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EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N° 2018M.02.2-PP
Regido pel a Lei n.“ 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente peJa Lei n.° 8.666 de 21/06/93 r suas,
alteraffles posteriores, Lei ND 123 dc 14 de dezembro de 2006 c legislate) complenutntar em vigor.

PREAMBULO

O Pregociro do Municipio dc Facoti, designada pela Portaria n.° 150/2018, dc 01 de agosto de 2018,
toma publico para conheeimento dc todos os interessados que as .14:00 floras do dia 16 de Agosto de
2018. na Scde da Preleitura Munidpal de Facoti, localizada a Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N"
663 Centro, CEP: 62.770-000, Pacoti/CE, em sessao publica, dara inicio aos procedimentos de
recebimento e abertura dos envelopes concernentes as propostas de prepos, formalizaÿo de lances
verbais e documentos de habilitapao da licitapao modalidade PREGAO PRESENCIAL N“
2018.08.02.2-PP, idemificado abaixo, mediante as condipoes estabelecidas no presente Edital e seus

anexos.

AQUISICAO DE RECARGA DE BOTTJAO DE GAS GLP I3KG
DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS
SECRETARIAS DA PREFETTURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE,

Objeto:

CONFORME ESPECEFICACOES CONTIDAS
BASICO/TERMO DE REFERENCIA.

NO

PROJETO

Criterio de Julgamento:

Menor Prepo por ITEM

Especie:

Pregao Presencial

Secretariats):

Sccretaria do Trabalho. Desenvolvimento Social e Empreendedoi ismo
Secretaria de Saude/ Secretaria de EducapJo/ Secretaria de Infraestmtura,
Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrario/ Secretaria dc Cultura,
1'uris mo. Esponc e Juventudc/ e Secretaria de Govemo

_

Nesta licit apao serao encontradas palavras, siglas e abreviaturas com os inesmos significados:
1. LICITACAO: - O procedimcnlo de que trata o presentc edital;
2. LICITANTE: - Pessoa Juridica que participa desta licitap&o;
3. HABILITACAO; - Documentos references a verificapao atualizada da situapao juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificapao tecnica, econdmico-financeira, que seja exigida neste
edital, do vcncedor da fase de proposta de prepos;
4. ADJUDICATARIA: - Pessoa Juridica vencedora da heitapao, A qual sera adjudicado o seu
objeto;
5. CONTRA XANTE : O Municipio de Pacoti, atraves do(s) orgiofs) competente(s) que 6(s3o)
signatario(s) do instrument contratual;
6. VENCEDORA: - Pessoa Juridica a qual foi adjudicado o objeto desta licitapao, e £ signataria do
contrato com a Administrapao Publica;
7, F1SCALIZACAO/INTERVEN1ENCIA: - A Prefeitura Municipal de Pacoti, que e o orgao
encarregado do acompanhamento e fiscalizapao do fomecimento;
8, PREGOEIRO:
Servidor designado por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que
realizara os procedimentos de credenciamento dos interessados, recebimento dos envelopes das
propostas de prepos e da documentapdo de habilitapdo, abertura dos envelopes, o seu exame e a
classificapao dos proponentes, condupao dos procedimentos relativos aos lances c a escolha da
proposta ou do lance de menor prepo, adjudicapao, quando ndo houver recurso, claborapao da ala;
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condugao dos trabalhos da equipe dc apoio, recebimento, o exame e a decisao sobre recursos e o
encaminhamento do processo dcvidamcnte instruido, apos a adjudicate, a autoridade superior,
visando a homologagao e ou a contratagdo;
9. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal,

-

formada por, no minimo, 02 servidorcs que prestardo a necessaria assistencia ao Pregoeiro durante a
realizagao do pregiia;
10, AUTORIDADE SUPERIOR: - E o titular do orgao ou entidade de origem dcsla licitagdo,
Ordenadora de Despesa do(s) orgaojs) oompcTente(s), incumbido de definir o objeto da lidtagao,
elaborar seu Projeto Basico/Termo de referenda, determinar a abertura da licitagdo, decidir os
recursos contra atos do PREGOEIRO, adjudicar o objeto ao vencedor, no caso de interposigao de
recurso, homologar o resultado da lidtagao e promover a celebragao comratos;
l J . MENOR PRECO POR ITEM: Cada parcela que perfaz o objeto desta licitag&o.
12. PMP: - Prefeitura Municipal de Pacoti.

COMPOEM-SF. O PRFSF.NTE EDITAL DAS

PARTES A F. R. CONFORME A SEGUIR

APRESENTADAS:

PARTE A - Condigoes para competigao, julgamenlo e adjudicagao
Em que s3o estabelecidos os requisitos e as condigOes para competigao, julgamento e formalizagdo
dos contratos.
PARTE 13 - ANEXOS
Anexo I - Termo de Referenda do Objeto;
Anexo II - Modclo de Proposta de Pregos;
Anexo III - Modelo de DeclaragOes / Procuragao ;
Anexo IV -Minuta do Contrato.
1-DO OBJETO

BOTIJAO DE GAS
DE
DIVERSAS
SECRETARIAS
NECESSIDADES
AS
GLP I3KG DESTINADO A ATENDEtt
DA PREFETTURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECD'ICAQOES
CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERfeNCIA, ludo de acordo com as
espccificagdes dos Anexos, pane integrante deste edital.

1.1 - A presente lidtagao tem por objeto e AQUISIQAO DE RECARGA DE

-

2 DAS CONDICOES DE PARTICIPAQAO

-

2,1 Poderao participar desta Iicitag3o, pessoa juridica sob a denominagao de sociedades empresarias
(sociedades em nome coletivo, em comandita simples, cm eomandita por agoes, andnima e bmitada)
e de sociedades simples (associates, fundagSes e sodedades cooperativasj rcgularmcntc

estabelecidos neste Pais, cadastrados ou nao no Cadastro de Fomeccdores da Prefeitura Municipal de
Pacoti e que satisfagam a todas as condigoes da legislate cm vigor, deste edital, inclusive tendo seus
objetivos sociais compativeis com o objeto da liritagdo.
2,2 - A mcompatibilidade dos objetos sociais da licitante com o objeto da lidtagao impticara na
impossibilidadc de sua participagao no certame.
2,3 - Nao poderao participar licitantes com sdcios, diretores ou representantes comuns.
2.3.1 Sc antes do inicio da abertura dos envelopes de pnego for eonstatada a comunhSo de socios,
diretores ou representantes entre licitantes participant's, somentc uma dcSas podera participar do

-

ccrtamc,
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2.3.2 - Se constatada A comunhao de socios, diretores ou representantcs entre licitantes participantes
apos a abertura dos envelopes de preqo, os respectivos participantes serao automaticamcnte
desclassificados do certamet independentemente do preqo proposto.
2.4 - N3o poderao participar da presente lidtaÿio os interessados que se encontrem etn processo de
falcncia ou concordata, dc dissolucao, de fusiSo, dc cisao ou de ineorporafao, ou ainda, que estejam
eumprindo suspensao tcmporaria de participafao em licitaqiio ou impedimenta de contratar com a
Prefeitura Municipal de Pacoti/'CE, ou tenham sido dedaradas inidoneas e estejam impedidas de
licitar ou contratar com a Administracao Publics Federal, Estadual e Municipal, bem como licitantes
que se apresentem constituidos na forma de empresas em consorcio, ou ainda.
2.5 Empresas cujos diretores, gcrentes, socios e responsaveis tecnicos sejam servidores ou dirigentes
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, membro efetivo ou substitute da Comissao de
PregSo. bem como o Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio.
2.6 - A(s) empresa(s) participante(s) do presenle processo licitatorio devera(io) e$tar ciente que o
objeto adquirido cstara sujeito a aceitaqdo pelo orgao recebedor, ao qual cabera o direito de recusar
caso nSo esteja de acordo com o cspedficado no Termo de Referencia da presente licitaÿao ou seja
urn produto de qualidade inferior ao solicitado ou ainda por questao de interesse publico
devidamente justificado.
2.7 - A partieipacao na licitapao implica automaticamentc na aceitafao integral e irretratavel dos
termos e conteiidos deste edital e seus anexos, a observ&ncia dos preceitos legais e regulamentos em
vigor; e a responsabilidadc pela fidelidade e legitimidade das infoimaqCcs c dos documemos
apresentados em qualquer fasc da licitafao.
2.8-0 inicio da sessao de credenciamento dar-se-a ate o horario prevista no preambulo deste edital
sem tolerancia (para os proponentes) para possiveis atrasos, podendo haver atrasos exclusivamente
por parte da Comiss3.0, somente em caso fortuito ou de forqa maior.

-

————

3 DAS FASES DO PRESENTE PROCESSO
3.1 - Credenciamento;

1

3.2 - Recebimento dos envelopes de “propostas de preÿos” e "documentos de habiliUfao";
3,3 Abertura das propostas de preqos apresentadas, verificaq3o c classificaflo inicial;
3.4 Lances verbais entre os classificados;
3.5 - HabilitacSo do lidrante mdhor classificado;
3.6-Recursos;

-

-

3.7 Adjudicacao,

-

4 DO CREDENCIAMENTO

4J - No dia, hora e local definidos no preambulo deste Edital, sera reali7ada sessao publica para
recebimento dos documentos de Credenciamento, envelopes contendo as Propostas de Preqos e
Documentos de Habilitaq3o, devendo o interessado ou seu representante, se for o caso, credenciar-se
a perante Pregoeiro Ofidal do Munidpio dc Paeoti,
4.2 Cada licitante devera apresentar-se com apenas 01 (rnn) representante, devidamente mumdo de
documentapao habil de credenciamento, o qual sera o unico admitido a intervir nas diveisas fuses do
procedimento licitatorio, respondendo assim, para todos os efeilos, pelo licitante representado.

-

-

4.3 Para o credenciamento do representante deverao ser apresentados os segu bites documentos:
4.3.1 Copia de seu documento oficial de identificaflo (com foto) do representante, valido na forma
da lei; e
4.3.2 - Procurafao publica ou instrumental particular de mandato, conforme modelo discriminado
no item 1 do ANEXO III deste Edital, caso o representante nao seja sdcio-gerente, direror do licitante
ou titular de Erma individual, firma reconheeida do outorgante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
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4.3 3 Documento quc comprovc a titularidadc do outorgante (atos constitutivos da pessoa juridica,
ata de sua eleifao, etc,)
4.3.4 Dcdarafao (com firma reconherida em cartorio) dando ciencia de quc cumprem os requisites
de habilitafao, confoime modelo disposto no item 2 do ANEXO III deste Ediial;
4.3.5 - Certidao Simplificada emitida pela Junta Comercial. No caso das empresas enquadradas
coma Microempresas (ME) c Empresas de Pequeno Porte (EPP), confonne incisos I e II do Artigo 3"
da Lei Complcinemar n° 123, de 14 de dczcmbro de 2006, e quc pretendeTem usufiruirem de seus
beneficios nesta licttapao do regime dilerenciado e favorecido previsto naquela lei, ficardo as mesmas
aptas a partir do cumprimento deste item.

-

4.4 - Caso o credenciado da pessoa juridica licitante seja sodo-gcrcntc, diretor do licitante on titular
de firma individual, dispondn por si s6 de poderes de representafao, devcrio ser apresentados
documcntos que comprovem tal condiÿSo (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua elcifao,
etc.), nos quais estejam espressos seus poderes para excrcer direitos c assumir obrigafdes em
dccorrencia de tal invcstidura, acompanltado do documento oficial de identificapSo.
4.5 - A incarreffio ou nao apresentafÿo dos documcntos de que tratam os subitens anteriorcs nao
implicara na desclassificafilo do proponente, Todavia, impedira o representantc dc se manifestar e
responder pclo participante nas diversas etapas do procedimento, tendo em vista o Credenciamento,
ser etapa fundamental c obrigatoria ao presente processo (Art. II, inc. IV do Decreto n° 3.555 dc
08 08 2000). exceto a ausencia do item 4.3.4, bem como a rncompatibilidade do objeto social da
proponente com o objeto da licitafao, na qual estes, implicam no dcscumpnmento das condifoes de
participafao e consequentemcnte enseja ao desatendimento quanto as exig£ndas editalicias,
propordonando assim a eliminafao sumaria do competente processo licitatorio, acarretando ao n2o
prosseguimento e participate nos demais procedi memos e fascs.
4.6 Os documentos elencados no sub item 4.3 deverao ser apresentados em separado dos envelopes
dc Proposta de Preqo e de Documentos de Habilitafao. para que possam ser analisados no inicio dos
trabalhos.
4. 7 - Tao somente a pessoa credcnciada poderd intervir no procedimento licitatorio, sendo admitido,
para esse efeito, um unico representante por licitante interessada;
4,8 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procurafao, podera representar mais de uma empresa
neste Pregao, sob pena de exchisao sumaria de ambas as licitantcs representadas, assim, deverd
cscolher qual empresa o representard;
4.9 - No decanter do procedimento licitatorio, os licitantcs poderao nomear representantes, caso ndo
os tenha feito, descredenciar ou substituir os jd nomeados, desde quc apresente os documentos
exigidos neste item. Entretanto, nao sera admitida a participafao de um mesmo representante para
mais de uma empresa/entidade licitante.
4.10-0 Pregoeiro ao inidar os traballios, promovera a chamada para credenciamento de
todos os interessados para entregarem os documentos de credendamento e envelopes, caso
nao exista demais manifestafoes, dar-se-a por encerrada a etapa de credenciamento, nao se

-

admitindo licitanres retardatarios.
4.11 - Todos os documentos necessarios a pamcipafdo na presente fase poderSo ser
apresentados em original, copia de publicapdes em orgao da impressdo oficial, copia do
original autenticada por cartorio competente ou copia simples acompanhada do respcctivo
original a fim de ser verificada autenticidade pelo Pregoeiro ou servidor integrante da Equipe
de Apoio.
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5 - DOS DOCUMENTOS E ENVELOPES A SEREM APRESENTADOS

-

5. 1 AJem dos documentos de credenciamento e condifoes de participayAo, previstos no item 4, cada
licitante devera ainda apresentar simultaneamente 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber:
“Proposta de Preÿo” e ' Documentos de Habilitaglo”
5,2 - Os conjuntos de documentos relativos a “Proposta dc Prefos” e aos “Documentos de
Habilitate” deverao ser entregues em envelopes separados, opacos c lacrados, rubricados no fecho,
enderepados a Prefeitura Municipal de Pacoti, identificados com o numero da presente licitapAo, com
o nome do licitante, o numero do CNPJ, os titulos dos seus conteudos (“Proposta de Prefo” ou
“Documentos de HabilitapAo’1), respectivamentc,
5.3- Todos os documentos necessarios a partietpapao na presence Iicitafao poderao ser
apresentados cm original, copia de publicafdes em organ da impress3o oficial on copia do original
autentitada por carton o competentc.
5.3.1- N'ao serao aceitos documentos apresentados por meio de litas, discos magnetites, filmes ou
eopias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenbos, grdficos ou
catalogos apenas como forma dc ihistrapAo das propostas de prego.
5.3,2- Os documentos necessarios a participafao na presente licitafao, coinprcendendo os
documentos de credenciamento, as propostas de precos c documentos referentes a habilitacao,
deverÿo ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
5.3.3- Quaisquer documentos necessarios a participacao no presentc certame licitatorio, apresentados
em lingua estrangeira, deverao ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidns para o
idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado.
5.4 - Nas certiddes apresentadas neste proccsso, quando nSo consignado o respective prazo de
validade em scu bojo, deverao ter sido emitidas nos 60 (sessenia) dias anteriores A data marcada para
o rcccbimento dos envelopes, salvo determinapao legal especifica em eontrario. comprovada
mediante documcnto,
5.4,1- Exoetuam a exigencia anterior, os documentos a que sc referem os itens 7.4,1 e 7-4.2 deste
edital.
6 - DAS PROPOSTAS DE PRECOS
6,1 - A proposta de precos dev era

ser elaborada em 01 (uma) via em papel timbrado ou com carimbo
com os dados do interessado, manuscrita em letra de forma em tinta nao lavavel ou confeccionada
por maquina, impresso por computador ou qualquer processo eleironico, sem altemativas, emendas,
rasuras ou entrelinhas, datada e assinada, contcndo na parte externa do envelope correspondente as

seguintes indicates:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

PREGAO PRESENCIAL N.D 2018.G8.02.2-PP
LICITANTE;
CNPJ
ENVELOPE NA 01 (PROPOSTA DE PREQOS)

6.2- A proposta dc prefos devera ser apresentada segumdo o modelo padronizado no ANEXO FT
deste Edital. contendo:
6.2,1- A modalidade e o numero da licitacao;
6.2.2- Endereqamento a Comissao de PregSes da Prefeitura Mumcipal dc Pacoti;
6.2.3- RaZSo Social, CNPJ, enrierepo, numero da conta conente, agenda banciria, identificacao do
respectivo banco, e se houver, numero do tdefone/fax, e enderefo eletronico do proponente;
6.2.4- Prazo dc entrega maximo, conforme os termos do edital;
6.2.5- Prazo de validade uAo inferior a 60 (SESSENTA) DIAS;
PREFEITURA MUNICIPAL D£ PACOTI j CNPJ 07.910-7SS70C01-72 [ CGF 06.920.1 83-B
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6.2-6- Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida consignada no
edited, com a respectiva MARCA;
6.2.7- Os valores unitarios em algarismos de cada item;
6.2.8 - Valor Global, em algarismo e por extenso;
6.2.9 Dedaracao da licitante que, nos valores apresentados acima, estao inclusos todos os tributes,
cncargos irabalhistas, previdenciÿrios, Hscais e comcrciaisT taxas, fretes, seguros, deslocamcntos de
pcssoal. custos e demais despesas que possam incidir sobre o fomeennento licitado, inclusive a
marge m dc lucro.
6.3 - Caso a Proposta dc Prcp» apresentada, esteja sem a devida assinatura, na forma do item 6.1
deste cdital, a mesma podera ser assinada no momento da constatapao da falha, desde que os
responsaveis legais esLejam previamente credenciados c estejam presenter na sessao correspondent
credenciados para o ato.
6.4 Os prepos constantes da proposta do licitante deverao conter apenas duas casas decimais apos a
virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os numeros apos as duas
casas decimals dos centavos, e deverao scr cotados em moeda corrente nacional.
6.5 - Os prepos piopostos serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nSo lbe assisdndo o dircito
dc pleitear qualquer alterapao dos mesmos, sob alegapao de erro, omissao ou qualquer outro
argumento nao previsto em lei.
6.6 Ocorrendo discrcpanda entre os prepos unitarios e totais, prevalecerao os primenos, podendo o
Pregoeiro proceder as correpoes neccssarias quanto aos resultados dos calculos dos valores totais dos
itens corrigidos.
6.7 Os quantitativos licitados e cotados deverao ser rigorosamente conferidos pelos liritantes.
6.7, 1- A proposta deve contemplar o quantitativo do item em sua totalidade conformc licitado.
6.8 - A apresentapilo da proposta dc prepos implica na ciencia clara de todos os termos do edital e
seus anexos, cm especial quanto £ especifkapao dos bens e as condipoes de partiripapao. compedpao,
julgamento e formalizapao do contrato, bem como a aceitapao e sujeipao mtcgral as suas disposipdes
e a legislapao aplicavel, as Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, alterada e consolidada.
6,9 - Os prepos a screm cotados deverao levar em conta os prepos estimados para a contratapao,
insertos na planilha anexa ao prooesso.
6,10 - Na analise das propostas de prepo o Pregoeiro observara preferencialmente o prepo unitirio,
facultando-lhe, porem, segundo criterio de convenience c oportumdade observar o prepo total.
6.11 - Sera desclassificada a proposta de prepos apresentada em desconformidade com o item 6 deste

-

*

-

edital.
6.12 - Somente serao aeeitos os documentos acondicionados no envelope "01” nSo sendo admitido o
recebimento pelo Pregoeiro, de qualquer outro documcnto, nem permitido a licitante fazer qualquer
adendo aos ja entregues ao Pregoeiro.
7 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÿAO

7.1-0 envelope “Documentos de Habilitap&o" devera conter os documentos exigidos em uma unita
via, e ser apresentada na forma do sub item 5,2 deste edital, contendo a seguinte inscripao no scu
frontispicio:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOT1
PREGAO PRESENCIAL N.° 201S.08.02.2-PP
CNPJ
LICITANTE:
ENVELOPE N,° 02 {DOCUMENTOS DF.

HABILITACAO)

_
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7.2- Os interessados, habilitar-se-ao a presente licitacau mcdiante a aprescntafiio dos documenlos
abaixo relacionados (subitens 7.3 a 7.6), os qua is serdo analisados pclo Prcgoeiro quanto a sua
autenticidade e o seu prazo de validade.

-

7.3 RELATIVA A HAMLET A£AO JURIPICA:
7.3. 1 REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresario individual, no registro publico de empresa
mercantil da Junta Comercial; dcvendo, no caso da licitante ser a sucursai, filial ou agenda,
apresentar o registro da Junta onde opera com avcibaqao no registro da Junta onde tem sedc a

-

matriz.
7.3,2 - ATO CONST1TUTIVO, ESTATUTO OU

CONTRATO SOCIAL CONSOL1DADO cm

vigor devidamente registrado no registro publico dc empresa mercantil da Junta Comercial, em se
iratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por afdes, acompanhado de documentos
de eleipao de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursai, filial ou agenda,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbafao no registro da Junta onde tem sede a
matriz.
7.3.3 - INSCR1CA0 DO ATO CONSTITUTTVO, no caso de sociedades simples exceto
cooperativas - no Cartorio de Registro das Pessoas Juridicas aenmpanhada dc prova da diretoria em
exerdcio; devendo, no caso da lidtante ser a sucursai, filial ou agenda, apresentar o registro no
Cartorio dc Registro das Pessoas Juridicas do Estado onde opera com averbapao no Cartorio onde
tem sede a matriz.
7.3.4 - DECRETO DE AUTORIZACAO, em se iratando de empresa ou sodedade estrangeira em
hincionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA
FUNCIONAMENTO expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
7,3.5
DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACAO VALIDO (COM FOTO) E
COMPROVANTE DE CPF, do Socio Administrador c ou Titular da Empresa.

-

-

7.4- RELATIYA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.4.1- Prova de inscnfdo no Cadastre Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
7.4 2- Prova de inscrifao no cadastro dc contribuintes estadual ou municipal, conforms o caso,
relativo ao domicilio ou sede do lidtante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatlvel com o
objeto contratual:
7,4.3- Provas dc regular idade, em plena validade, para com:
7.4.3.1- a Fazenda Federal (oonsistindo em Certidao Conjunta Negativa de D£bito quanto aos
Tributes Federais e a Divida Ativa da UniSo (PGFN);
7. 4.3.2- a Fazenda Estadual (Certiddo Negativa de tribute estadual do domicilio da licitante);
7.4, 3.3- a Fazenda Municipal (Certiddo Negativa de Debitos Municipal) do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalence, na forma da Lei;
7.43.4- o Fundo de Garantia por Tempo de Servifo - FGTS;
7.4 3.5- a Justiea do trabalho (Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas CNDT),

-

As Micros mpresas (ME) e Empresas de Pequcno Porte (EPP) deverdo apresentar toda a
documentapao exigida para efeito dc comprovaÿao de regularidade fiscal, mesmo que csta apresente
alguma restriedo;
7.4.5- Havcndo alguma restrifao na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de
05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponded ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a criterio da Comissdo de Pregoes,
para a regularizacao da documentacio e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa;
7.4.6- A nao-regularizafSo da dneumentafao, no prazo estabelecido, implicari decadencia do direito
a contrataÿo, sem prejuizo das sanÿdes previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a
7,4.4-
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convocapao dos licitantes remancsccntcs, na ordem de classilicapao, para a assinatura do contrato, ou
a revogatau da licitapao, ou ITEM, conform? o caso.

7.5- RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMI CO-FIN ANCEIRA:
7.5.1. Certidao ncgativa de falencia ou concordata expedida pclo distributor da scde da pessoa
juridlca;
7.5.2- Balanpo Patrimonial e demonstrapoes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
ap resen tados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comcrcial dc origem, que
comprovem a boa situapao financcira da empresa, vedada a sua substituip&o por balancetes ou
balanpos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando cncerrados ha mils de 03
(tres) meses da data de apresentapao da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado
no CRC. bem como por sdcio, gerente ou diielor;
7.5,2. 1- No caso de Microempreendedores Individual (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) por forpa dos Arts. 44 e 45 da Lei Municipal n° 1.474 /201 lt fleam as mesmas
desobrigadas da exigencia do item anterior.

7.6 - RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:
7,6.1 - Ceitificado de Posto Revendedor emitido pela ANP Agenda Nacional do Petroleo, Gas
Natural e Biocombustiveis.
7,6.2 Comprovapao de aptidlo para desempenbo dc atividade pertinente e oompativel com o objeto
da licitapao, comprovado atraves de atestado de capacidade tecnica, fomecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, nos quais oonste execupao de servipos de mesma natureza do objeto da
presente licitapao, acompanhado do respective contrato firmado com a enfidade que expediu o
referido atestado de capacidade tecnica.
7.6.2.1 - O atestado dc Capacidade devera center o numero do contrato, bem oomo o numero da
licitapao que deu ongem ao mesmo, se houver, devendo o atestado estar com fuma reconhecida do
subcscrilor.

-

-

-

7.6 DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILTT A£AO:
7,6, l - Alvara de funcionamento;
7.6,2 - Dedarapao (com Firma reconhecida em cartorio) de que, em eumprimento ao estabelecido na
Lei n° 9 854, de 27/10/1999, publicada no DOU dc 28/10/1999, c ao inciso XXXIII, do artigo T.
da Consiituipao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, pciigoso
ou insalubre, ncm emprega menores de 16 (dezcsscis) anos em trabalho algum, salvo na condiplo de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conform? modelo constante dos Anexos deste edital;
7.6.3 - DeclarapSo (com firma reconhecida em cartorio) expressa dc integral concordance com os
termos desic edital e seus anexos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
7,6.4 Dedarapao (com firma reconhecida cm cartorio), sob as penalidades cabiveis, de inexist&ncia
de fa to superveniente impeditivo da habilitapao, ficando ciente da obrigatoriedade de dedarar
ocorrcndas posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n,a
8,666/93),
7.6.0- Dedarapao (com firma reconhecida em cartorio) constando e-mail oiicial, o qual servua de
prova inequivoca de eonvocapSo para assinatura de Ata de Registro de Prepos, Contrato, sendo de
responsabilidade da licitantc a atualizapao de seus dados cadastrais perante a Prcfcitura Municipal de

Pacoti. Conforme anexo constante deste edital,

7.7 - A documentapao constante dos envelopes de habilitapao que forem abertos integrara os autos do
processo licitatorio e nao sera devolvida,
7,7,1
Os envelopes com os documentos relativos a habilitapao dos licitantes ilio dcclatados
dassificados ao final da fase de competipao poderao ser retirados por seus representantes na propria

-
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sessao, exceto, caso haja interposifÿo dc recursos, onde os mcsmos ficarao sob a guards da Comissao
de Pregdes, podcndo ser requerido somentc ao julgamento definitivo do mesmo.
7.7.2 - Os documentos nao rciirados permanecerao em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados,
durante 30 (trims) dias conidos a disposipao dos tespectivos licitantes. Pindo este prazo. sem que
sejam retirados, serao dcstruidos.
7.8 Sera inabilitado o licitante que nao atender as exigences deste edital refercntes a fase de
Habilitapao, bem como apresentar os documentos defeituosos em seus conteudos e forma.

-

8 - DOS PROCF.DLMENTOS E DEMAIS
(CERTAME)

INFORMAOOES DA SESSAO PUBLICA

8.1-0 Pregao sera do tipo presencial, com a abertura da licitatio em sessao publica, dirigida por urn
Pregoeiro, e realrzar-sc-a no enderepo constante do Preambulo deste Edital, segmndo o tratnite
indicado abaixo e obedecendo a legislafao cm vigor.
8 2- RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE CREDENC1AMENTO E ENVELOPES: A
partir do horario estabefecido no preambulo deste Edital tera inicio a sessao publica do Pregao
Prescncial, na presenpa dos representantes dos lidtantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato,
onde o Pregoeiro recebcra de cada licitante ou de seu representante os documentos a que se referem o
item 4 deste edital (Credenciamento) e os envelopes 01 (Propostas de Prefos) e 02 (Documentos de
Habilitafao) em envelopes distintos. devidamente lacrados e rubricados nos fechos, fazendo registrar
o nome dos bcitantes que assim procederam.
8,2.1 - Depois de encerrado o reccbimento dos envelopes, nenhum outro envelope on documento
sera aceito pclo Pregoeiro.
8.2.2 Apos a entrega dos envelopes nao caberA desistencia por parte de qualquer licitante, salvo por
motivo justo decorrente de fa to supervenienic c aceito pelo Pregoeiro.

-

8.3- CREDENCIAMENTO: No inicio da sessao os representantes dos interessados cm participar do
eertame deverao se identificar e se for o caso comprovar a existencia dos necessaries poderes para
formuIa?3o de propostas e para a pratica de todos os demais atos inerentes ao eertame, na forma do
item 4 deste instmmento, assinando entao lista de presenqa.
8.4- ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PRECOS: Abertos os
envelopes contendo a “Proposta de Preeos” dc todos os licitantes, o Pregoeiro ou membro da cquipe
de apoio fara a verificaqSo da conformidade das propostas com os requisites estabelecidos no edital.
A seguir, o Pregoeiro informara aos participantes presentes quais licitantes apresentaiam propostas
de prepos para o(s) objeto(s) da presente licitapao e os respectivos valores ofertados.
S.4.1- Apos a abertura dos envelopes contendo as propostas dc prepos o Pregoeiro examinara a
compatibilidadc desta com os termos do edital, desclassificando as propostas quo nio atendam aos
termos desse edital,
8,4.2- O Pregoeiro podera, a qualquer tempo, determinar a suspense da sessao, a fun de que o.seror
tecnico da(s) Secretariats) interessada(s) na presente licitapao proceda ao exame de qualidade e
compatibilidadc dos itens com os termos do edital, na forma do item 6,13 deste edital.
8,5- CLASSIFICACAO INICIAL: O Pregoeiro fara a ordenapao das propostas de todos os
licitantes, em ordem decrescente dc valor, classificando o licitante com proposta de MENOR
PRE£0 POR ITEM e aqueles que tenham aprescniado propostas em valores sucessivos e superiores
em ate 10% (dez por cento) relativamente a de MENOR PRE£0 POR ITEM para que seus
representantes participem dos lances verbais.

8.5.1- Caso nao sejam verifkadas no minimo 03 (tres) propostas de prepos nas condipSes definidas no
sub item 7.5, o Pregoeiro dassificara as melhones propostas, ate o maximo de 03 (tres), para que sens
representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os prepos oferecidos nas propostas
cscritas iniciais.
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8.6- LANCES VLRBAiS: Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentagSo de lances verbais,
que deverao ser formulados de forma sucessiva, em valores distinros e com pregos decrescentes,
obcdecendo as seguintes disposigoes:
8.6.1- O Prcgoeiro convidara individualmente os licitantes dassificados, de forma sequential, a
a presen tar lances verbais, a partir do autor da proposta classiflcada de maior prego e os demais, em
Ofdem decrescente de valor. No caso de empate de valor entre propostas sera realizado
imcdiaramente sortcio visando deftnir a ordem de lance entre os licitantes empatados.
8.6.2- So serao aceiros os lances cujos valores forem infer iores ao ultimo lance que tenha sido
anteriormente registrado.
8.6.3- O Pregoeiro no inicio ou no decorrer da etapa de lances verbais tera a prerrogativa de:
a) determinar um irttervalo minimo de valor entre os lances verbais a serem realizados;
b) determinar um periodo nkximo de tempo para que cada lidtante realize o lance verbal;
8.6.4- Nao sera aceito o lance realizado em desacordo com as determinagdes emamdas do Pregoeiro
ua forma do sub item anterior.
8.6.5- Predui o direito de apresentar lance verbal, sendo oonsiderado dcsistente o lidtante que deixar
de apresentar lance no prazo determinado pelo Pregoeiro na forma da alinea “b" do sub item 8.6.3.
8.6.6- A desistencia em apresentar lance verbal, quando convoeado pelo Pregoeiro, implicara
exclusao do licirante das rodadas postcriores de oferta de lances verbais, fkando sua ultima proposta
registrada para efeito dc classificagao ao final da etapa competiliva.
8.6.7- Quando nao mais se reahzarem lances verbais por qualquer dos licitantes sera dedarada
eneerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas em ordem decrescente de valor, exclusivamente
pelo criterio de menor prego.
8.6.8- O Pregoeiro podcra ncgociar diretamente com o proponente para que seja obtido prego methor
para a Admin istragao nas situagoes cm que nao se realizem lances verbais, ou realizando-set depois
de declarado o encerramento da etapa competitiva sc a oferta nao for aceitavel, ou se o lidtante
classificado for considerado inabilitado, no exame de oferta subseqiientc.
8.6 9- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente ckssificadas sem que se
realizem lances verbais, o desempate se fara por sortcio, em ato publico, na propria sessdo do Pregao

Presencial.

8.6.10. Apos a etapa de lances, sendo verificada a ocorr6ncia de empale ficto, sera assegUTada, como
criterio de desempate, preferenda de contra tagio para as microempresas e empresas de pequeno
porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
8.6.10.1. Entende-se por empate ficto, aquelas situagoes em que as propostas apresentadas pelas
mjcroempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5 % (cinco por cento) superiorcs a
proposta mais bem classiflcada.
8.6.10.2, Nlo ocorrcra empate ficto quando o melhor lance tiver sido apresentado por empresa que se
enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.6. 11 . Para efeito do disposto no item 8.6. 10 deste Edital, ooOTtcndo o empate ficto, procedcr-se-a da
seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para, em
querendo, apresentar nova proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, no
prazo maximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances, sob pena de preclusao, situagSo
em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) nao ocorrendo a contratagao da microempresa ou empresa dc pequeno porte, na Ibrma do inciso
anterior, serao convocadas as remanescentes ME/EPP que porventura sc enquadrem no mesmo
intervalo pcrcentual de 5%, na ordem classificat6ria, para o exerdcio do mesmo direito;
c) No caso de igualdadc dos valores apresentados pelas microempresas e empresas dc pequeno porte
que se encontrem no aludido intervalo, sera realizado sorteio entre clas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta, desde que nao haja lances.
8.6.12- Declarada cncerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais, e realizada a
classificagao final das propostas, o Pregoeiro examinara a aceitabilidade do primeiro classificado,
FEITUTtA MUNICIPAL DE PACOTI
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[.'spccialmeme quanto a conformidade entre a proposta /oferta de menor prego e o valor estimado
para a contratagao comtantc da planilha anexa ao prooesso, dccidindo motivadamente a rcspeito.
8.6, 13- Tratando-se de prego mexequivel, o Pregoeiro podera dctcraiinar ao licitante que comprove a
cxequibilidade de sua proposta. em pra zo a ser fixado, sob pena dc desclassificagao
8 6.14- Oconendo a hipotcse tratada no sub item anterior, o Fregoeiro abrira o envelope de
habilitagao do licitante primetro classificado "sob condipilo”, considerando o disposto no sub item
anterior,
8,6.15- Diante da hipotese tratada no sub item 8,6.13

o Pregoeiro podera, tamb6m "sob condi gilo”,
ncgociar diretamente com o classificado subsequente para que seja obiida melhor oferta quo a sua
proposta anteriormente oferedda a fim de conseguir menor prego, caso nao comprovada a
exequibilidadc do licitante antjeriormenlc classificado.
8 6.16- O lance verbal depois de profeiido sera irretratavd, nao podendo haver desislcncia dos lances
ofertados, sujeitando-se o licitante desisientc as penalidades constantes deste edital.
8.6.17- Os Iicitantes que apiesentarcm prepos exocssivos on manifestamente inexeqtiiveis, serao
considerados desclassificados, nao se admitifldo complementagao posterior.
8.6.18- Considerar-se-ÿo ptegos manifestameiiLe irtexequivcis aqueles que forem simbblicos, irrisdrios
ou de valor zero, uicompativeis com os pregos de mercado, acrescidos dos respertivos eneargos.
8.6.19- Nao serao adjudicadas propostas com pregos unitarios e/ou global superiores aos vaJores
estimados para a contratagao, constantes da planilha artexa ao processo,
8.6.19. 1 Serao considerados compativeis com os de mercado os pregos rcgistrados que forem iguats
ou inferiors a media daquclcs apurados pelo setor competente da Prefcitura de Pacoti, responsavel
pela elaboraqao e emissiio da refer ida Planilha, assim lambem, diiimidas as eventuais duvidas que
possam surgir.
8.6.20- Caso o prcgo referente ao prego final seja composto de pregos unitarios, devera o Fregoeiro,
antes da cnnvocagao de lodos os Iicitantes, solieitar ao vencedor a adequagao desses pregos ao valor
do lance final.
3.6.21- Caso a licitante classilicada com o MENOR FREfO pOR ITEM seja uma ME/EFP e esta
apresente restiigoes na comprovagSo da rcgularidade fiscal, sera convocada para apresentar a
documcntagao regularizada. Conta-se a partir da dedaxagao de vencedora do certame, o prazo de 05
(cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual perlodo, a criterio do Pregoeiro, para negularizagao da
documcntagao, nos tennos do § lo do art. 43 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
8.6.22- A nao-regularizapiLo da documentagao, no prazo previsto no sub item anterior, implicara
decadtncia do direito a contratagao, sendo facuhado ao Pregoeiro convocar os Iicitantes
remanescentes, na oidem de classificagao eresccnte, revogar a licitapSo on o ITEM, conforme o caso.
8,6.23- Caso a licitante class ificada com o MENOR PRE£0 POR ITEM seja urn a empresa nao
benefidada pelo tratamento diferenciado e nSo apresente situagÿo regular, no ato da assinatura dos
contratos, sera convocado outro licitante, observada a ordem dc classiTicagao crcscente, para celebrar
o contrato, e assim sucessivamente.
8.6.24-0 Contrato devera set assinada em ate 05 (CINCO) DIAS tJTEIS da ccmvocagao do bcitanle
dcclarado vencedor, observados os itens 8.6.21, 8.6.22 e 8.6.23, cabendo amda a negociagÿo direta, a
fim dc se obter prego mais vantajoso.
8.7- IIABILITACAO DO LICITANTE CLASSIF1CADO; Existindo proposta dassifkada
aceitavd, o PREGOEIRO anundara a abertura do envelope referente aos "Documentos de
Habilitagao’’ do(s) licitante(s) que apresentou(aram) a(s) mellior(e5) propostafs), para confirmagSo
das suas condigoes habiiitatorias, determinadas no item 6.
8.7.1- Os Iicitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigrdos no Envelope nD
02 (Documentos de Habilitate), ou os apresentarem cm desacordo com o estabelecido neste edital,
ou com irregularidades, serao oonsiderados inabilitados, nSo se admitindo complementagao
posterior, excetuando-se o disposto no item 8 6.21.
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8.7.2- Constatado o atendimenlo das exigences fixadas no editai, o licitante sera declarado venccdor,
scndo-Ihc adjudicado o objeto da licitapao, pelo Pregoeiro, caso nao haja intenpao de interposipao de
recurso por qualquer dos demais licitantes.
8.7.3- Se o licitante desatcnder 4s exigencies habilitatorias, o Pregoeiro examinara a oferta
subscquente, pemutida negociapio - sub item 8.6.8 do editai, verificando a sua accitabilidade e
procedendo a verificapao da habilitapao do licitante, na ordem de classificapao, e assim
sucessivamente, ate a apurapao dc uma proposia que atenda integralmente ao editai, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certamc.
8.7.4- Quando todos os licitantes forem inabilitydos ou todas as propostas forem desdassificadas, a
Administrapao podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentapao de nova
documentapao ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo,
S.7,5- O Pregoeiro tera a prerrogativa de dccidir sc o exame dos “documemos de habilitapao” se dara
ao final da etapa competitiva de cada item ou ao final do julgamento de todos os items.
8.8- RECURSOS: Somentc no final da sessdo, depois de declarado o(s) licitante(s) vencedor(es) do
certame, qualquer licitante podera manifestar, imediata e motivadamente, a intenpao de interpor
recurso, com registro cm ata da sintese das suas razoes, facultando-lhe juntar memorials no prazo de
3 (tres) dias corridos, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazOes
em pTazo sucessivo lambem de 03 (tres) dias corridos (que comepara a correr do t&mino do prazo da
reconrente), sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
8,8.1 0 recurso sera dirigido ao(s) Secretario(s) Gestor(es), por interm6dio do Pregoeiro, a qual
pudera reconsiderar sua decisao no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, ncsse mesmo prazo, faze-lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 05
(cinco) dias uteis, contado do reeebimento do recurso pelo(s) Secretario(s) Gestot(es),
8.8.2- Nao serao admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
represen tante nao habilitado legalmcnte ou nao identificado no processo para responder pela
Licitante.
8.8,3- Nao sera concedido prazo para recursos sobre assunios meramente protelatdrios ou quando
n3o justifieada a intenpao de interpor o recurso pelo Licitante.
8.8.4- O recurso contra decisao do Pregoeiro tera efeito suspensivo,
8.8.5- A falta de mantfestapao imediata e morivada do licitante em rceorrer, ao final da sessao do
Pregao Presencial, importara a prcclusao do direito de recurso e a adjudicapao do objeto da licitapSo
pelo Pregoeiro ao(s) licitante(s) vencedor(es).

8.8.6- A petipao podera ser feita na propria sessao e, se oral, sera reduzida a termo em ata, facultado
ao Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
8.8.7- O acolhimenlo de recurso importara a invalidapao apenas dos atos insusoetiveis dc
aproveitamento.
8 8.8- Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a rcgularidade dos atos procedimentais, o(s)
.SccrettinoCs) Gestoifes) homologara(ao) c procedera(ao) a adjudicapao da(s) proposta(s)
venccdora(s), para determinar a contratapao;
cm sede
Pregoeiro ou Secretario(s)
8.8.9- A intimapao dos atos decisorios da administrapao
recursal sera feita mediante afixapSo de cbpia do extrato resumido ou da integra do ato na imprensa
oficial (flanelografo) da Prefcitura de Pacoti, conforme disposto a Lei Organica do Municipio.
8.8, 10- Os autos do processo administrative permanecerSo com vista ffanqueada aos interessados na
sede da Comissao de Pregao.
8.9- ENCERRAVIENTO DA SESSAO: Da sessao do Pregao Presencial sera lavrada ata
circunstanciada, que mencionara os licitantes credcnciados. as propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem de classificapao, a analise da documentapao exigida para habilitapao e os
recursos interpostos, devendo ser a mesma obrigatoriamente assinada, ao final, pelo Pregoeiro c. sua
Hquipc de Apoio, e facultativamente, pelos licitantes ainda presentes quando do enceiramento dos
trabalhos.

—
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8.9,1- Ao final da

sessao, caso nao haja intentÿ de imerposigao de recurso e o prego final seja igual

ou inferior ao previsto ao valor orpado pda Administrate), sera feita pelo Pregoeiro a adjudicat0 ao
licitante deciarado vencedor do ceitamc c cncerrada a reuniao, apos o que, o processo, devidamentc
instill ido, sera encaminhado:

para fins de analise e pareccr;
b) e depois a(s) Secrctaria(s) compclcntes para homologafao e subseqllcnte formalizato do contrato.
8, 10- SUSPENSAO DA SESSAO
8.10.1- O Pregoeiro 6 facultado suspender qualquer sessSo mediante motivo devidamentc justificado
e marcar sua reabenura para outra ocasiSo, fazendo constar esta decito na ata dos trabalhos.
8.10.2- O Pregoeiro podcra, para analisar as propostas dc pregos, os documentos de habilitate e
outios documentos, solicitar parcccres tecnicos e suspender a sessSo para realizar diligcncia a fim de
obter melhores subsidios para as suas decisoes.
8,11- INDICACAO DO VENCEDOR: No julgamento das propostas ofertas sera deciarado
vencedor o Licitante que, tendo atendido a todas as exigencias deste Edital, apresentar o MENOR
PRE£0 POR ITEM, cujo objeto do certame a ela sera adjudicado.
8.11.1- N3o serao consideradas ofertas ou vantagens nao previstas neste Edital.
a) a Assessoria Juridica,

-

9 DA(S) DOTACAOfOES) 0K£AMENTAR1A(S)
As despesas decorrentes das eventual contra tag5es que poderao advir desta licitapao correrao a
conta das seguintes dotagdes orgamentarias e fontes de recursos: RECURSO PROPRIO/ PA1F,

9,1-

CRAS/ MAC/ FUNDEB, atraves da DatagSo Orpatnentaria:
ProeranH-FrojetoAriTaade
08.122,0807.2.005
08.244,0807.2.011

Hcnamto de Ucspcsas
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

05.01

10.122.0402.2.102
10.302.1003.2.022

06-01
06.02
06.02
07.01
08.01
14-01

12.122,1215.2.026

3.3 90,30.00
3.3.90.30.00
3 3,90.30.00

T 'nid.itle iiestora

Uaidade Orcamcotilia

Si.icLii
OB Social (FMAS1

04.01

I

1

Saudr
Edjcapao

Educapao (FUNDEB j

TnfracsinULira

Cuitum
Govemo

10 - DA

0t.Q2

05.6T

12.365.1208.2.046
12.361-1201-2.116
15.122.0402. 2 P50
13.122-0402.2.109

3.3.90,30.00

3.3.90.30.00

3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00

04.122.0402.2.113

ADJUDICACAO E HOMOLOG A£AO DO PROCESSO LlCITATÿRIO

10.01 - A adjudicate desta liritagSo cm favor do licitante cuja proposta de pregos ou lance verbal
seja classificado em primeiro lugar, se nao houver recurso, e da compctencia do Pregoeiro, quatido
n3o houver recurso.
10,02
A homologate deste pregao c da competÿncia do(a) Gestor(a) da SECRETARIA

-

MUNICIPAL COMPETENTE.
10.03 O(a) Gestor(a) da(s) Secretaria(s) Municipal Competente se reserva o direito de nao
homologar ou revogat o presente processo, por razoes de interesse publico decorrente de lato
superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentapSo eserita.
10.04 A homologapao, conforaie se verifique a necessidade, estara sujeita, ainda, a aferipao das
informapdes prestadas pela bcirante vencedora, inclusive no que se refere A inspegao in loco na sede
da einpresa para fins de verificapao de que se encontra em pleno funcionamento, incluindo sua
identtficagao externa e identificato de pessoal executando services durante d horario normal de
funcionamento,

10.5- A adjudicate* e a homologate* do resultado desta
contratagao.

licitato nao
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CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGENCIAS,

REVOGACAO

E

ANULACAO

II I- Ate 02 (dois) dias utcis antes da data fixada para recebimcmo das propostas, qualquer pessoa
podera solicitar esdarecimentos, providencias ou irapugnar o ato convocatorio dcste Pregao
Presendal11,1.1- Decaua do direito de impugnar os termos do edital de licitapao perantc a Administrate)
aquele que nSo o fizer dentro do prazo fixado neste sub item, hipotese em que tal comunica?Jo nao
tcra efeito de recurso.
11.1.2* A impugnafJo feita tempestivamente pelo licitante n3o o impedira de paiticipar do processo
lidtatorio ate o transito em julgado da decisao a ela pertinenle.
1 1.2- Somcnlc scrao aceitas solidtafdes de esdarecimentos, providencias ou impugnacoes mediante
petiÿao confecdonada em maquma daiilografica ou impressora eletronica, em tinta nao lavavel, que
preencham os seguintcs requisites;
11.2.1- o endereeamento ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti;
11.2.2 a identiiicapao precisa e completa do autor c seu representante legal (acompanhado dos
documentos comprobatdrios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissJo,
domicilio, numcro do documento de identificapao, devidamente datada, assinada e protocolada na
sede da Comissao de Pregao da Prefeitura Municipal de Pacoti, dentro do prazo editalicio;
1 1 .2.3- o fate e o fundamento juridico de seu pedido. indicando quais os itens ou subitens discutidos;

1 1.2,4- o pedido, com suas especificapoes;
1 1.3- Cabera ao Pregoeiio decidir sobre a petipÿo no prazo de 24 {vinte e quattoj horas.
11.4- A resposta do Muniripio de Pacoti-Ce, sera disponibilizada a todos os interessados mediante
afixapJo de copia da integra do ato proferido pela administrapao na imprensa ofidal (flanelografo) da
Prefeitura Municipal de Pacoti, confonne disposto a Lei Organica do Municipio,
11.5-0 aditamento prevalecera sempre em relapdo ao que for aditado.
1 1,6- Acolhida a petifdo de impugnapao contra o ato convocatorio que imporie em modificapao dos
termos do edital sera designada nova data para a realizapao do certamc, exceto quando,
inquestionavelmcnte, a alterapao nao afetar a formulapao das propostas.
11.6.1- Qualqucr modificapao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto
original, exceto quando, inquestionavelmcnte, a alterapao nao afetar a formulapao das propostas.
11,7- D1LIG&NC1A: Em qualquer fase do procedimento lidtatorio, o Pregoeiro ou a autoridade
superior, podera promover diligendas no sentido de obter esdarecimentos, confirmar informapoes ou
permitir sejam sanadas falhas formats de documentapao que complementem a instmpJo do processo,
vedada a indusao posterior de documento ou informapao que deveria constar oiiginariameute da
proposta, fixando o prazo para a resposta.
1 1.7-1- Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclaredmentos adicionais deverao faze-lo no
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassiEcapJu/inabilitapao11.8- REVOGA£AO E ANULACAO: 0 Municipio de Pacoti-CE podera revogar a licitapao por
razbes de interesse publico, no todo ou em parte ou anular esta licitapao. em qualquer etapa do
processo.

-

12 DA FORMALIZACAO DOS CONTRATOS
12.1- As obngapdes decorrcntes da presente licitapao serJo formaliza&as mediamc lavratura dos
respectivos contratos, subscritos pelo Municipio, atravis da Secrctaria Gcstora, representada pelo
SccrctarioCa) Ordenador(a) de Despesa, e o licitante vencedor, que observari os termos da Lei n.°
S.666/93, da Lei n.° 10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes.
12.1.1- Integra o presente instrumento (ANEXO IV) o modelo do contrato a ser celebrado.
12,1.2- Os licitantes alcm das obrigapdes resultantes da observancia da Legislapao apbcavel, deverao
obedeccr as disposipdes elencadas no contrato - Ancxa a este edital
CNPJ 07.910.75 5/0001 12 | CGF 06.920. t 83-fi
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
Av. Coronel Jos* Clceio Sampaio, 663

/A

Centro CEP 62770-000 | PacotiJCE ( Fone: (85) 3325.14t3

*

.

S0Eÿ
SOVE UNO M U N 11 1

&j

P At PE

>AJC V

a

WWW.PACJOT1CE.COV.BR

OF M 5. O S DflOAS COM O POVO

-

12.2- Homologada a licitaqao pda autoridade competente, o Municipio dc Pacoti CE convocara o
licitante vencedor para assinatura dos contratos, qne finnara o compromisso para futura contrataqao
entie as partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra cste Edital.
12.2. 1- O Licitante Vcncedor tera o prazo de 05 (CINCO) DIAS UTEIS, contado a pattir da
convocaciio, para subscrever o contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vezt por igual
periodo, quando solidtado polo Licitante Vencedor durante o scu transcurso e desde que ocorra justo
motivo aceito pelo Municipio dc Paooti-CE,
12.2.1.1 - A convocaqao do liritante vencedor se dara atraves de publkapao cm jomal dc grande
circulate) ou correspondence com Aviso de Recebimento ou, ainda, atraves de enderepo detronico
valido a ser fomecido pelo Licitantc na fasc de pmposta, conforme modelo fomecido.
12.2.1.2 - A de inteira responsabilidade dos Liritames manter seus dados eadastrais devidameme
atualizados, incluindo endcrcqo detronico, o qual servira de forma de comunicaptio para todos os
a tos do processo.
12.2.1.3 O liritante que nao atender justificadamente a convocapao no prazo assinalado no item
12.2.1 sera enquadrado sera incurso no teor do art. 81 da Lei n° 8.666/93, ocasiÿo cm que sera
convocado a licitante classificada em segundo lugar, sem prejuizo do abertura de proocsso
administraqao para aplicafao das penal idades cabiveis e insertas na mesma lei,
12.3-Incumbira a admin istracao providenriar a publicaq&o do extrato dos contratos nos quadros de
aviso dos orgdos publicos municipals, ate o quinto dia iitil do mes subscqliente ao dc sua assinatura
ou na forma pre vista na Lei Organica do Municipio. O mesmo procedi mento sc adotari com relafao

aos possiveis termos aditivos.

12.4- O contrato so podera ser alterado em conformidadc com os artigos, 57, 58 c 65 da Lei n.°
8.666/93.
12.5-0 contrato produzira sens juridicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigera ATE
31 DE DEZEMBRO DE 2018, admitindo-se, porem. a prorrogafiio da vigencia dos contratos dda
decorrcnte, nos termos do artigo 57, da Lei Federal n" 8.666/93, se a proposta registrada commuar se
mostrando mars vantajosa a administraqao.
12.6- O prefo contratado e os respectivqs fomecedores serao divulgados nr] quadra de avisos da
Comissao de Fregao da Frefeitura Municipal de Pacoti e ficarao a disposiqao durante a vigencia dos
contra tos.
12. 7- A fcrmalizaqao dos contratos s6 gera ao conttarado a obrigacSo de execuqao dos services
quando expedida a competente ordem de servifos ou celebrado o competentc tamo de contrato.

-

13 DA ENTREGA DOS BENS LICITADOS
13. 1 DAS ORDENS DE

COMPRA/AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: O fomecimcmo

dos bens licitados se dara media nte expedifao de ORDENS DE COMPRA/AUTORIZACAO DE
FORNECIMENTO, por parte da administracao ao licitante vencedor, que podeTao englobar
integralmente os quantitativos e/ou bens objeto da licitafao (entrega imediata) ou apenas parte deles
(execufSo fraoionada), de acordo com a conveniencia e oportunidadc administrativa, a neressidade e

dispombilidadc linanccira da{s) Secretaries) Gestora(s).
13.1.1- A ordem de compra/autort2aqao de fomecimcuto emidda conteri o produto pretendido e a
respectiva quantidade, devendo ser entregue ao contratante no seu enderefo fisico, ou enviada via
fac simile ao seu numero de telefone, ou ainda remetida via e-mail ao sen endereÿo detndnico. cujos
dados constem do cadastro ou do Contrato.
13.1. 2- Observadas as detjcrminacoes e orientafoes constantes da ordem dc compra/autorizac&o de
Eomect mento, o fbrnecedor devera fazer a entrega do produto no local designado pela Contratante,
dentro do prazo c hoMtios previstos, oportunidade em que recebera o atesto dedarando a entrega dos
bens.
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13.1.3- O accite dos bens pelo orgao recebedoi nio exdui a responsabilidade civil do fomecedor por
virio de quantidade, qualidadc ou disparidade com as cspeciftcapoes estabdecidas no Anexo deste
Edital quanto aos produtos entregues,
13,2 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os bens licitados deverao ser entregues no prazo
maximo dc 05 (CINCO) DIAS, a contar da expedipao da ORDEM DE COMPRAFORNECIMENTO pcla administrapao, no local determinado na ORDEM DE COMPRA/
AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.
13.2.1. Os produtos deverao obedcccr a um cronograma do entrega, a partir das caracteristicas que se
aprescntam, nos quantitativos discriminados na ORDEM DE COMPRA/ AUTORIZACAO DE
FORNECIMENTO:
13.2.2. Os itcns serao recebidos por servidor designado e responsavc! pelo acompanhamenio c
fiscalizagao do contrato.
13.2.3- Por ocasiao da entrega dos produtos, o fomecedor devera aprcscntar recibo em Q2(duas) vias,
alem das rcspcaivas fatura e Nota Fiscal.
13.2.4- Para os bens objetos deste ccrtamc, dcvcra ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome da
Prefeilura Municipal de Pacoti-CE, com enderepo na Av. Coroncl Jose Cicero Sampaio, N° 663,
Centro, Cep: 62.770-000, Pacoti/CE, msento no CNPJ sob o n° 07,9I0.755/00Dl-72e CGF sob o nc
06.920.183-8.
13.2.5’ No caso de constatapao da inadequapao dos bens fomecidos as normas e exigencias
especificadas neste Editai c na Proposta vencedora a administrapao os recusara, devendo ser dc
iruediato ou no prazo mdximo dc 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas condipOes, sob
pena dc aplicapao das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.
13.2.6- Em nenhuma hipotese serao concedidas prorrogapoes de prazo.
13.3- Os bens licitados deverao ser entregues, observando rigorosamente as espedticapoes contidas
no Projeto Basico, nos anexos desse instrumento e disposipdes constantes de sua proposta, bem ainda
As normas vigentes, assumindo o fomecedor a responsabilidade pelo pagamento de Lodos os
unpostos, taxas c quaisquer onus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer
cncargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
rcsultantes da execupSo do fornecimento que lhes sejam imputaveis, inclusive com relapao a
terceiros, e ainda:
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, As suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
fornecimento em que se vcrificarem vicios, defeitos ou incorrepoes;
b) rcsponsabilizar-sc pelos danos causados duetamente a Administrapao ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execupao do fornecimento, nao cxcluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizapao ou o acompanhamento pelo orgao interessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administrapao, para representa-Io na execupao do fornecimento. As
decisoes e providenrias que ullrapassarcm a competencia do representante do fomecedor deverao scr
comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adopao das medidas convcnientes;
d) aceitar, nas mesinas condipoes, os acrescimos ou supressQes quantitativas que se fizerem no
fornecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor uncial atualizado da contratapao, na forma
do § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
e) a entrega dos produtos deve se efetuar de forma a nao comprometer o funcionamento dos servipos
do Municipio.

14 - DO PRECO, DO PAGAMENTO, REAJTJSTE E REEQUILIBRIO
MRHWV v*

14,1 - PRECOS: Os prepos ofertados devem ser apresentados com a incidenda de todos os tributes,
cncargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, firctes, seguros, direitos autorais,
deslocamentos de pessoal e material, custos c demais despesas previsiveis que possam incidir sobre o
objeto lioitado, inclusive a margem de lucro.
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14.2 PAGAMENTO: O pagamento sera feito na proporfao da entrega dos bens licitados, segundo
as ordens de compras/autorizafoes de fomccimenlo expedidas pda administrate, de conformidade
com as notas fiscais/faturas devidamente atesladas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das
Certidoes Federais, Estaduais e Municipals do licitante vcncedor, todas atualizadas, observadas as
condipoes da proposta.
14.2.1- O pagamento sera efetuado em ate 30 (uinta) dias ap6s o encammhamcnto da documentat0
tratada neste sub item, observadas as disposip&es editalidas, alraves de credito na Conta Bancaria do
fornecedor ou atraves de cheque nominal.
14,3 REAJUSTE: Os valores constantes das propostas nao sofrerdo reajuste antes de decorridos 12
(doze) meses do seu registro, hipotesc na qual podcra ser utilizado a indice IGP-M da Fundato
Gctulio Vargas.
14.4- REEQUlLiBRIO ECON6MICO-FINANCEmO: Na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porem de cemsequencias incalculaveis, retardatlores on impeditivos da
execute do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso Fortuito ou fato do principe,
configurando area economica extraordinaria e extracontratual, podera, mediante procedimento
administrative) onde reste demonstrada tal situato e tenno aditivo, ser restabcleeida a relate que as
partes pactuaram micialmente entre os encargos do contratado e a retribuito da Admin istrapao para
a justa remu nerato do fortiecimento, objetivando a manutento do cquilibrio econfimi co-finance iro
iniciat do contralo, na forma do artigo 65, II, *‘d” da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e

-

consolidada.

-

15 DAS SANCOES

-Sir:

15.1 - A contratada total ou pardalmentc inadimplente serao aplicadas as sanfdes dos aitigos 86 a 88
da Lei 8.666/93 e suas demais alterapQes,
15.2 - A Contratada, no caso de inadimplemento, ficara sujeita as seguintes sanpoes:
15.2.1 - Advertencia
15.2,2 Multas necessarias, conforme segue:
15.2,2.1- multa moratoria de 0,5% (oieio por cento) do valor do pedido, por dla de atraso na entrega
dos produtos, contados do reccbimento da ordem de compras/'autorizato de fomecimcnto no
endercco constante do cadastro ou da Ata, ate o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do
pedido, caso .seja inferior a 30 (trinta) dias;
15,2.2.2- multa moratoria de 20% (vintc por cento) sobre o valor do pedido, na hipotese de atraso
superior a 30 (trinta) dias no fomecimento dobem requisitado;
15.3- Na hipotesc dc ato ilicito, outras oconencias que possam acarretar transtomos ao
desenvolvimento do fomecimcnto/entrega dos produtos, as atividades da administrate), desde que
nao caiba a aplicato de sanqao mais grave, ou deseumprimento por parte do licitante de qualquer
das obrigafdes delimdas neste Lnstrumento, no conlrato ou em outros documentos que o
complement™, n3o abrangidas nos sub itens anteriores, serito aplicadas, sem prejuizo das demais
sanedes previstas na Lei nu 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
1 5.3.1- multa de 1% (um por cento) at6 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisite, ou
do valor global maximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
15.4 - Suspensao temporaria do direito de participai em licitapdes e impedimento de contratar com a
Prefciiura de Pacoti pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem pTejuizo de aplicaqao das seguintes multas
e das demais cominacQes legais.
15.5 - Declarato de inidoneidade para licitar ou contratar com Administrate) Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punito, ou ate que seja promovida reabilitapao, peranlc a
propria autoridade que aplicou a penalidade.
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DA TENTATIVA DE FRAUDE E FRUSTAgAO DOS ATOS DO PROCESSO E DEMAIS
DITAMES LEGA1S

16

A tentativa dc fraude ou frustagao dos atos e agdes a serem realizados por parte dos
propunentes, ha qualquer momcnto do presente processo, podera caracterizar o enquadramento dos
mesmos nas sans5es dos crimes e penas prcvistas do Art. 90°, Art. 93° e Art, 96° da Lei Federal
8.666/93, e sendo necessario, ainda, abertura e instauragSo do devido processo administrative) para a
averiguagao c apuragao dos fatos ocorridos, de forma a aplicagao das devidas penalidades e punigoes
cabiveis.
16.2 - E facultado ao Prcgoeiro, era qualquer ausencia ou omissSo quanto a instrugSes c ditames
deste edital, a aplicagao das normas, instrumentos e demais fontes legais do instrumento juridico
biasileiro, de forma a manter ideal e legal transcorrer dos atos e agfes dos prooedimentos do certame,
16.1

*

-

17 DISPOSigdES GERAIS

17.1- As nonnas que disciplinam este Pregao Presencial serao sempre unerpretadas em favor da
ampliaceto da disputa entre os interessados, atendidos o interesse publico, sem comprornetimento da
segura nga e do regular funcionamento da administragao.
17.2- Os casos omissos podera o set resolvidos pelo Pregoeiro durante a sessao e peiofs) Secretariofs)
Ordcnadorfes) de Despesa, em outro caso, mediante aplicagao do caput do art. 54 da Lei n.°
8.666/93.
17.3- O nao atendimento de exigences formais nao essenciais nao important no afastamento do
iicitanie, desdc que sejam possiveis a aferigao da sua qualidade e a exata compreensiio da sua
proposta durante a rcalLtagao da sessSo piiblica deste Pregao Presencial.
17.4- Nenhuma indemzagao sera devida as licitantes pda elaboragao ou pcla apresentagao de
documentagao referente ao presente edital, nem em relagao as expectativas de contratagdes dela
decorrentes.
17.5- A administragao disponibilizara meios dc divulgagao e amplo acesso aos pregos praticados JIO
contrato oriundo objeto dessa licitagao,
17.6- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de initio de contagem e
inclui-se o dia do vencimento, observando-se que s6 se iniciam e vencem prazos em dia de expediente
normal no Municipio, exceto quando for expressamente estabdecido em contrario,
17.7- Para dirimir, na esfera judicial, as questoes oriundas do presente edital sera competente o Foro
da Comarca de Pacoti-CE
17.8- As informagoes sobre esta licitagao podem ser obtidas junto a Comissao de Pregao da PMP, na
Av. CoroncI Jose Cicero Sampaio, Nc 663, Centio, Pacoti/CF ou atraves do telefone (85) 3325.1410,
de segunda a sexta-feira, no horario de 07:30 as 12:00 horas.
17.9- Copras do edital e anexos serao fomecidas mediante Protocolo de Rehrada de Edital, mediante
pagamento do copia reprografica, nos horarios de 08:00 as 12:00 horas, na Sede da Comissao de
Pregao da Prefeitura Municipal de Pacoti, situada na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663,
Centro, Pacoti CE ou atraves do telefone (85) 3325 1410, de segunda a sexta-feira, no horÿrio de
07:30 as 12:00 horas, ficando os autos do presente processo administrative a disposigao para vistas c
conferencia dos interessados, ficando o licitante obrigado a;
a) pagamento da taxa no valor de R$ 20,00 (vinte reais) de copia reprografica, por meio de
Documento de Arrecadagao Municipal DAM.
17.10.1. O referido edital e sens anexos tambem estao disponivcis nos seguintes sitios virtuais:
wu-w.t cm.ce. gov.br/licitacocs . nos termos da IN n° 01/2011 e IN n° 04/2015-TCM-CE.
17.11- O Prqjeio Bisico podera ser examinado por qualquer Interessado na sede da Comissao de
Pregao da Prefeitura Municipal de Pacoti.
17.12- Todas as normas ineremes as contratagoes do objeto deste Certame, discriminadas no Anexo Termo de Referenda deste Instrumento Convocatdrio deverao ser minuciosamente observadas pelos
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licitantcs quando da elaboragdo de suas propostas.
17.13- No interesse da Administragao Municipal e sem quc caiba as licitantes qualquer tipo de
indenizagao, fica assegurado a autoridade compctcnte:
a) Alterar as condigoes, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da prcsente licitagao, dando ciencia
aos interessados na forma da lcgislagao vigente.
b) Anulai ou revogar, no todo ou em parte, a prcsente liritagio, a qualquer tempo, disto dando
ciencia aos interessados mediantc publicagao na forma da legislagao vigente.
1 7. 14. Os avisos de prosseguimento das sessdes, a decisao sobre os recursos interpostos, a Anulagao
ou revogagSo scrao feitos aos interessados mediantc publicagao na imprensa oficial (fknelografo) da
Prefeitura Municipal de Pacoti, conforme disposto na Lei Organica do Munidpio.

Pacoti/CET 03 de agosto de 2018

l
Ma rcoi Anidnlo Pereira da Silva

j>REGOfelRO
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ANEXO I
PROJETO BASICO/TERMO DE REFFRENCIA
I - INFORMAÿOES PRIMARIAS E CLASS IFIC AgAO PA DESPESA
1. ORGAOS SO LICITANTES: Sccretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e
l mprecndcdorismo Secretary dc Saude/ Sccretaria de Educapao/ Sccretaria de Infracstrutura, Meio
Ambiente c Desenvolvimento Agrario/ Sccretaria de Culture, Turismo, Espprte c Juventtide/ e

__
__
_

Sccretaria de Govemo.
2. DOTAgAO ORNAMENT ARIA/ VALOR ESTIMADO RS:

Uiiidadc

Udidadc Gcstori

L>es

Program a - Projeto
Atividaje

Des. Social
Social (FMASj

04.01

QS.122.0S07.2.Q05

04.02

08.244. 0SQ7.2.0 1 i

C5

10.122.0402.2.103

m

Saudfe

05.01

FiluLjyau

06 01

Inlraestrututj

07,01

10.302. 1003,2.022
2 122 1215.2.026
1236S.I20S3.046
12.361.1201.2.116
15.122.0402, 2.050

Uiliuii

OS. 01
14.01

13.122,0402.2.109
04.122,0402.2.113

EdueaÿJo {FUNDEB)

Gcvcmo

06.02
06.02

Valor

lilemeutci dc

Dcspesas
3.3.90 30.00
3.3.90 J 0.00
3.3.90,30 00

L stunado ftS
Xio.O'J

1.3.9(1.30.00

9.660,00

2.012,50

4.025,00

3.3.90.30.00
'3-3,90.30.00
3.3.9030.00
3 3.90.30.00

1,610.00

16.905.00
14.49IUKI

803,00

33.903Q.00

2.415,00

33-9030.00

644,00

3. FONTE DE RECURSC): KECURSO PROPRIO/ FAIL, CRA5/ MAC/ FUNDEB
4. VALOR ESTIMADO: RS 53.371,50 (cinquenta e tres mil irezentos e setenta e uni reais c cinquenta

_

centavos).

__
_ _ _ __
II - DETAT.IIAMENTO DA DESPESA

BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADOX
ATENDER AS NECESSIDADES DE D1VERSAS SECRETARIAS DA PREFE ITURA
MUNICIPAL DE PACO T1 CE, GONFORME E SPECIFIC AgOES COMTIDAS NO PROJETO
BASTCO / TERMO DE REFERENCIA.
6. JUSTIFICATTVA: A Admkustraqao no intuito de garaniir o bom funcionamento dos
departamentos c verificando a neccssidade do item informado, solicila processo licitatorin, para
suprir as necessidades apresentadas peias Secretaria que compde esta gestao, garautindo desic
modo gas (GLP) para as copas/ cozinhas das Secretariats e Escolas Municipals.
7. DEMAIS OBSERVANCES: Tudo confonne anexo I._
5. OBJETO: AQUISICAO DE RECARO A DE

___
_
_
__
__

ITT -DAS COND1COES DE EXECUgAO
8. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/FORNECIMENTO: Em ate 05 (cinco) dias, a comar da
emissao da Otdcm de Compra e ou entrega fornccimento. nos locals dc term mad os pc la solicitante.
9. PRAZO DE VIGENCLA: O insrrumento contra tual produziri seus jurtdicos e legais efeitos a partir
da data de sua assmatura e vigeri ate 31 de dezembro de 2018. na forma da Lei Federal rri 8.666/93,
aitcrada e consoiidada.
10. PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinia) dias ap6s a emissao da Nota Fiscal,
mediante atesto dc c.xccuqto dos servipos e o encaminhamcntr; da document3£ilo necessaria, observada
as demais disposipoes contratuais, atraves de credito na conta bancaria da Contratada.

__
_ __
__
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ANEXO AO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA
1 . DO OBJETO:

AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTLNADO A
ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARTAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO
PROJETO PASICO/TERMO DE REFER£NCIA.
I, DOS ITENS:

Item
N9
I

EspecifitagSo dos Produtos

1 Gas Liqucfcitn de Petrfrico em banjoes de 13kg

Unidade

Qiunudule

Unidadc

663

Valor Total Estunado em R$

Valw
Total
53.3?1,50

Valor
Uniting

80,50

53.371,50

3. DAS OBRIGACOES:
3 t DA CONTRATANTE:
a)
Exercer a fiscalizapao da execugio do contrato;
b)
Assegurar o livre aoesso da CONTRATADA e de seus prepostos, devidamcnte identiffcados,
a todos os locals onde se fizer necessdria a entrega/fornecimento dos bens licitados, prestando-lhe
todas as mformagoes e csclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
c)
Efetuar o pagamento conforme convendonado em clausula contratual,
3 2 DA CONTRATADA:

E*ecu tar a entrega/fornecimento em conformidade com o descrito no Projeto Basico/Termo
de Referenda com os mais elevados padroes de competenda, integridade profissional e etica;
b)
do contrato, em compaobilidade com as obrigagoes por ele
Manter durante toda
habilitagao
e qualificagao exigidas na licitagao;
assumidas, todas as eondiqdes de
c)
Cumprir ficlmente o objeto do presente itistrumento, seguinte a legislagio vigente, dentio dos
prazos pre-estabeleridos, atendendo prontamente a todas as solicitagoes, prioritaxiamente aos demais
compromissos proftssionais;
Entregar os bens licitados no prazo cstabdecido, contados da autorizagdo de
d)
fomccimento/Ordem de Compra e ou entrega/fomedmento, nos locais determinados pda Secretaria
Gestora, observando rigorosamente as esperilicagdes coutidas no Orgamento Basico, nos anexos e
disposigocs constantes de sua proposta, assumindo a responsabilidade pelo pagamento de todos os
impostos, taxas e quaisquer onus de origem federal, estadual c municipal, bem como, quaisquer
encargos judidais ou extrajudidais, sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do contrato que Lhes sejam imputaveis, inclusive com relagdo a terceiros, cm
decorrencia da celebragao do Contrato, e ainda;
c)
Reparar, corrigir, remover ou substituir, is suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato cm que se verificarem vidos, defeitos ou incorrepoes;
1)
Cornu nicar antedpadamente a data e horario da entrega, nao sendo aoeitos os pnodutos quo
estiverem em desacordo com as espccificagdes constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos
de faluramenLos exuaordinarios sob o pretexio de perfeito funcionamento e condusao do objeto
a)

execute

coutratado;

Comunicar imediatamente ao MUNICTPIO qualquer altcragio ocorrida no enderego, conta
bancaria c outros juigaveis necessarios para recebimcnto de correspondenda:
PHEFEITUKA MUNICIPAL DE PACOTl : CNPJ 07 .91 0.75 5/000 1 -72
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h)
Arear com as despesas com embalagcm, seguro e transporte dos materials ate o(s) local(is) de
entrega;
Responsabilizar-se pdos danos causados diretamente a Administrate ou a terceiros,
0
decorrentes do sua culpa ou dolo na execute do eontrato, nao exduindo ou reduzindo essa
icsponsabilidade a fiscalizat0 ou acompanhamento pelo orgio interessado;
Accitar, nas mesmas condit'rics, os acrescimos ou supressdes que se fizerem no fomecimento,
ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor initial atualizado do eontrato, na forma do § 1° do artigo

°

65 da Lei n° 8.666/93.

EXIGENCI AS:
4.1- Comprovafao de aptidao para desempenho de atividade pertinentc c compativel com o objeto da
licitafdo, comprovado atraves de atestado de capaeidade tecnica, fomecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, nos quais conste executo de servipos de mesma natureza do objeto da
presente licitapao, acompanhado do respectivo eontrato firmado com a entidade que expediu o
referido atestado de capaeidade tecnica.
4,1. i- O atestado de Capaeidade devera conter o numero do eontrato, bem como o numero da
lk itapao que deu origem ao mesmo, se houver, devendo o atestado cstar com firma rcconhecida do
subescritor.
4.2- Certificado de Posto Revendcdor emitido pela ANP - Agenda Nacional do Petroleo, Gas
Natural e Biocombustiveis.

4, DEMAIS OBSERVACOES E
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ANEXOn
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti.

Pracesso: P REGAO PRESENCIAL ND 2018.08.02.2-PP
as
Data e Ilora de Abertura: _
CNPJ:
Razao Social:

Endeneco: _
Fone:
Banco:

_

_

___
.

CEP:
Fax:
Agenda N.°:

horas

Conta Comentc n.D: _

OBJETO: AQUISIOAO DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A
ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO FROJETO
BASICO. TERMO DE REFERENCIA.
Tlem
N*

Marca

Lspccificaÿao dos Produtos

I

Ci,is Liquefcito

de Pctrolco em botijocs de 13kg

Unidade

Quantidaile

Unidadc

663

Valor
Uniting

Valor
Total

Valor Total cm R$

VALOR GLOBAL: RS
PRAZO DE ENTREGA: ATE 05 (CTNCO) DIAS, A CONTAR DA EXPEDICAO DA ORDEM
DE COMPBA-FORNECIMENTO.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Observances:
*

O licitante declara que rem plcno conhecimento, aceitafao e cumprira todas as obrigaqScs contidas no
anexo I - Termo de Referenda deste edical.
! ndependente de declaiaelo expressa, fica subcntcndida que no valor propostn escio induidas Ludas as
despesas necessarias a execupio dos scrviqos, inclusive as relacionadas com:
encargos sociais, trabalhistas, previdenciirios e outrgs;
- tributos, taxas e larifas, emolumentos, licenpas, alvaras, multas e/ou qualquer mfrapOes;

--

- scgunos em geral. da infcrtimistica c de responsabiiidade civil para quaisquer danos c prejuizos causados a
Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamcntL' pda execupao dos servipos.
de

dc

Local /Data:

Assinatura Proponents
Carimbo da empresa/ Assinatura do responsavel legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
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ANEXOin
MODELO DE PROCURACAO/ DECLARATORS

ITEM 01 - MODELO DE PROCURAC AO

PROCLFRACAO
OUTORG ANTE: <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDERE£0> ncste ato repixsentada por sen
(titular. socio, diretor on reprcsentante), Sr < NOME>, qualificarÿo (nacioiulidade, estado civil,
profissSo, RG e CPF)

OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificafao (nacionalidade, estado civil,
profissao, RG, CPF e enderepo.
POPERESr O outorganfce confere ao uuturgado(a) plcno c gcrais poderes para representi-lo junto a
PREFtl I URA MUNICIPAL DE PACO 11, Estado do Ccara, relative ao FREGAO FRESENC1AL
N" 20 18.08.02,2 -FF, podendo o mesmo, assinar proposes, atas, entiegar durante o proeodimento os
documcntos dc credenciamento, envelopes dc proposta de precos e documents de habilitaÿao,
assinar toda a documentafao necessaria e pialicar lodos os dcmais atos pertinentes ao cename em
nome da Outurgantc que sc fizerem necessirios ao fiel cumpritnento deste mandate?, inclusive
mterpor recursos, ciente de que por forpa do artigo 675 do Codigo Civil esta obrigado a satisfazer
todas as obrigafdes contraidas pelo outorgado.

(data)
(representante legal)

---

Pr>--
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ANEXOH1
MODELO DE FROCURACAO/DECLARACOES
ITEM 02 - MODELO DE DECLARA£AO

OBJETO: AQUISIÿAO DE RECARGA DF, BOTIJAO DE GAS GLP 13KG DESTTNADO A
ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAgGES CONTIDAS NO PROJETO
BASICO/TERMO DE REFERENCIA.

DECLARAgAO
por iniennedio de seu
inscrito no CNPJ n°
, portador(a) da Carteira de Identidadc
representante legal o(a) Si(a)
e do CPF ns
rr.
DECI ARA, para fins do disposto no PREGAO

PRESENCIAL N° 2018.08.02.2-PP que:
(1) que da ciencia de que eumpre plenamente os requisites de habilitaÿao cotistantes do instrumento

convocatorio;
(2) que tetri pleno conhecimento de todos os parametros e elementos do Edital c objeto a ser
contratado no presente certame licitatorio;
(3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constanles neste edital.

Pdo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

(data)

(representante legal)

PREFE'TUfiA MUNICIPAL DE PACOT1
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ANEXOin
MODELO DE PROCURACAO/DECLARACOES

ITEM 03 - MODELO DE DECLARAC AO

OBJETO: AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS GLP L3RG DESTTNADO A
ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRFTARIAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CON HDAS NO PROJETO
BASiCO TERMO DE REFHRfiNClA.

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

DECLARACAO
inscrito

no CNPI rt°

pur inienncdio de scu

, portador(a) da Carteira de Idemidade
DECLARA, para fins do disposto no PREGAO

reprcsentante legal o(a) Sr(a)

e do CPF nF
nfi
PRESENCIAL Nn 20IS.08.02.2-PP que;

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, espedalmente para fins dc
prova cm processo licitatorio, junto ao Munidpio de Pacoti, Estado do Ceara, que, em ttimprimento
ao estabelecido na Lei nn 9,854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inriso
XXXITT, do artigo 70, da Coestituiqao Federal, nio cmprcga mcnores de IS (dezoito) anos em
11 aba I ho noturno, perigoso ou insalubre, ncm etnprega menores de 16 (dezesseis) anos em Lrabalho
algum, salvo na conditio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos

b) sob as penas da lei, para todos os tins de dineitu a que se possa prestar, csperialmcntc para fins de
prova cm processo licitatorio, junto ao Municipio de Pacoti, Estado do Ceara, que eoncorda
integralmente com os tennos deste ediial e seus anexos;
c) que inexiste qualquer faio superveniente impeditivo de nossa habilitacÿo para panicipar no
presents oertame licitatorio, bem assiro que ficamos cicntes da obrigatoriedade de declarer
ocorrencias postcriores, nos termos do art. 32, §2°. da Lei n,° 8 666/93.

Pclo que, por scr a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

(data)

(reprcsentante legal)

rREFElTUKA MUNICIPAL DE PACOTI
Av,

|

CNPJ 07.9 10,755/0001 -72

Cor one! Jose C ice J o Saerpalo. 663 - Centro CEP 62770-000 [ Pacoti/CE

CGF

06,920.1 fli-S

Fone; (85) 3325.1413
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ANEXO in
MODELO DE PROCURACAO/DECLARACfiES

ITEM 04 - MODELO DE DECLARAÿAO

OBJETO: AQUISIC'AO DE RECARGA DE BOTJJAO DE GAS GLP L3KG DESTINADO A
ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEJTURA
MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO
BASIC-O/ TERMO DE REFERENC1A.

DECLARAGAO
, inscrito no CNPJ n°

por inlermedio de scu
portador(a) da Carteira de Identidade
„ DLCLARA, para fins do disposto no PREGAO

representame legal o(a) Sr(a)
e do CPF nfl
n

PRESENCIAL N° 2018.08.02.2-FP que:
a) esta empresa utiliza como e-mail oficial o scguinte enderefo:

digitadoL o qual se eonfirma

{e-mail
(o mesmo e-mail escnto a punho).

b) que as correspondenaas enviadas ao supramendonado cndereco servirSo como prova inequivoca
dc convocafao para assmatura de Ata de Registro de Preeos/Conirato,
c) que na hipotese de nao alcndimento, do requerido ou disposto envio do referenciado e-mail a
empresa declarante fiear cienic do tkscumprimento dos termos dcste edital e Ata de Registro de
Prepos/ Contra to com aplicafdo das penalidades previstas na legislafao cm vigor bem como no ato
convocatorio,

Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presentc, sob as penas da Lei.

[Data)
(Representante legal)

PRFFElTUflA MUNICIPAL D€ PACOTI

| CNPJ 07.91 0.755/0001 -72

|

Av. Coronel Jos6 Cfcero Sampaio, 663 - Centfo CEP 62770-000 [ Pacoti/CE

CGF 06.920. 1 83-8

Fone: {65) 3325.1413
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ANEXO TV

MiNUTA DO TERMO DE CONTRATO N° «
PrcgSo Presendai N° 2018.0S.02.2-PP

P ACQTI

. C E ,GOV . BR

»

..........

CONTRATO QUE ENTRE SI CFLFBRAM, DE UM
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DL PACOTI/
E DO OUTRO A
SEC RET ARIA DE
PARA O 1LM QUE NELE
EMPRESA

_

SE DECLARA.

.........
...... _
.....

A FKEFFITURA MUNICIPAL DE PACOTI, pessoa iuridica dc dirdto publico intcmo, irtscrita no CNF.I sob o
n" 07.910. 755 / 000 1 - 72 e CGF sob o n° 06.920.183-8, com sede de sua Prefeitura Municipal na Av. Corond JustCicero Sampan), N" 663, Centro, Cep: 62.770-000, Pacbti/CE, atraves da SECRETAR1A DE
aqui denormnado de
neste ato representada pela Sra.
inscrita no
estabelecida
na
empresa
CONTRATANTE, e de outro lado a
n.Q
,
do
portadorfa)
Sr(a).
representada
pelo(a)
,
neste
ato
CNPJ/MF sob o
A,
DE
n
TERMO
si
de
eittre
fiimairi
pnesente
CONTRA
I'AD
apenas
dcnominada
CPF n"
CONTRA 1 0 media rttc as diusulas e conditpbes a seguir estabeleddas

_

_

CLAUSULA PRLMELRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1 I Proeesso de Lkntaÿo, na modalidade FRLGAO PRF.SENCIAL tombadn sob o n° 2018, 08.02.2-PP, cujo
objeto e AQUISICAO DE RFCARGA DE BOTIlAO DE GAS GLP 13 KG DESTINADO A ATENDFR AS
NF-CESS1DADES DE DIVEKSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DF. PACOTI/CE,
CONFORME ESPECIFrCACOES CONT1DAS NO PROJETO BAS1CO/TFRMO DE REl- ERENC1A, cm
conformidade com a Lei Federal N1’ 8.666/93 - Lei das Licitafoes Publicas c/c os termos da Lei Federal n"
10.520. de 17/07/2002.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO
2. 1. O presente contrato Lem eomo objeto a AQUISICAO DE RECARGA DE BOTUAO DE GAS GLP
DA
13K.G DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET ARIA DE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, tudo cm conformidade com as condigoes e especificatOcs
contidas no TERMO DF REFERENCLA - ANEXO ] do Edita] do Proeesso licitatorio Prcgao Prcsencial Nr
2018.08. 02. 2-PP, no qual encontram-sc espedficados no Anexo 1 do presentc Contrato.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
3.1. O valor global da presente avenqa e de RS ********* l ********** **********************), a ser pago na
proporcao da cnirega dos produtos licitados, segundo as ordens de compras/autorizaÿsSes de fornecimento
expedidas pela Admin istraÿo, de conformidade com as notas (1sea is /fa turns devidamente atestadas pclo
Gestor da despesa, acompanhadas das Certidbes Federais, Estaduais e Municipals do lidiante vencedor, todas
atualizadas. observadas as ctmdicdts do edita!.
3.2. O valor do presente Contrato nio sera objeto de reajustc.
3 3. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsivc-Ls porem de consequencias incalculaveis,
rctardadores ou impcdiLivus da esecupdo do ajustado, ou ainda, cm case do fbrÿa maior, caso fbrtuito ou fato
do principe, configurando area econOmica extraordinaria L- extracuntratual, podcra, mediante procedimcnio
administrative! onde rcstc demonstrada tal situaÿao c termo adicivo, ser restabelecida a relafao que as partes
pactuaram irucialmente entre us encargos do contratado e a retribuiqao da Adininjsti'aqao para a justa
remunerate] do fornecimento, objetivando a manutenpao do equilibria economieo-financeiro inicial do
contrato, na forma do artigo 65, U, "d” da Lei Federal n.'- 8.666/93, alterada e consolidada.
3-4. O pagamemu sera efetuado em ate 30 (trinraj dias, apos adimplemento da obrtgaÿo e encaminhame-nto da
documented traLaJa no subitem 3.J, observadas as disposiebes editaiidas, atraves de credito na Conta
Bancana Jo fornecedor ou atraves de cheque nominal.
3.5. For ocasiSo do lornecimento devera ser apresentado recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A
Fatura e Nota Fiscal devera ser emitida em name da Prefeitura Municipal de Pacoti-CE, cbm endefeeo na Av.
CNPJ 07.910.755/0001 72
CGF U6.92D.1 83-8
PREF 1 URA MUNICIPAL DE PACOTI
Av. CoroÿeJ Jose Cicero Sartpaio, 663
-

- Centro

CEP 62770-000

i Pacoti/CE | Fone:

(85} 332 5.1 4 1 3

J
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Coronel Jose Cicero Sampaio, Na 663. CcnLro, Cep: 62.770-000, Paoixi/CE, inscrito no CNPJ sob o n"
07.9 1 0.755/ 000 1-72 e CGF sob on0 06.920.183-8.
CLAUSULA QUARTA - DA VlGÿNCIA DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA
II O presence Instruments ptnduzira seus juridicos c. lcgals deitos a partir da data de sua assinatura e vigera
ate ** tie ********************* de 20**. admitindo-se, poitm, a prorrogavao nos termos do artigo 57, da Lei

Federal n.™ 8.666/93.
4.2. No caso do material, ubjeio do presents contra to, set emregue na sua totalidadc, antes da data de tetmino
do contrato, fica o referido oontrato automatieameiite expirado
4.3. Independents da quamidade de cada item date contrato a administraflo ficari no duetto cte solicitar
apenas aquda qnanodade que IE? forestriiamenLe necessaria.
4.4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA; OS itens licitados dcveiao ser entregues no praxo mis into de 05
(C1NCO) DIAS a contar da cxpcdiplo da ORDEM DE COMP RA FORM E CIMETSTO pda admin islraÿo,
de segunda a sexta-feita, no Almoxarifado Central do Munidpio on no local dL'iermuiado na ORDEM DE
COMPRA AUTOR1ZACAO DL FORNECIMENTO cmitida pda Secnctaria Competent?,
4.4.1. A ordem de compra/autoriaaffio de fornecimento sera emitida sera via fax ao seu nlimero de teiefotie ou
via e-maii ao sen enderefo eletrdnico, ficando o mesmo obrigjtdo a confirmar a rcccbimento tamb6m via fax
e'ou email com assinatura/nome e CPF do functnnino que rcccbeu, sujeito as penal idades espemfitadas neste
cditsl.

4.4,2. Os itens serilo recebidos por servidor designado e iesponsavel pelo acompanhamento e tNcalixafio do
contrato, que emitiri o atesto dedarando a entrega dos bens.
4.4.3, No caso de ccmstataqao da inadequate dos bens fbmeddos is nomas c exigenciis especifkadas neste

Edital e na Proposta vencedora a adminisirafao os recusari, devendo sex de imediato ou no praao maximo dc
24 (vinte c quairo) horas adequados as supracitadas condicoes, sob pena de apEcaeio das penal idades cabtveis,
na forma da lei e destc instrumento.
4.4.4. O aceite dos bens pdo dig&o reoebedor nÿo exclui a responsabilidade civil do fomeccdor por vido de
quantidade, quabdad? cni disparidade com as especificafi&tt; estabetecidas no Anexo deste Edital quanto aos
prod u LOS enlregues.
4,4.5. Os itens licitados dcverSo obedeoer a um cronograma de entrega, cntrcgiies do forma fracionada, de
acordo com a necessidade e conveniencia do tirgao interessado e disponibilidade financeira durante o pratto de
oontrataÿio, mediant? a cxpedi?io de periodicas ORDENS DE COMPRAS/FORNECTMFNTO, pela
Secnetaria Gestora, co nstando o local e a quantidadc de prndutos a screm entregues.

CLAUSULA QUINTA

-

DA ORIGEM DOS RECURSOS E DOTACAO ORCAMENTAKLA
As despesas decomenres das eventuais contratafte correran i ccmta die RECURSOS
arrives da Dotaÿao OrÿamcrtariaL

5,1.

UiUdade Offantfidiria [

-

Prognama Prujeto Alividade

ElcmeiHo de Despesas

Rccitrso

-

CLAUSULA SEXTA DA OBRJGACAO DAS FARTES
b. I . As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integral mente as di$posipfle$ do instrumento oonvocatidiijo.
da L?i Federai 8.666/93, alterada e consolidada e da Iÿi Federal n.a 10.520/(12.
6.2, O CON 3 RA1'ADO obriga-se a:
n) executar o fomedmento dos materials lidtados dentio dos padrOes estabelecidos pelo MUMlClPIO, de
aoordo com o especillcado no instrumento convocatdrio, no Anexo l, que las parte deste instrumento,
observando ainda Lodas as normas tecnicas que event ualmente tegulem o fornecimento, tesponsabilizando-se
amda por eventnais prefuizos decomentes do descumprimento de quafquer clausula ou condifao aqui

estabdecida;
b) assumir a rcsponsabilidadc pelo pagamentm de todOS os impustos, taxas c quaisquer onus de origem federal,
estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judicials ou extrajudiciais, sejam trabalhistas,
previdcnciarios, fiscais e cumerciaLs resultantes da excctifao do contrato que Ihes sejam imp u civets, inclusive
com nelav'Ao a teroebos, era deconÿncia do fornecimento;
c) a repara r, corrigir, remover ou substituir, as suas expenses, no total on cm parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vjcios, defeitos ou incorre?0es:

PflEFE T'JRA MUNICIPAL Df PACOTI

Av. Coronet

Cfeero Satnpaio, 663

CNPJ 07.910.755/0001-72 |

- Centro

CEP 62770-000

Pacotl/CE

CGF 06.92D.1 83 -S

Forte: (85) 3325.1413
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d) responsabilizar-sc pelos danos causados diietamente ao ML'MICiPIO oil a terceiros, decorrcntes de sua
culpa ou dolo na execu<ÿio do fomecimento. nao excluindo ou reduzindo essa respnnsabilidade a fiscalizaqao
ou o acompanhamento pelo 6rg3o interessado;
e) indicar preposto, aceito pda Administraqao, para representa-lo na execufÿo do contrato. As decisoes e
providencias quc ultrapassarem a compefencia do rcpresentante do comratado deverao ser eomumcadas a seus
superiors cm lempo habil para a ado?ao das medidas conveniences;
0 acdiar, nas mesmas condones registradas, os acfescimos ou supressoes que se fizeretn no fomecimento. ate
25% (vinte e cinoo por cento) do valor initial atualizado do contrato, na forma do § 1° do artigo 65 da Lei n°
8.666/93;
g) entregar os materials de forma a nao comprometer o fundonamento dos servicos do MUNlclPlO;
h) enmumcar antecipadamente a data e horario da entrega, nSo sendo aceitos os materiais que estiveretn em
desacordo com as especifica?6es constantes dcste instrumento, item quaisquer pleitos de faruramentos
extraordinarios sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclus&o do objeto comratado.
i) prestar os esefarecimentos quc furem solicitados pelo MUNTCtPIO, cujas redamagOes se obriga a atender
pi ornaments, bem comu dar ciencia ao MUNICIPIO, imediatamente e por escriro, de qualquer anormalidade
que verificar quando da execufSo do contrato;
j) dispor-se a toda c qualquer fiscalizaÿo do MUNTCiPlO, no tocantc ao fomecimento das materiais, assim
enmo ao cumprimento das obrigagoes pnevLstas nesta Ata:
k) prover todos os meios neoessirios a garantia da plena operacionalidade do fomecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisaÿao de qualquer natureza;
1) comunicar imediatamente ao MUNICfPIO qualquer akeracao ocorrida no enderefo, conta bancaria e outros
julgaveis necessarios para recebimento de correspondence;
m) possibilitar an MUNICIPIO efetuar visloria nas suas instaladtes, a fim dc verificar as condiffies para
atendimento do objeto contratual;
n) substituir cm qualquer tempo e sem qualquer onus para o MUNICIPIO. no pTazo de 24 (vinte e quatrn)
boras uteis da recusa, no toio ou cm pane os materials recusados pels Adminisirac&o, caso constaudas
divergences nas especificai;5es, is normas e exigfincias especificadas no Projeto Basioo, no Edita I ou na
Proposta do Comratado:
o) manter, sob as penas da lei. o mais complete e absoluto sigifo sobre quaisquer dados, informaoGes.
documentos, especifieaÿOes fecnicas e comerciais dos materials do MUNICIPIO, de que venha a tomar
conhecimento ou ter acesso. ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou nao com o fomecimento
objeto dcsta ata;
o{$) local(is) de entrega;
p) arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais
gravacaq
materiais,
na propria embalagem,
ou
mediante
dos
etiqueta
q) informar nas cmbalagens de transporte
em letras de tamanho compativel, os seguintes dados: marca 'fabricantc, quantidade em cada caixa, numero do
Contrato, n°c data da Ordem de Fomecimento e o nomc da fbmecedora/ fabricante;
r) manter, durante a vigencia do contrato, tudas as condiqdes de habilitaqio e qualificafao exigidas no Edita]
relativo a licitaqdo da qual decomeu o presente ajustc, nos termos do Art. 55, Ineiso XITJ, da Lei n° 8.666/93,
que sera observado, quando dos pagamentos a CONTRATADA.
6.2.1 . No casn de canstatacio da inadequaÿao dos bens fcmecidos as normas e exigencies espccifkadas no
Projeto Basico, no Edital ou na Proposta do Contratado, o Contratante os recusara, devendo no prazo maximo
de 24 (vinte e quatro) horns ser adequados as supracitadas condicoes:
6.3.0 CONTRATANTE obnga-se a:
6.3.1 . assegurar o livre acesso do CONTRATADO c de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os
locais onde se fizer necessario o fomecimento dos bens, prestando-lhe todas as informatdes e esclarecimentos
que, eventual mente, Forem solicitados;
6.3,2. efetuar o pagamento ao CONTRATADO na forma prevista neste instrumento;

CLAUSULA SETLWA - DAS SANCOES

7.1. Na hipotese de descumprimentn, por parte do fornecedor, de quaisquer das obrigaqdes definidas neste
instrumento. ou em outros documentos que o complementers serao aplicadas. sem prejuizo das sanqdes
previstas na Lei n° 8,666/93. alterada e consolidada . as seguintes penas:
7.1-1 . Se o fornecedor ensejar o retardamento da entrega dos produtos. nao mantiver a Carta Proposta, talhar
uu fraudar na execuÿao do fomecimento, comportar-se de modo midSnto ou cometcr fraude fiscal, ficara
impedidn de licuar e contratar com o Municipio de Pacoti e sera descredenciado no Cadastro da Prefeitura de

MUNICIPAL PE PACOTI

Av‘ C'dronel

Jose Cicero Sampaia, 663

r\
CNPJ 07.91 0.755/0001 '72
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06,920.1 B J-S
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Pacoti peln praza dc ate 5 (cineo) anos, sem prejuizo de aplicsupao das seguintes multas c das demais

cominacfles kgais:

J- multa de at£ 20% (vinte por cento] sabre o valor total do contrato:
a ) aprcsentar documentafao falsa cxigida;
b) nio manter a Carta Fioposta;
c) fVaiidar na execute do comrato;
d) comportar-se de modo inidoneo;
7.1.2. Multa moratdria de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na entrega dos produto
solicitado, contados do recebimento da ordein de compra/aucorizacao de fomecimento no endereco constante
do cadasrro ou da Ata, ate o lirnite de !5% (quinzc por cento) sobre o valor do pedido, caso seja interior a 30
(trinta)dias;

7. [
Multa moratoria de 2f% (vime por cento) sabre o valor do pedido, na hipbrese de atraso superior a 30
(frinta) dias no famed memo do bem requisitado;
7.2. Na hipdtese de aLO ilicito, outras ocorrfincias que possam aearretar transiornos ao descnvulvimeno do
fcmecimento, as atividades da administraqSo, desde que nao caiba a aplicacao de sanfao mais grave, ou
descumprimenco por parte do licirante de quaiquer das obrigapiks definidas neste instrumento, no contrato, no
contrato ou cm outnos doctimentos que o ccmplenten tan, nao abmngidas nos sub stens anteriores, ser&o
8.666793, alterada e consolidada, e na Lei n.11
aplicadas, sum prejuizo das demais sanies previstas na Lei
10,520/02, as seguintes penas:
7,2.1, Ad vertencia;
7.2.2. Multa de !% (um pot cento) at£ 20% (vintc por cento) sabre o valor objeto da requisicao, ou do valor
global maxi mo da ata ou do contrato, con forme o caso;
7.3.0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da notificaÿao ou dectsSo do rectnso, por meio dc Documento de Arrccadaÿao Municipal DAM.
7.3.1 . Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automatics men re descontado do pagamenio a que
o liriiante fizer jus. 7.3,2. Em caso de inexiskncia ou irauficiSncia de crddito do licitaitte, o valor devido sera
oobrado admlnEStrativamente ou inscrito eomo Divida Ativa do Municipio e eobrado mediantc prucessd de
execuf/io fiscal, com os encargos correspondences.
7.4. A falta dos prudutos nao podcra ser aiegada como motivo dc forpa maior e nlo eximira a CONTKATADA
das penatidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento das obrigagOcs estabclccidas nesne contrato,
7,5. Apds o devido processn administrative}, conforme disposto no Edital, as multas pecuniifias previstas neste
Instrument!} serao descontadas de quaiquer credito existente no Municipio cm favor da Oomratada ou cobradas
judicial mente, na inexistencia deste.
7.6. As partes sc submeterao ainda as demais sanÿOes impostas nos amigos 86 a 88 da Lei Federal n.11 8.666/93,
alterada e consolidada e itu instrumento eonvueaiorio.

-

-

CLAUSULA OITA V A DA RLSCI5A0
S. I . A inexecucao total ou partial do presen tc contiatO enseja a sua rescisao, com as consequÿncias contratuai.s,
as previsus em lei e no Edital,
S.2. Alem da aplicaÿio das multas ja previstas, o presente contrato fkarA rescind ido de pleno direito,
independent!: de notiEcacao judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada n dtreito de reclamar
indenizaijoes relativas as despesas decomentes de cncaigos provenientes da sua execuÿSo, ocorrendo quaisquer
infrapoes as suas dausulas e condipfies ou nas hiptiteses previstas na lÿegislapao, na forma dosaitigos 77 e 78 da
f.ei 8.666/93.
8.3. O procedimento de rescisSo observani os diiames previslus nos artigos 79 e 80 da Lei de Liciiapfles.
CLAUSULA NONA - DAS DlSPOSltÿLS FINAIS
9 I O CONTRATADO se obriga a mauler, durante toda a execufÿo do contrato. em compatibilidade com as
obrigaqOes por ele assumidas, codas as condiÿdes de habilitafSo e qualificaÿao cxigidas na iicilacao.
9.2. O presente contrato tem seus termos c sua execupao vinculada an edital de iicilagio e pnoposta licitatoria.
9.3. O CONTR AT ANTE se reserve o dineiio de fazer uso de quaiquer das prerrogativas dispnstas no artigo 58
da Lei n" K. 666/93. alterada e consolidada.
9.4. O presence contrato podera ser alterado unilateralmentc pda Administrafao ou por acordo das partes, com
as devidas justificativas. nos casos previstos na Lei.
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v 5. A inadimpltncia do contratado com referenda aos encargqs trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere

so CONTRATANTE a responsabilidade por sen pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato on
rcstringir a regularizacio e o uso dos services pela Administrate.
9.b, O com rata do. na execuqao do contrato, sem prejuizo Jas responsabilidades comratuais e legais. nao podera

sub-contratai partes do contrato sem a expressa autorizaqao da Administrate,
9.7. A Administrapao rejeitara, no todo ou em parte, os bens famecidos cm desacordo com os termos do
V rocesso LicitatOrio, da proposta e dcste contrato.
9.8 Jntegram o presente contrato, independents de rranscripau, todas as pepas que formam o procedimento
licitatdrio e a proposta adjudicada.
9 9. A Contratada, na vjgencia do Contrato. sera a iimca responsive] perante terceiros pdos atos prattcados pur
seu pessoa!, eximida a Contratame de quaisquer redamapfles e indenizapOes.

ssÿfiawsH
CLAUSULA DEZ- DO FORO
10. 1 . O foro da Comaica de Paooii e o competente para dirimir questoes decorremes da exeeupio deste
Contrato, cm obediencia ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junto de 1993. aJterada e
consobdada.
Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Frocuradoria Geral do Muniripio.
perante testemunhas que tainbem o assinam, para que produza os sens juridicos e legais eteitos

Pacoti/CE.

de

de

RAZAO SOCIAL
Nome do Representante
Representante LegaJ
CONTRATADA

NOME.,

Ordenador dc Despesas
Secretaria de

CONTRATANTE

TESTEMONHAS:
CPF. N°

1.

CPF. N"

PBEFEHURA MUNICIPAL DE PACOTl
Av. Corortel Jose Cicero Sampalo, 663

CNPJ 07.91 0.755/000 t 72 | CGF 06.920. 183-8
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ANEXO I DO CONTRATO N° «— >»
PREGAO PRESKNCIAL N° 201S.08.02.2-PP
MARA DE PR ECUS CONTRATADOS

Fste documcnlo c parte integrante do Contrato acima referendado, celebrada mre a SECRETARIA
cujos Hens. unidades, marca,
e a{s) erapn.'sa(s):
DE
quantidados e. preqos cstao a seguLr especificados dccorrentes do Pregao Presencial Nn 2018.08,02.2PP.
Item
1

Mura

tispccifitaÿaE) dos froduttK

N"

Gas Liqueteito dc Pfii-nlrn

t:m boiiidcs

dc 13k.g
Valor Total cm KS

L niJadi'

Quantidade

Unidade

663

Vidor

Unitiirio

ValoT
i’otit

EMPRESA:
C.N.P.J.:
END ERE CO:
Cl DADE;

TELEFONF:

E-MAIL:
BANCO:

AGENCIA:

CONTA:

I
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