss uir
“~ ‘de atos ilicitos praticados,
" definltiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal I10
Ill — sofrerem condenacao
recolhimento de quaisquer tributos.
18.6. As sancoes previstas nos incisos I, III e IV do item 18. 2 supra poderao ser apllcadas juntamente
com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa p révia do in teressado no respectivo processo, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis.
' ar o Contrato dentro do prazo
18.7 A licitante adjudicataria que se recusar, lnjustlficadamente, em firm
de 2 (dois) dias L'1tels a contar da notificacao que lhe sera encaminhada, es tara sujei ta a‘ multa de
veis, por
5,00% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penali'dades cabi '
caracterizar descumpriiiiento total da obrlgacao assunilda.
'0
18.8 As sangoes previstas no item 18.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que, apesar de na
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 comunicarem seu deslnteresse.
\-r

19. DA DOTAEAO ORQAMENTARIA
19.1. Os recursos para a execucao do objeto da presente licitacao correrao a conta da(s) Dotacao(6es)
Orcamentaria(s) especificadas no Preambulo deste Edital.

20. nisPosicoEs GERAIS

‘

20.1. As normas que disclplinam este Pregao Presencial serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os lnteressados, atendidos os interesses publicos e o da Administracao,
sem comproinetimento da seguranca da /Contratacao. Os casos omissos poderao ser resolvidos pelo
pregoeiro durante a sessao.
20.2. O nao atendimento de exigéncias formais nao essenclais nao importara no afastamento do
licitante, de sde que sejam possiveis a afericao da sua qualidade e a exata compreensao da sua proposta
'
ao da sessao publica deste Pregao Presencial.
durante a realizac
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
c ompetente, devendo a cada face de documento reproduzido corresponder uma autenticacao, ainda
' s na mesma folha, todos perfeitamente legiveis. Portanto as
que di'versas reproducoes sejam feita
em seu corpo sua data de validade terao validade de 60
claracoes
as
quais
nao
tiverem
certidoes/de
tados
a
partir
da
data
de
sua
em issao.
[sessenta) dias con
omologacao
do
resultado
desta licitacao nao implicara direito a contratagao.
20.4. A adjudlcacao e a h
' elaboracao ou pela apresentacao de
20.5. Nenhuma lndenizacao sera devida as licitantes pela
documentacao referente ao present e edital.
inicio de contagem e inclui20.6 Na contagem dos prazos estabeleci‘dos neste edital exclui-se o dia de
em dia de expediente
se o dia do vencimento, observando-se que so se inlciam e vencem prazos
normal no Municipio, exceto quando for expressame nte estabelecldo em contrario.
a revogar a presente licitacao p or razoes de
20 . 7 . A(0) Secretaria(o) Ordenador(a) de Despesas poder
te comprovado, pertinente e suiiciente
interesse p ublico decorrente de fato superveniente devidamen
' nte provocacao de terceiros, no s
para tal conduta , devendo anula-la por ilegalidade, de oficlo ou media
' denizacao.
termos do art. 49 da Lei n.9 8.666/93, nao cabendo as licitantes direito a in
" deu ao texto original,
20.8. Qualquer modificaca'"o neste edital sera dlvulgada pela mesma forma que se
a alteracao nao
reabrindo-se o prazo lnlcialmen te estabelecldo, exceto quando, inquestlonavelmente,
afetar a formulacao das propostas.
Foro
20.9. Para dlrimlr, na esfera judicial, as que stoes orlundas do presente edital sera competente o
da Comarca de Crateus — CE.
' a marcada para o recebii
20.10. Na hlpotese de nao haver expediente na dat

contendo a documentacao e proposta, a data da abertura
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subsequente, no mesmo local e horario anteriormente estabelecldo.
3., _
.
20.11. Quaisquer duvidas porventura existentes ou solicitacoes de esclarecimentos sobre o -‘1~..!'.?".
no presente edital deverao ser objeto de consulta, por escrito, a Comissao Permanente de Licltazao
(endereco menclonado no Preambulo deste Edital), até 5 (cinco) dias correntes anterlores 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 lnformacoes poderao ser obtldas pelo e-inail institucional pmclicit@gmail.com.
20.12. As impugnacoes referidas nos itens 3.5 e 3.6 e os recursos mencionados no item 10 deste edital,
eventualmente interpostos, serao dirigidos a Secretaria Ordenadora de Despesas, por lntermédio do
pregoeiro, e protocollzados exclusivamente no endereco menclonado no Preambulo deste edital.

Comissao Permanente de Licitacao
Av. Edilberto Frota no 1.821 - Bairro - Planalto — Crateiis - Ceara

E-mail: pmclicit@gmaiI.com
20.13. Os lnteressados, ao participarem do Pregao Presencial, expressam, automatlcamente, sua total
concordancia aos termos deste Edital, nao podendo alegar, posteriormente, desinformacao sua ou de
representante.
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

I - Especlficacao dos Produtos (ANEXO I)
ll — Minuta da Proposta de Precos
III — Modelos de Declaracoes
IV — Minuta do Termo de Contrato
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TERMO DE REFERENCIA
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1. OBIETO
1.1.AQUISIQAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ARTES‘E
ESPORTES UNIFICADOS, Iuwro A SECRETARIA DE DESPORTO E JUVENTUDE DO MUNICIPIO
DE CRATEUS/CE.

2 - FUNDAMENTO LEGAL:
2.1.
A aquisigao tem amparo legal disposto na Lei n9 10.520 de 17 de julho de 2002, no
Decreto n9 3.555 de 08 de agosto de 2000-Regulamentacao da modalldade "Pregao", na Lei n9
8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
3 -— IUSTIFICATIVA
3.1. A presente aquisicao de materials de consumo e permanente justiﬁca-se pela a
necessidade de atender as demandas ao centro de artes e esportes uniﬁcados, que sera de
utilldade da Praca PEC para a comunidade em geral, junto a Secretaria de Desporto e
Iuventude do municipio de Crateus/ce.

\_

4. DA ESTIMATIVA DE GASTOS
O prego estimado para esta contratacao sera conforme o estabelecldo no quadro abaixo:
4.1 ESPECIgFICAC.OESV, QUANTITATIVOS E VALOR MEDIO
'
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37125-PROIETORES DE LUZ -I
[PROIETORES DE l.UZ TIPO PC OM380 UND
500w COM LAMPADAS E ACESSoRIOS
-.-.-._
_(FORNEClMENTO
E lNSTALAgaO])
W
"*1
61403-CORTINA DE PLATEIA - ICORTINA
DE PLATEIA , CADA UMA COM DOIS PANOS
DE 0.90M X 2.20, COM TRILHO DE
ALUMINIO E RODIZIOS REFORCADOS DE
NYLON
EM
VELUDO
SINTETICO
IGNIFUGADO NA COR PRETO FOSCO.
FRANZIDO IGUAL ROTUNDA, CARRINHOS
I REFORCADOS COM RODIZIOS DE NYLON.)
EE614-07-ROTUNDA EM 2 PANOS DE 5.00M
X 3.80M - [ROTUNDA EM 2 PANOS DE
5.00MX3,80
CADA
UM
OU
APROXIAMDAMENTE, COM
MANOBRA
MANUAL SEM CONTRAPESO.EM VEI.UDO
SlNTéTlCO IGNIFUGADO NA COR PRETO
FOSCO, FRANZIDO APROXIMADAMENTE
2.5M DE TECIDO PARA CADA METRO
ACABADO DE CORTINA, COM TRILHO
DUPLO DE ALUMINIO E CARRINHOS
I RF.FOR<;AI)OS COM RODIZIOS DE "NYLON".
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2

1443,33 2886,66
I

1+

___

_

,

aw‘

I

II

I

UNI)

. —

I

1

1

3.075,00

W

3075,00 ‘

‘

"F.
/

//

/

EA P R E F E - ' I. =2 A

~
Fazeiiuc
‘

‘P

"v

,8

7

_

MiIs

DE

51

Pm Voce.

_

\65411-RECEIVER. SISTEMA -(RECEIVER.
SISTEMA . 7.2 CANAIS (2 CANAIS PARA
SUBWOOFER). PO'l‘éNCIA = 125 WATTS
POR CANAL. HDMI QUE PERMITA
(IONECTAR, SIMULTANEAMENTE, FONTES
DE ALTA DEFlNl<;aO (BLU-RAY), CABO ou
SA'l‘éLITE. COMPATIBILIDADE COM NOVAS
ITECNOLOGIAS 3D E CANAL DE RETORNO
IDE auoio. CERTIFICAca0 THX. DTS-HD
IMASTER aunio E DOLBY TRUE. DOLBY
PRO LOGICILZ PARA CRlA<;aO DE EFEITOS
SURROUND A PARTIR DE QUALQUER
IFONTE MUSICAL ou DE FILMES, ATé
MESMO As COM SOMESTéREO ou
IAPROXIMADAMENTE. POSSIBILIDADE DE
‘UPSCALING PARA MELHORIA DA
QUALIDADE Do SINAL DE auuio E VIDEO.
ALIMENTAca0: 110 / 220 v CA E
50/60HZ.(INCLUSO FORNECIMENTO E
lNSTALA<;a0/CABOS).) _
65415-SUBWOOFER
.SlS'I‘EMA
[SUBWOOFER. SISTEMA: CAIXA PASSIVA
TIPO BAND PASS. CAP. POTENCIA: soo
WATTS-RMS. PROGRAMA: 800 WA'I'I‘S.
RESPOSTA DE FREQUéNClA: 40HZ A
aoonz. SENSIBILIDAOE: SPI. [1W AT 1M)=
102DB.
IMPEDaNClA:
8
oums.
ENTRADAS/SAIDAS: 2 PARALELAS= 2
SPEAKON (POL.: 1+ 1-). FALANTES: 1x15?
SUBWOOFER COM BOBINA MoVEL DE 4".
KAPTON. cos. ANGULAR: 180°H E 1a0=>v
ou
APROXIMADAMENTE.
FLANGE
SUPERIOR PARA SUPORTE DE CAIXA
SATéLITE.[lNCLUSO FORNECIMENTO E
lNSTALA;aO/CABOS).)
65424-REFLETORES DE LUZ TIPO PAR(REFLETORES DE LUZ TIPO PAR 1.00ow
COM

LAMPADAS

E

__

AcEssoRios

_lFORNEClMENTO E INSTALACAOJ.)
65425-BANDEIA PARA RACK-(BANDEIA
IPARA RACK)
‘ 654327-CADEIRAS TIPO EMPILI-IAVElS[CADEIRA TIPO EMPlLHaVEIS, ASSENTO E
ENCOSTO:
PLaSTlCO
PRETO
FOSCO
IPOLIPROPILENO] ESTRUTURA DE A<;O
lREFORcADO: NA COR PRETO.)
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UND

1

1

4.100,00

4.100.00

UND

1

1.660,00

1.660,0()

UND

15

246,67

3700,05

UND

3

103,33

309.99

58

185,00

10.730,00

1

1.4-16,67

1.416,67

I
UND

if 65428-TOUCADOR-(TOUCADOR 3.00M x
0.50M ESPESSURA ZOMM MDF, OU
APROXIMADAMENTE ALTURA ACABADA
UND
0.75M OU APROXIMADO, INSTALADAS
COM DUAS CANTONEIRAS DE FERRO
GALVANIZADO PINTADO DE BRANCO.)
H _, _ g A _

"F 3365429-BANCADA

_,

_

CABINE-[BANCADA

CABINE 3.6 M X 0.60M, ESPESSURA ZOMM
MDF
ALTURA
ACABADA
0.75M
APROXIMADO, INSTALADAS COM 06
CANTONEIRAS DE FERRO GALVANIZADO

PIN_TA_I)_ODEBRANCO.)

_

UND

1

_

1.4-70,00

<

_ _
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I1?

1.4-70,00
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654-30ESPELHO
COM
MOLDURA(ESPELHOS COM MOLDURA DE ALUMINIO
2.80M X 0.60M, PARA O TOUCADOR ,OU
APROXIMADAMENTEJ
65431-GAVETEIRO COM 3 GAVETASIGAVETEIRO COM 3 GAVETAS EM MDF EM
DIMENSOES LARGURA: 400MM +/- 20MM
PROFUNDIDADE SZOMM +/- ZOMM E
ALTURA 550MM +/- 10MM. FRENTE EM
LAMINADO PADRaO LISO EM COR.
TRILHOS TELESCDPICOS E CONTRAPESO.)
65438-MESA DE EXPOSICAO- (MESA DE
EXPOSl(;aO 1600X70OX750MM, MEDIDAS
E TOLERaNClAS: LARGURA: 160OMM +/~
50MM PROFUNDIDADE: 700MM +/- SOMM
ALTURA:
75OMM
+/50MM
OU
APROXIMADO,
CONFECCIONADO
EM
FIBRA
DE
MADEIRA
DE
MéDlA
DENSIDADE, C/ ESPESSURA MINIMA DE 25
MM. REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM
LAMINADO
DE
PVC
TERMO
FACE
INFERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSEO (BP) COM TODAS AS
VERTES ARREDONDADAS E BORDAS
USINADAS, NA COR BRANCA. ESTRUTURA
(TOM 4 PéS TUBULARES DE SECcaO
QIJADRADA DE 40 X 40 X 1,5MM.
ELEMENTO
DE
UNlaO
DOS
PéS,
LONGARINAS DE AcO DE CHAPA 14 [
2MM)
DOBRADO
E
PUNCIONADO.
PINTURA
PELO
PROCESSO
ELETROSTEITICO. AS PARTES METaLICAS
DO PRODUTO RECEBEM TRATAMENTO
CONTRA OXlDA<;aO POR PROCESSO DE
DESENGRAXE E FOSFATlZAcaO.)

1 1

_

~.r

zovn

_

UND

I

1

816,67

816,67

UND

2

2

466,67

933,34

J

_

3

“*1

UND

1

1

1143/
CF 1 7%
~o
“W

. .51).
9'35
\

873,33

la“
94$?

878,33

I

LUGAR- [POLTRONA MDDULO DE 1
LUGAR. ESTRUTURA EM MADEIRA MACl<;A
DE
REFLORESTAMENTO
(PINUS
ELLIOTTI) E PERCINTA ELaSTlCA
REVESTIDA
COM
ESPUMA
DE
POLIURETANO [D33/D18) MANTA
_

_

2

65439-ESTANTE - CARRINHO MovEL(ESTANTE-CARRINHO MoVEL coM TAMPO
CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA
MAClcA, COM ALTURA: 650MM +/- 40MM.
LARGURA: 400MM +/- 40MM E
PROFUNDIDADE DE 350MM +/- 40MM.
REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM
LAMINADO DE PVC TERMO FORMaVEL A
vacuo 0 RESTANTE DA PE<;A DEVERa SER
PINTADO COM TINTA ESMALTE A BASE
DAGUAJ
65441-POLTRONA MoDuLo DE 1

IACRILICA E COURO SlNTéTlCO)

9

MUNICIPIO ‘"

L

I

UND

3

3

I 470,00

1.410,00

UNIDADE

2

2

641,33

1282,66
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6544-2-E_STAN'I‘E EM MDF- (ESTANTE EM
MDF. ESTRUTURA com PAINEL DE MDP

* 1'

(PARTiCULAS DE MéDlA DENSIDADE) COM
ACABAMENTO EM BP (BAIXA PRESSQO).

REVESTIMENTO

MELANiMlCO

E

4 UMDADE

PRATELEIRAS
REGULISIVEIS
NAS
DIMENSGES (0,86X1,27M] OU MEDIDAS
‘APROXlMADAS)
_ _

6544-4-CADEIRA

EMPILHAVEL

ESTOFADA-(CADEIRA
EMPlLHAVél.
ESTOFADA, UTILIZA BASE FIXA E PINTURA

EPOX NA COR GRAFITE. SUA ESTRUTURAé UNIDADE
iCOMPOSTA ms TUBO DE Ag0 1/2 x 418
‘MM. N/\S MEDIDAS APROXIMADA A: L 40 x
ALT§2XP48CM.L
65463-TAMPO
PARA
MESA
DE
I DESENHO- (TAMPO PARA MESA DE
i DESENHO 90Xl20 COM AS DUAS FACES E

AS BORDAS REVESTIDAS DE BRANCO. 0 UMDADE

_

F

1

_i

VALOR TOTAL

.,.g<?*

3%?

,

1

‘

W?“ W
1
\
1

575-0°

D

575,00

"

* " J

i

as

as

‘

418,33

34.72139
\

A

'
‘
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TAMPO E INTERNAMENTE AGLOMERADO
ESPECIAL DE 18 MM. [SALA MUL'l‘|USO)_.)
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5. TIPO DE LICITAQAO
MENOR PREQO POR ITEM.

6. MODALIDADE DE LICITAQIAO
Pregao Presencial.
7. DOTACAO ORQAMENTARIA
As despesas contratuais correrao por conta das discriminagées abaixo relacionadasz
01.33.33.27.122.0037.2 2086 - 1 001.00000.00 - 1 510.00000.00 - 1 520.00000.00 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC D0 DESPORTO E IUVENTUDE. Elemento
de Despesas: 3.13.90.30.00 e 4-.4-.90.52.00.
8. DA PROPOSTA DE PREQO (ENVELOPE n9 01)
8.1 — O envelope "Proposta de Prego” devera conter a relagao dos servigos/produtos, sua
discriminaqao conforme 0 edital, contendo seus respectivos pregos unitarios e totais do item,
em algarismos e por extenso, em uma linica via, sem rasuras, emendas, ressaivas ou
entrelinhas, em papel devidamente identiﬁcado com 0 nL'1mero de inscrigéo no CNP] ou timbre
impresso do licitante e mimero de telefone, devendo, suas folhas serem rubricadas e
numeradas:
8.2 - A indicagao da razao social da empresa licitante, 0 nﬁmero de inscrigéo no CNP] de seu
estabelecimento e endereqo completo devera ser 0 que efetivamente ira prestar 0 objeto da
licitaqéo. Sao facultativas as inf0rma<;6es dos dados referentes ao nL'1mero de banco, agéncia e
conta corrente nesta etapa da licitagao, sendo obrigatéria, posteriormente, para a licitante
vencedora.

8.3 - A Proposta de Pregos devera ser datilografada uu impressa em papel timbrado do
licitante ou com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada [sobre 0
carimbo ou equivalente) pelo titular ou procurador (a) contendo:
'
" do item
'
A ‘
" dos subitens
'
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Edital, devendo ser indicada a marca, e quantidade de acordo com 0 edital;
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8.3.2— Prego unitario e total do item (quantidade x prego unitario), em algarismo:\e~_
extenso, e prego global do item (somatorio dos pregos totais dos itens]; em algarismo e por
extenso;

8.3.3 - Prazo de entrega, que sera de 10 ldez) 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 preqos propostos ja estarao incluidas as despesas referentes a frete (entrega),
tributos e demais onus atinentes a entrega do objeto;
8.3.5 Na hipotese da proposta estar sem assinatura sera automaticamente desclassiﬁcadas;
8.3.6 A proposta de preqos devera ser apresentada por ltem, seguindo o modelo padronizado

no ANEXO ll deste Edital.
8.4 - A Proposta de Pregos Escrita devera ser elaborada observando as seguintes
recomendagoes:
8.4.1 - O licitante nao poderé cotar proposta com quantitativo de ltem ou subitem diferente ao
determinado pelo edital.
8.4.2 — O prego ﬁnal nao poderé ultrapassar o limite maximo discriminado no Orgamento
Bzisico em poder do PREGOEIRO, 0 lance ﬁnal devera atingir prego igual ou inferior ao limite
méximo constante naquele documento; e, em caso de item, que seja composto de subitens,
apos a adequagéo, 0 prego unitario do subitem devera ser inferior aquele limite. Caso nao seja
realizada a fase de lances verbais, o licitante que cotou na proposta escrita o menor prego
devera reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite méximo do mencionado prego de
rcfcréncia através do negociagao, sob pena de dcsclassiﬁcagao.
8.4.3 - Os pregos constantes da proposta do licitante deverao conter apenas duas casas
decimais apos a virgula, cabendo ao licitante na elaboragzio da proposta proceder ao
arredondamento ou desprezar os mimeros apos as duas casas decimais dos centavos, e
deverao ser cotados em moeda corrente nacional.
8.4.4 - Os pregos propostos serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao dos mesmos, sob alegagao 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 fabricagao, sob
pena de desclassiﬁcagao, constatado alguma imperfeigao, ter 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 poderéo se valer da analise técnica dos itens propostos, antes da
adjudicagao e homologagao da licitante, para veriﬁcagao do atendimento das especiﬁcagoes
minimas dos produtos constantes no Termo de Referéncia.
8.4.7 - Sera considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o Menor Prego por Item,
desde que atenda as exigéncias contidas neste Termo de Referéncia e no edital de licitagao.
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 exceqao dos
documentos que séo vélidos para matriz e todas as ﬁliais. Caso a Empresa seja vencedora, 0
Contrato sera celebrado com a sede que apresentou a documentaqao:
a) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa fisica, no registro pdblico de empresa
mercantil da lunta Comercial- devendo no caso da licitante ser a sucursal
' ou agéncia,
apresentar o registro da ]unta onde opera com averbagao no registr c a matriz;
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b) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
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evi amente registrado
no registro
publico
de empresa mercantil' da junta Comerci
tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por agoes, acompa nha
documet.d
-ﬁlial 0 n os Ie e l'"d
eigao e seus admmistradores,- devendo, no caso da licitante
ser a sucursal,
u agencia, apresentar o registro da junta onde opera com averbagao no registro da lunta
onde tem se_de a matriz;
c) INSCRIQAO D0 ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas
- no 'C8f'tOI‘lO de Registro das ‘Pessoas Juridicas acompanhada de prova da diretoria em
exercicio; devendo, no caso da licitante ser al sucursal, ﬁlial ou agéncia, apresentar o registro
no Cartorio de Registro das Pessoas juridicas do Estado onde opera com averbagéo no
Cartorio onde tem sede a matriz;
d] DECRETO DE AUTORIZAQAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAEAO PARA FUNCIONAMENTO
experdido pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
0) CEDULA DE IDENTIDADE E CPF, de Socio - Administrador ou do titular da empresa.

ll - Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o caso
a) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas juridicas (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 compativel
com o objeto contratual;

c)Certidao de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributérios Federais 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 comprovagao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera 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;

i]Prova de situaci-io regular perante 0 Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — 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 lustiga do Trabalho.

9.2 As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentagdo
exigida para efeito de comprovapdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrieao;
9.3 Havendo alguma restriedo na comprovaccio da regularidadefiscal, sera assegurado o prazo
dc 05 (cinco) dias zitcis, cujo termo inicial corrcspondcra ao momenta em que 0 proponente for
declarado 0 vencedor do certame, prorrogaveis por igual perfodo, a critério da Comissﬁo de
Pregées, para a regularizaeao da documentaedo e emisscio de eventuais certidoes negativas ou
positivas com efeito de certidcio negativa, conforme as ditames da Lei C0mpIementar123/Z006 e
suas alteracoes posterio res;

9.4 A nao-regularizapao da documentaeﬁo, no prazo estabelecido, implicard decadéncia do
direito a contratacdo, sem prejuizo das sanpoes previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo
facultado a convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificapdo, para a
assinatura do contrato, ou a revogacdo da licitapao, ou item, conforme 0 caso.
Ill — Qualiﬁcaqﬁo técnica, conforme 0 caso:
b) Atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito u n

n_

identiﬁcacao do assinante e ﬁrma reconhecida por cartorio competente, _~
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LICITANTE forneceu ou esta fornecendo servicos/produtos compativeis em fcgnsgigé
com o objeto da licitacao.
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IV - Qualiﬁcacio economica-ﬁnanceira, conforme 0 caso:
;-.
_,(
a) balango patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social, ja e
9-‘!
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao ﬁnanceira da empresa, vedada
a sua substituigao por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oﬁciais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao da
proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por socio,
gerente ou diretor; acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario.
’

P

b) As licitantes com menos de 1 (um) ano de constituicao, que ainda nao tenham balango de
final de exercicio, deverao apresentar Demonstragoes Contabeis envolvendo seus direitos,
obrigacoes e patrimonio liquido relativos ao periodo de sua existéncia.
\-r

c] Certidao Negativa de faléncia ou concordata expedida pelo Distribuidor da Sede da pessoa
luridica.

9.5
Declaragao 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 Constituigao Federal,
nao 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 de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;

€

9.6 Declaragao de conhecimento de todos os parémetros 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 Declaragao expressa de integral concordancia com os termos deste edital e seus anexos,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
9.8 Declaragao, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fato superveniente impeditivo
da habilitagao, ﬁcando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §29, da Lei n.9 8.666/93).
9.9 O LICITANTE devera fornecer a titulo de informagao, numero de telefone, fax, e pessoa de
contato, prcfcrencialmcntc local. A auséncia desses dados nao a tornaré 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 2019.

11 - DAS OBRIGAQDES DA CONTRATANTE
11.1- Além de todas as obrigagoes contida no termo de contrato, seguem as demais
obrigagoes.
11.2- A Contratante so obriga a proporcionar a Contratada todas as condigoes necessérias ao
pleno cumprimento das obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a

Lei n9 8.666/93 e suas alteragoes posteriores;
1 1.3-Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
11.4-Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao do
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
11.5-Providenciar os pagamentos a Contratada a
devidamente atestadas pelo Setor Competente.

vista das

Notas

Fiscais

ras
)

cams

PF'E‘E1'L.l.?A
:2

€-%€€$j,_,}-v
., H‘ ' ,
u>\<A0xq‘v- , .FL N‘
NZ
x

i

/
I\
12 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
12.1- Além das obrigagoes constantes em cléusulas préprias do contrato, do Edital
Licitagao e seus anexos, em especial as deﬁnidas nos diplomas federal e estadual sobre
licitagoes, cabe a CONTRATADA.
12.2- Entregar o objeto do Contrato, na Sede da Secretaria correspondente, no municipio de
Crateus, de conformidade com as condigoes 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 termos da Lei n9
8.666/93 e suas alteragoes;
12.3- Manter durante toda a duracao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condicoes de HABILITACAO e qualiﬁcagao exigidas na licitacéio;
12.4- Providenciar a imediata corregao das deﬁciéncias e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuizos causados a 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 prorrogacéo de prazo de entrega serao dirigidos a Comissao de Licitagao,
até O5(cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as
razoes e devidamente fundamentadas;
12.6- Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que notiﬁcado
o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela Secretaria correspondente, nao serao
considerados como inadimplemento contratual.

13 - LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS.
13.1. Os produtos adquiridos deverao ser entregues conforme solicitacao da Secretaria
Gestora.
13.2. Os Bens serao recebidos por servidor designado e responsavel pela Secretaria
Contratante.
13.3. A contratada devera fornecer os Bens no horario determinado pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE, 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 apresentagao da nota
ﬁscal/fatura no protocolo do orgao Contratante, 21 vista do respectivo Termo de Recebimento
Deﬁnitivo do objeto ou Recibo.

15 - DAS SANCOES
15.1- O licitante que ensejar o retardamento da execugao do certame, nao mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execugao do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, ﬁzer
declaracao falsa ou cometer fraude ﬁscal, garantido o direito prévio da citacao e da ampla
defesa. ﬁcara impedido de licitar e contratar com a Administracao, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja
promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo
das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominagoes legals.
15.2- A Contratada ﬁcara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso e mexec
ou parcial do contrato, erro de execucao, execucéo imperfelta,
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inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagoes prestadas, garantida
defesa:
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I - Adverténcia, sangao de que trata o inciso l do art. 87, da Lei n.‘-? 8.666/93, podera ser
aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas na licitagao;
b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos na entrega dos produtos da
Contratante, desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave.

\-r

ll - Multas [que poderao ser recolhidas em qualquer agéncia integrante da Rede Arrecadadora
de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadacao Municipal — DAM, a ser
preenchido de acordo com instrugoes fornecidas pela Contratante):
a) de 1.0% (um por cento) sobre o valor contratual total do exerciclo, por dia de atraso na
entrega dos produtos ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
b) dc 2,0°/o [dois por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por infraqao a
qualquer cléusula ou condicao do contrato, nao especiﬁcada nas demais alineas deste inciso,
aplicada em dobro na reincidéncia;

c) de 5,0"/o [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 seguirem a data da comunicagao formal da rejeicao;
lll - Suspensao temporaria de participagao em licitacao e impedimento de contratar com o
Municipio de CrateL'1s,por prazo nao superior a 05 (cinco) anos;
IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até 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 sangao aplicada
com base no inciso anterior.

\r

15.3- No processo de aplicagao de penalidades é assegurado o direito ao contraditorio e a
ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias uteis para as sangoes previstas nos
incisos I, ll e Ill do item 15.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sancao prevista no inciso
IV do mesmo item.
l5.4- 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 automatlcamente descontado do pagamento a que a Contratada ﬁzer jus. Em

caso de inexisténcia ou insuﬁcié-ncia 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.
15.5- As sangoes previstas nos incisos III e IV do item 15.2 supra, poderao ser apllcadas as
empresas que, em razao do contrato objeto desta licitacao:
a) praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;
b) demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao Publica, em
virtude de atos ilicitos praticados;

c) sofrerem condenacao deﬁnitiva por praticarem, por meio
recolhimento de quaisquer tributos.
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15.6- As sancoes previstas nos incisos I, III e IV do item 15.2 supra poderao ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
1S.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 prejuizo das demais
penalidades cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obrigacao assumida.
16.8- As sangoes previstas no item 15.7 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 comunicarem seu
deslnteresse.
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ANEXO II
MINUTA DA PROPOSTA

‘G

R ef.: PREG/IO PRESENCIAL N° 056/2019 - oesv

A

P REFEITURA MUNICIPAL
C omissao de Pregao
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C NP]:

Enderego:
F one:
B anco:

/0!

‘L W/__;’

,/" i‘ =)_FB,; »

\‘~~\

ms CRATEUS - CEARA

CEP
_

Fax:
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[P()R EXTENSO)

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

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

S

Local e data, _de

Assinatura

de2019.

.

_gl

PR EFE

' URI

05
I

"

5.>"°“"'<>
.-*" . . *

WW’:

'9-1.
ANEXO III- MODELOS DE DECLARACOES
lll.l.)1oModelo de Declaracao:

DECLARACAO I

FL F5‘E‘
.9-

//rag.
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(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 XXXlll, do artigo 70, da Constituicao Federal, nao 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 de aprendiz, a partir de 14 [quatorze) anos.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
........... .. (CE),
de
20 19.
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lll.ll.) 20 Modelo de Declaragaoz

DECLARACAO n

[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 tem
pleno conhecimento de todos os parametros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente
certame licitatorio e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
........... .. (CE),
de
2019.

DECLARANTE

lll.lll.) 3o Modelo de Declaracao:

€

~
DECLARACAOIII
[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
concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, ﬁrma a presente, sob as penas da Lei.
........... .. (CE),

de

2019.

........................ ..

lll.IV.) 4o Modelo de Declaracao:

~
DECLARACAO IV
[NOMINA E QUALIFICA 0 FORNECEDOR), 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 habilitagao para
participar no presente certame licitatorio, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade 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, firma a presente, sob as penas da Lei.
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DECLARANTE

IlI.V.) 5° Modelo de Declaracao:
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DECLARACAO v

_,/

(NOME E QUALIFICACAO DO FORNECEDOR), DECLARA sob as penas da lei, para
todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatorio,
junto ao Municipio de Crateus, Estado do Ceara, o seguinte: (1) que da ciéncia de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagao constantes do instrumento convocatério; (2) que tem pleno
conhecimento de todos os parametros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no
presente certame licitatério; e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes

neste edital.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
de

2019.

1'

lIl.VI) 69 Modelo de Declaracao:

DECLARACAO VI

(Nome/Razao Social), inscrita no CNP] n9
por intermédio de seu representante legal,
0(a)
Sr(a)
,
portado(a)
da
Carteira
de
ldentidade
n9
e CPF n9
, DECLARA, sob as sangoes administrativas cabiveis e sob
as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislacao vigente, nao
possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 39 da Lei Complement:-1rn‘~’ 123/06.
-CE,

de

de 2019.

(Representante Legal)

|n.vn.) 79 Modelo de PROCURACAO:

_
PROCURACAO

OUTORGANTE: (qualiﬁcacao)
€

OUTORGADO: (qualiﬁcagao)
PODERES:
Municipal
056/2019
envelopes

‘V

M7,?‘ '§R5-G

....................................................................................

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

\\

Plenos e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, iunto a Prefeitura
de Crateus, no processo de Pregio Presencial promovido através do Edltal N9
- DESP, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar no Pregao Presencial os
de habilitacio e proposta de precos, assinar toda a documentacio necessérla, como

também formular ofertas e lances verbais de pregos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da Outorgante e tudo 0 mais que se ﬁzer necessario ao ﬁel
cumprimento deste mandato.
Crateus,.....
OUTORGANTE
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ANEXO iv - MINUTA DE CONTRATO
MINUTA no TERMO DE CONTRATO
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CONTRATO QUE FAZEM ENTRE si 0 MU
_ »CRATEUS ATRAVES DA SECRETARIA
oivi A
EMPRESA/LICITANTE
PARA o FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA.
0 Municipio de Crateus, pessoa juridica de direito piiblico interno, através da SECRETARIA de
em sua sede na Rua (Av) E, n9 _ Bairro __, inscrita no CNP]/MF sob o
liq.
, neste ato representado pelo[a) Secretério(a) de
doravante denominados de
CONTRATANTE, no final assinado, e do outro lado, a Empresa/licitante
, com sede na
cidade de
Estado do E a Rua/Av
n.9 __ - Bairro
inscrita no
CNP]/MF n9
, representada pelo Sr(a).
, inscrito(a) no CPF/MF n.9
,
no final assinada, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Pregao Presencial n.‘?
_l_, Processo 11.9
em conformidade com 0 que preceitua a Lei Federal n9 8.666/93 e
suas alteracoes posteriores, sujeitando-se os Contratantes as suas normas e as clausulas e condicoes a
seguir pactuadas:
CLAUSULA PRIMEIRA - D0 FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitacao, na inodalidade Pregao, em conformidade com a Lei Federal N" 8.666/93 Lei das Licitacoes Publicas c/c os termos da Lei Federal [19 1Q.§ZQ, d_e 17/07/2002 - Lgi qgg
Emgig devidamente homologado pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Secretario(a) acima
descritos do Municipio de Crateus — CE, nos termos do art. 43 do Estatuto das Licitacoes Publicas e
suas alteracoes posteriores.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBIETO

2.1. Constitui objeto da presente contratacao a AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
DESTINADOS A0 CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS, IUNTO A SECRETARIA DE
DESPORTO E IUVENTUDE DO MUNICIPIO DE CRATEDS/CE,inediante PREGAO, conforme Anexo I do
Edital de Pregao n9 056/2019 - DESP, no qual restou vencedora a Contratada.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR EREAIUSTE
3.1.0 objeto contratual tem 0 valor de R$i (_), a ser pago até o 30“ dia apos a entrega da fatura e
nota fiscal;
3.2.05 precos sao firmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentacao da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os precos contratuais poderao ser
reajustados, tomando-se por base a data da apresentagao da proposta, com base no indice IGP-M da
Fiindagao Getulio Vargas ou outro equivalente que venha a substitui-lo, caso este seja extinto.
CLAUSULA QUARTA - DA VALIDADE E DA VIGENCIA
4.1 O Contrato resultante da presente Licitacao tera vigéncia a partir de sua assinatura, tendo validade
até 31 de dezembro de 2019.

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
S.1~ A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigagoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n#'
8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
\
5.2-Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
5.3-(Iomunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a

contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

ao do ob'eto
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5.4-Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas d‘evi Fihgnte
atestadas pelo Setor Competente.
'\__
‘xx

1'

CLAUSULA SEXTA DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

\w

"

6.1- Entregar 0 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 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de
Compra por parte do licitante vencedor;
6.2- Manter durante toda a duracao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas,
todas as condicoes de HABILITACAO e qualificagao exigidas na licitagao;
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 irregularidade cometida por seus einpregados e/ou prepostos
envolvidos na entrega do objeto contratual;
6.4- Em nenhuma hipotese serao concedidas prorrogagoes de prazo;
6.5- Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que notiﬁcado o prazo
do 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela Secretaria correspondente, nao serao considerados como
inadimplemento contratual;
CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
7.1- A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acréscimos ou supressoes
no quantitativo do objeto contratual, até 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do
Contrato, conforme o disposto no § 1&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:
de Despesa:
.

- Elemento

CLAUSULA NONA - no PAGAMENTO
9.10 pagamento sera efetuado no prazo de até 30 [trinta) dias apos a entrega do objeto contratual,
mediante apresentacao de atestado de recebimento deﬁnitivo, firmado pelo encarregado de recebélas, na forma do edital, acompanhado dos documentos acompanhado dos documentos hébeis de
cobranca [NOTAS FISCAIS E RECIBOS) que deverao ser entregues na sede da secretaria de
competéncia do Municipio de Crateus.
‘iv

CLAUSULA DECIMA - DAS sAi\icoEs
10.1- O licitante que ensejar o retardamento da execugao do certame, nao mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execucao do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragao falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citacao e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e
contratar com a Administracao, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais
cominacoes legais.
10.2- A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao total ou
parcial do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, inadimplemento
contratual ou nao veracidade das informacoes prestadas, garantida a prévla defesa:
l - Adverténcia, sancao de que trata o inciso l do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderé ser aplicada nos
seguintes casos:
a] descuinpriinento das obrigacoes e responsabilidades assumidas na licitacao;

b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos
Contratante, desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave.
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ll — Multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agéncia integrante da Rede Arrecada
Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadacao Municipal — DAM, a ser preenchido dc‘--—-"
acordo com instrucoes fornecidas pela Contratante):
a) de 1,0"/0 [um por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso na prestacao
dos servigos ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por infracao a qualquer
clausula ou condicao do contrato, nao especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro
na reincidéncia;
c) de 5.0% (cinco por cento) do valor contratual total do exerciclo, pela recusa em corrigir qualquer
servico rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correcao nao se efetivar nos 05 (cinco) dias que se
seguirem a data da comunicacao formal da rejeicao;
Ill - Suspensao temporaria de participacao em licitagao e impedimento de contratar com o Municipio
de Crateus, por prazo nao superior a 05 (cinco) anos;

*

v

IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até 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 é assegurado o direito ao contraditorio e a ampla
defesa, garantida nos prazos de O5 [cinco] dias uteis para as sangoes previstas 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 (ci nco) dias
a contar da notificacao ou decisao do recurso.Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera
automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexis téncia 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 10.2 supra, poderao ser aplicadas as empresas
que, em razao do contrato objeto desta licitacao:
a) praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetlvos da licitacao;
b) demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao Publica, em virtude de
atos ilicitos praticados;
c) sofrerem condenaqao definltiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhi mento de
quaisquer tributos.
10.6- As sancoes previstas nos incisos I, III e IV doitem 10.2 supra poderao ser aplicadas ju ntamente
com a do inciso II 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 iiteis a contar da notificacao que lhe sera encaminhada, estara sujeita a multa
de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis,
por caracterizar descumprimento total da obrigacao assumida.
10.8- As sancoes previstas no item 10.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que, apes ar 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 comunicarem seu deslnteresse.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1 - Este contrato podera ser rescindido de conformidade com 0 disposto nos art's. 77 a 80 da Lei nv
8.666/93;
11.2- Na hipotese de ocorrer a rescisao administrativa prevista no art. 79, inciso I, da, a
(lontratante sao assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos l a IV, parar
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES FINAIS
12.1.Declaramas partes que este Contrato corresponde a manifestacao final, completa 0 exclusiva, do
acordo entre elas celebrado;

12.2.0briga(;ao do contratado de manter, durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagoes por ele assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na
licitacao.

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

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - D0 roao
13.1 Fica eleito o foro da Comarca de Crateus, para conhecimento das questoes relacionadas com o
presente Contrato que nao forem resolvidos pelos meios adininistrativos.

§v

E, assim, inteiramente acordados nas clausulas e condicoes retro-estipuladas, as partes contratantes
assinam 0 presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus juridicos e legais efeitos.
.-A
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Crateus - CE,
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de ....... .. de2019.
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ANEXO I DO CONTRATO

ITEM l
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ESPECIFICACAO

I
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QUANT
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