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EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N° 2018.11.26.1-PP
Regido pela Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei n.° 8.666 de 21/06/93 e suas
posteriores, Lei N° 123 de 14 de dezembro de 2006 e legislate complementar em vigor.
alt

erases

PREAMBULO

O Pregoeiro do Municipio de Pacoti, designada pela Portaria n.° 150/2018, de 01 de agosto de 2018,
toma publico para conhecimento de todos os intcressados que as 08:30 horas do dia 11 de Dezembro
de 2018, na Sedc da Prefeitura Municipal de Pacoii, localizada a Av. Coronel Jose Cicero Sampaio,
Nr° 663 - Centro, CEP: 62.770-000, Pacoti/CE, cm sessao piiblica, dara inicio aos proccdimentos de
rccebimento e abertura dos envelopes concerncntcs as propostas dc precos. formalizacao de lances
verbais e documcntos de habilitacao da licitacao modalidade PREGAO PRESENCIAL N°
2018.11.26.1-PP, identificado abaixo, mediante as condifoes estabelecidas no presente Edital e seus

anexos.

AQUISICAO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO: AMBULANCIA

DE SIMPLES REMOCAO TIPO A, DESTINADO A SECRETARIA DE
SAUDE DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME
ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE

Objeto:

Criterio de Julgamento:

REFERfiNCIA.
Mcnor Preco por ITEM

Especie:

Pregao Presencial

Secretaria{s):

ISccretaria de Saude

DEFINTCOES GERAIS:
Nesta licitacao serao cncontradas palavras, siglas e abreviaruras com os mesmos signifleados:
1 . LICITACAO: - O procedimento de que trata o presente edital:

2. LIC1TANTE: - Pessoa Juridica que participa desta licitacao;
3. HABILITACAO: - Documentos referentes a verificado atualizada da situaÿao juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificacao tecnica, cconomico-fmanceira, que seja exigida neste
edital, do vencedor da fase de proposta de precos;
4. ADJUDICATARIA: - Pessoa Juridica vencedora da licitacao, a qual sera adjudicado o seu
objeto;

-

5. CONTRATANTE: O Municipio dc Pacoti. atraves do(s) orgao{s) competente(s) que e(sao)
signatario(s) do instrumento contratual;
6. VENCEDORA: - Pessoa Juridica a qual foi adjudicado o objeto desta licitacao, c e signataria do
contrato com a Admin istraeao Publica;
7. FISCALIZACAO INTERVENIENCIA: - A Prefeitura Municipal de Pacoti. que e o orglo
encarregado do acompanhamento e fiscalizado do fomecimento;
8. PREGOEIRO: - Servidor designado por ato do titular do Poder Exccutivo Municipal, que
realizara os procedimentos de crcdenciamcnto dos intcressados, rccebimento dos envelopes das
propostas de precos e da documentacao de habilitacao, abertura dos envelopes, o seu exame e a
dassificado dos proponentes, conducao dos procedimentos rclativos aos lances e a escolha da
proposta ou do lance de menor preco, adjudicado, quando n2o houver rccurso, elaboracao da ata,
conducao dos tiabalhos da equipe de apoio. rccebimento, o exame e a decisao sobre recursos c os~
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cncaminhamento do processo devidamente instruido, apos a adjudicaqio, a autoridade superior,
visando a homologacao e ou a contra tacao:
9. EQUIPE DE APOIO: - Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal,
f'ormada por, no minimo, 02 servidores que prestarao a necessaria assistencia ao Pregoeiro durante a
realizacao do pregao;
10. AUTORIDADE SUPERIOR: - E o titular do orgao ou entidade de origem desta licitacao,
Ordenadora de Despesa do(s) orgao(s) competcnte(s). incumbido de definir o objeto da licitacao,
elaborar scu Projeto Basico/Termo de referenda, determinar a abertura da licitacao, dccidir os
recursos contra atos do PREGOEIRO, adjudicar o objeto ao vencedor, no caso de interposicao de
recurso, homologar o resultado da licitacao e promover a celebracao contratos;
11. MENOR PRECO POR ITEM: Cada parcela que perfaz o objeto desta licitacao.
12. PMP: - Prefeitura Municipal de Pacoti.

C0MP6EM-SE O PRESENTE EDITAL DAS PARTES A E B. CONFORME

A SEGUIR

APRESENTADAS:

PARTE A - Condicoes para competicao, julgamento e adjudicacao.
Em que sao estabelecidos os requisitos e as condicoes para competicao, julgamento e formalizacao
dos contratos.

PARTE B - ANEXOS
Anexo I - Termo de Referenda do Objeto;
Ancxo II Modelo de Proposta de Precos;
Anexo III - Modelo de Declaracoes Procuracao;
Anexo IV -Minuta do Contrato.
1- DO OBJETO

1.1 A prcsente licitacao tern por objeto e AQUISI£AO DE VEICULO ZERO QU1LOMETRO:
AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÿAO TIPO A, DESTINADO A SECRETARIA DE
SAUDE DO MUNICIPIO DE PACOT1/CE, CONFORME ESPECIFICAgOES CONTIDAS
NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA, tudo de acordo com as especificacoes dos
Ancxos. parte integrantc deste edital.

-

2 DAS CONDICOES DE

PART1CIPACAO

2.1 - Poderao participar desta

licitacao. pessoa juridica sob a denominacao de sociedades empresarias

nome coletivo, em comandita simples, em comandita por acoes. anonima e limitada)
e de sociedades simples (associacoes, fundacoes e sociedades cooperativas) regularmente
estabelecidos neste Pais, cadastrados ou nao no Cadastro de Fomecedores da Prefeitura Municipal de
Pacoti e que satisfacam a todas as condicoes da legislacao em vigor, deste edital, inclusive tendo seus
objetivos sociais compativeis com o objeto da licitacao.
2.2 - A incompatibilidadc dos objetos sociais da licitante com o objeto da licitacao implicara na

(sociedades em

impossibilidade de sua participac2o no certame.
2.3 - Nao poderao participar licitantes com socios, diretores ou representantes comuns.
2.3.1 - Sc antes do inicio da abertura dos envelopes de preco for constatada a comunhao de socios,
diretores ou representantes entre licitantes participantes, somente uma delas podera participar do

certame.

2.3.2 - Sc constatada a comunhao de socios, diretores ou representantes entre licitantes participantes
apos a abertura dos envelopes de preco, os respectivos participantes serSo automaticamente
desclassificados do certame, independentemenre do preco proposto.
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2.4 - Nao poderao participar da presente licitaÿao os interessados que se encontrcm em processo de
falencia ou concordata, dc dissolu?ao, de fiisao, de cisao ou de incorporate, ou ainda, que estejam
cumprindo suspensao temporaria de participate cm licitaÿao ou impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Pacoti/CE, ou tcnham sido declaradas inidoneas c estejam impedidas de
licitar ou contratar com a Administrate Publica Federal, Estadual e Municipal, bcm como licitantes
que se apresentem constituidos na forma de empresas em consorcio, ou ainda.
2.5 - Empresas cujos diretores. gerentes, socios e rcsponsavcis tecnicos sejam servidores ou dirigentes
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, membra efetivo ou substituto da Comissao dc
Pregao, bem como o Prcgoeiro ou membra da Equipc de Apoio.
2.6 - A(s) emptesa(s) participante(s) do presente processo licitatorio devera(ao) estar dente que o
objeto adquirido cstara sujeito a aceitaÿao pelo orgao rccebedor, ao qual cabcra o direito de recusar
caso nao esteja de acordo com o especificado no Tcrmo de Referenda da presente licitacao ou seja
urn produto de qualidade inferior ao solicitado ou ainda por questao de interesse publico
devidamente justificado.
2.7 - A participate na licitato implica automaticamente na aceitafao integral c irretratavel dos
termos e conteudos dcste edital c seus anexos, a obscrvancia dos preceitos legais e regulamentos cm
vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informaqoes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitato.
2.8-0 inicio da sessao de credenciamento dar-se-a ate o horario previsto no preambulo deste edital
sem tolerancia (para os proponentes) para possivcis atrasos, podendo haver atrasos exclusivamente
por parte da Comissao, somente em caso fortuito ou de for?a maior.

3 - DAS FASES DO PRESENTE PROCESSO
3.1 - Credenciamento;
3.2 - Reccbimento dos envelopes de ‘'propostas dc pre?os” e “documentos de habilita?ao”;
3.3 - Abcrtura das propostas de pre?os apresentadas. veriftcafao e classificapao inicial;
3.4 - Lances verbais entre os classificados;
3.5 - Habilitaÿao do licttante melhor classificado;
3.6 Recursos;
3.7 Adjudicapao.

-

4 - DO CREDENCIAMENTO

4. 1 - No dia, hora e local definidos no preambulo deste Edital, sera realizada sessao publica para
recebimcnto dos documentos de Credenciamento, envelopes contendo as Propostas dc Prepos e
Documentos de Habilitate, devendo o interessado ou seu representante, sc for o caso, credcnciar-se
a perante Pregociro Oticial do Municipio de Pacoti.
4.2 - Cada licitante devera apresentar-se com apenas 01 (um) representante, devidamente munido de
documeniapao habil de credenciamento, o qual sera o unico admitido a intervir nas diversas fases do
procedimento licitatorio. respondendo assim, para todos os efeitos, pelo licitante representado.

4.3 •Para o credenciamento do representante deverao ser apresentados os seguintes documentos:
4.3.1- Copia de seu docunicnto oficial de identificafao (com foto) do representante, valido na forma
da lei;
4.3.2- Procurafiio publica ou instrumento particular de mandato, conforme modelo discriminado no
item 1 do ANEXO III deste Edital, caso o representante nao seja socio-gerente, diretor do licitante ou
titular dc finna individual, com firma rcconhecida do outorgante;
4.3.3- Documento que coinprove a titularidade do outorgante (atos constitutivos da pessoa juridica,
ata dc sua elei?3o, etc.);
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4.3.4- Declaraÿao (com flrma reconhecida cm cartorio) dando ciencia dc que cumprem os requisitos
de habilitacao, conformc modelo disposto no item 2 do ANEXO III destc Edital;
4.3.5- Ccrtidao Simplificada emitida pela Junta Comercial No caso das empresas enquadradas
como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme incisos I e II do Artigo 3°
da Lei Complcmentar n° 123, dc 14 dc dezembro de 2006, e que pretenderem usufruirem de scus
bcncficios nesta licitapao do regime difcrenciado e favorecido previsto naquela lei, ficarao as mesmas
aptas a partir do cumprimento deste item:
4.4 - Caso o credenciado da pcssoa juridica licitante seja socio-gerente, dirctor do licitantc ou titular
de firma individual, dispondo por si so de podcres de representapao, deverao scr apresentados
documentos que comprovem tal condifao (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua eleicao,
etc ), nos quais estejam expressos seus podercs para exercer direitos c assumir obrigapoes cm
deconcncia de tal investidura, acompanhado do documento oficial de identificafao.
4.5 - A incorrecao ou nao apresentapao dos documentos de que tratam os subitens anteriores nao
implicara na desclassilicacao do proponente. Iodavia, impedira o representante dc se manifestar e
responder pelo participante nas diversas etapas do proccdimento, tendo em vista o Credenciamento,
ser ctapa fundamental e obrigatoria ao presente processo (Art. 11, inc. IV do Decreto n° 3.555 de
08 08 2000), exccto a ausencia do item 4,3.4. bem como a incompatibilidade do objeto social da
proponente com o objeto da licitafao, na qual cstes, implicam no descumprimento das condicoes de
participagao c consequentementc enseja ao desatendimento quanto as exigencias editalicias,
proporcionando assim a eliminapao sumaria do competentc processo licitatorio, acarretando ao nao

prosseguimento e participaeao nos demais proccdimentos e fases.
4.6 - Os documentos elencados no sub item 4.3 deverao scr apresentados em separado dos envelopes
dc Proposta de Prefo c de Documentos de Habilitacao, para que possam ser analisados no inicio dos
trabalhos.
4.7 Tao somente a pessoa credenciada podera intervir no proccdimento licitatorio, sendo admitido,
para esse efeito, um unico representante por licitante mtercssada;
4.8 - Nenhuma pessoa. ainda que munida de procuracao, podera representar mais de uma empresa
neste Pregao. sob pena dc exclusao sumaria de ambas as licitantcs representadas, assim, devera
cscolher qual empresa o representara;
4.9 - No decorrer do proccdimento licitatorio, os licitantes poderao nomcar representantes, caso nao
os tenha feito, descredenciar ou substituir os ja nomcados. desde que apresente os documentos
exigidos neste item. Entrctanto, nao sera admitida a participaeao dc um mesmo representante para
mais de uma empresa/ entidade licitante.

-

4.10-0 Pregoetro ao iniciar os trabalhos, promovera a chamada para credenciamento de
todos os tnteressados para entregarem os documentos de credenciamento e envelopes, caso
nao exista demais manifestacoes, dar-se-a por encerrada a etapa de credenciamento, nao se
admitindo licitantes retardatarios.
4.11 - Todos os documentos necessarios a participaeao na presente fase poderao ser
apresentados em original, copia de publicaqoes em org3o da impressao oficial, copia do
original autenticada por cartorio competente ou copia simples acompanhada do respectivo
original a fim de ser verificada autenticidade pelo Pregoeiro ou servidor integrante da Equipe
de Apoio.
5 - DOS DOCUMENTOS E ENVELOPES A SF.REM APRESENTADOS
5.1 Alem dos documentos de credenciamento e condicocs de participaeao, previstos no item 4, cada
licitante devera ainda apresentar simultancamente 02 (dois) conjuntos dc documentos, a saber:
"Proposta de Prepo" e "Documentos de Habilitacao '.
•
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Os conjuntos de documentos relativos a “Proposta de Preeos” e aos “Documentos dc
HabilitacacT deverao ser entregues em envelopes separados. opacos e lacrados, rubricados no fecho,
enderecados a Prefeitura Municipal de Pacoti. identiilcados com o mimero da presente licitaipao, com
o nome do licitantc. o niunero do CNPJ, os titulos dos seus conteudos (“Proposta dc Preco” ou
“Documentos de Habilitacao”), respectivamente.
5.3- Todos os documentos necessarios a participafao na presente licitafao poderao ser
apresentados cm original, copia de publicaÿoes em orgao da impressao oficial ou copia do original
autenticada por cartorio competente.
5.3.1- Nao serac aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magneticos, filmes ou
copias em fac-simile. mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou
catalogos apenas como forma de ilustracao das propostas de prcco.
5.3.2- Os documentos necessarios a participacao na presente licitacao, compreendendo os
documentos de credenciamento, as propostas dc prefos e documentos referentes a habilita?ao.
deverao ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
5.3.3- Quaisqucr documentos necessarios a participacao no presente certame licitatorio, apresentados
cm lingua estrangeira, deverao ser autenticados pclos rcspectivos consulados e traduzidos para o
tdioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado.
5.4 - Nas certidoes apresentadas neste processo, quando nao consignado o respectivo prazo de
validadc em scu bojo. deverao ter sido emitidas nos 60 (sessenta) dias anteriores a data marcada para
o recebimento dos envelopes, salvo determinacao legal especifica em contrario, comprovada
medianre documento.
5.4.1- Excctuam a cxigenaa anterior, os documentos a que se referem os itens 7.4.1 e 7.4.2 deste
edital.

5.2

6 - DAS PROPOSTAS DE PRE£OS

6.1 - A proposta de preÿos devera ser elaborada em 01 (uma) via cm papcl timbrado ou com carimbo
com os dados do interessado, manuscrita em letra de forma cm tinta nao lavavcl ou confeccionada
por maquina, impresso por computador ou qualquer processo eletronico, sem alternativas, emendas,
rasuras ou entrelinhas. datada e assinada. contendo na parte extema do envelope correspondente as
seguintes indicates:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
PREGAO PRESENCLAL N." 2018.11.26.1-PP
CNPJ
LICITANTE:
ENVELOPE N.° 01 (PROPOSTA DE PRECOS)

6.2- A proposta de preÿos devera ser apresentada seguindo o modelo padronizado no ANEXO II
deste Edital, contendo.
6.2.1- A modalidadc c o mimero da licitaÿao;
6.2.2- Enderepamento a Comissao de Pregoes da Prefeitura Municipal de Pacoti;
6.2.3- Razao Social, CNPJ, enderefo, mimero da conta corrente. agenda bancaria, identifica?ao do
respectivo banco, e sc houver, mimero do tclcfone lax, e endereeo eletronico do proponente;
6.2.4- Prazo de entrega maximo, conforme os termos do edital;
6.2.5- Prazo dc validadc nao inferior a 60 (SESSENTA) DIAS;
6.2.6- Os itens cotados, nos quantitative licitados, segundo a unidade de medida consignada no
edital, com a respectiva MARCA;
6.2.7- Os valorcs unitarios em algarismos de cada item;

6.2.8 - Valor Global, em algarismo e por extenso;
6.2.9 Declaracao da licitante que. nos valorcs apresentados acima, cstao inclusos todos os tributos,
cncargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais c comcrciais, taxas, fretes. seguros, deslocamentos de. /
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pcssoal, custos e demais despesas quo possam incidir sobre o fomecimcnto licitado, inclusive a
margem de lucro
t>.3 - Caso a Proposta de Preco apresentada, esteja sem a devida assinatura, na forma do item 6.1
destc edital. a mesma podera ser assinada no momento da constatacao da falha, desde que os
responsaveis legais estejam previamente crcdcnciados e estejam presentes na sessao correspondente
credenciados para o ato.
0.4 - Os precos constantcs da proposta do licitante deverao conter apenas duas casas decimais apos a
virgula. cabendo ao licitante procedcr ao arredondamento ou desprezar os numeros apos as duas
casas decimais dos centavos, e deverao ser cotados em moeda corrente nacional.
6.5 - Os precos propostos serao de exclusiva responsabilidadc do licitante, nao lhe assistindo o direito
de pleitcar qualquer alteracao dos mesmos, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro
argumento nao previsto em lei.
0.6 - Ocorrendo discrepancy entre os precos unitai ios e totais, prevaleccrao os primeiros. podendo o
Pregoeiro proceder as correcoes nccessarias quanto aos rcsultados dos calculos dos valores totais dos
itens corrigidos.
6.7 - Os quantitativos licitados c cotados deverao ser rigorosamcnte confcridos pelos licitantes.
6.7.1- A proposta devc contemplar o quantitativo do item em sua totalidade conforme licitado.
6.8 - A apresentacao da proposta de precos implica na ciencia clara de todos os termos do edital e
seus anexos, em especial quanto a especificacao dos bens e as condicoes de participacao. compcticao.
julgamento e formal izacao do contrato, bem como a aceitaÿao c sujeicao integral as suas disposifoes
e a legislacao aplicavel, as Leis Federais n" 10.520 02 e 8.666/93, alterada e consolidada.
6.9 - Os precos a serem cotados deverao lcvar em conta os prefos estimados para a contratacao,
tnsertos na planilha anexa ao processo.
6.10 Na analise das propostas de preeo o Pregoeiro observara prefcrcncialmente o preco unitario,
lacultando-lhe. porem, segundo criterio de conveniencia e oportumdade observar o preco total.
6. 1 1 - Sera desclassificada a proposta de precos apresentada em dcsconformidade com o item 6 deste
edital.
6.12 - Somcnte serao aceiios os documentos acondicionados no envelope “01" nao 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

an—iiÿ i in in tr m s u.

HABILITACAO

7.1- O envelope "Documentos de Habilitacao" devera corner os documentos exigidos em uma unica
ser apresentado na forma do sub item 5.2 deste edital. contendo a seguinte inscriqao no seu
frontispicio:
via, c

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
PRFGAO PRESENCIAL N.° 2018.11.26. 1-PP
LICITANTE:
CNPJ
ENVELOPE N.° 02 (DOCUMENTOS DE
HABILITACAO)__

_

7.2- Os intercssados. habiliiar-se-ao a presente licitacao mediante a apresentacao dos documentos
abaixo relacionados (subitens 7.3 a 7.6), os quais serao analisados pelo Pregoeiro quanto a sua
autenticidadc e o seu prazo de validade.
7.3 - R FI.ATI V A A HABILITACAO JURIDICA:
7.3.1 - REGISTRO COMLRCIAL, no caso de empresario individual, no registro publico de empresa
mercantil da Junta Comercial: devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda.
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aprescntar o registro da Junta onde opera com averbapao no registro da Junta onde tern sede a

matriz.
7.3.2 - ATO COXSTITLTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL COXSOL1DADO em
vigor devidamente registrado no registro publico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se
iratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por apoes, acompanhado de documentos
de eleipao de seus administradorcs: devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agencia.
aprescntar o registro da Junta onde opera com averbapao no registro da Junta onde tern sede a
matriz
7.3.3 - INSCR1CAO DO ATO CONSTITUT1VO, no caso de sociedades simples - exceto
cooperativas no Cartorio de Registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da diretoria em
exercicio; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agencia, aprescntar o registro no
Cartorio de Registro das Pessoas Juridicas do Estado onde opera com averbapao no Cartorio onde
tern sede a matriz.
7.3 4 - DHCRETO DE AUTORfZAp\0, cm se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamcnto no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA
compctcnte. quando a atividade assim o exigir.
FUNCIONAMENTO expedido pclo orgao
"
DOCUMENTO OFICIAL DE IDEXTIFICACAO VALIDO (COM FOTO) E
7.3.5
COMPROVANTE DF CPF, do Socio - Administrador e ou Titular da Empresa.

-

7.4- RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALFLISTA:
7.4.1- Prova de inscripao no Cadastro Xacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
7.4.2- Prova de mscripao no cadastro de contribumtes cstadual ou municipal, conforme o caso,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade c compativcl com o
objeto contratual;
7.4.3- Provas de regularidade, em plena validade, para com:
7.4.3. 1- a Fazenda Federal (consistindo em Certidao Conjunta Negativa de Debito quanto aos
Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao (PGFN);
7.4.3.2- a Fazenda Estadual (Certidao Xcgativa dc rributo estadual do domicilio da licitante);
4.3.3- a Fazenda Municipal (Certidao Xcgativa de Debitos Mumapais) do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da I.ei;
7 4.3.4- o Fundo de Garantia por Tempo de Servipo - FGTS;
7 4.3.5- a Justipa do trabalho (Certidao Xcgativa de Debitos Trabalhistas - CNDT).
"

7.4.4- As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (F.PP) deverao apresentar toda a
documentapao exigida para cfeito de comprovapiio dc regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma rcstripao;
7.4.5- Flavendo alguma restripao na comprovapÿo da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo dc
05 (cinco) dias uteis, cujo termo initial corresponded ao momento em que o proponente for
declarado o vcncedor do certamc. prorrogaveis por igual periodo, a criterio da Comissao de Pregdes,
para a regularizapSo da documentapao e emissao de cventuais certidOes negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa:
7.4.6- A nao-regularizapao da documentapao, no prazo cstabelecido, implicara decadencia do dircito
a contratapao, sem prejuizo das sanpoes previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a
convocapao dos licitantes remancscentes, na ordem de classificapAo, para a assinatura do contrato, ou
a revogapao da licitapao, ou ITEM, conforme o caso.

7.5- RELATIVA A QUALrFICACAO ECONAMICO-FINANCEIRA:
7.5.!. Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pclo distribuidor da sede da pessoa
juridical

7.5.2- Balanpo Patrimonial e demonstrapOcs contabcis do ultimo excrcicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial de origem, que [
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comprovem a boa situacao fmanceira da empresa. vcdada a sua substituipao por balancetcs ou
balances provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando cncerrados ha mais de 03
(ties) meses da data de apresemapao da proposta. devidamente assinados por contabilista registrado
no CRC. bem como por socio, gerente ou diretor;
5 2 1- No caso de Microempreendedores Individual (MEI). Microcmpresas (ME) e Emprcsas de
Pequeno Porte (EPP) por forpa dos Arts. 44 c 45 da Lei Municipal n° 1.474 /2011, ficam as mesmas
desribrigadas da exigenexa do item anterior.
7.6 - RFLATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:
7.6. 1 - Comprovapao de aptidao para desempenho dc atividade pertinente e compativel com o objeto
da licitacao, comprovado atraves de atestado de capacidade tecnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado. nos quais constc exeeupao de services de mesma natureza do objeto da
presente licitacao. acompanhado do respective contrato firmado com a entidade que expediu o
referido atestado de capacidade tecnica.
7.6. 1.1 - O atestado dc Capacidade devera corner o nurncro do contrato, bem como o numero da
licitacao que deu origem ao mesmo. se houver. devendo o atestado estar com firma reconhecida do
subcscritor.
7.6 - DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILlTAtpAO:
7.6. 1 - Alvara de funeionamento;
7.6.2 - Declarapao (com firma reconhecida cm cartorio) de que, em cumprimento ao estabelecido na
Lei n“ 9.854. de 27, 10 '1999. publicada no DOU dc 28 10 1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°.
da Constituipao Federal, nao emprega menorcs de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso
ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesscis) anos cm trabalho algum, salvo na condipao de
aprendiz. a partir de 14 (quatorze) anos, conformc modelo constantc dos Anexos deste edital;
7.6.3 - Dcclarapao (com firma reconhecida em cartorio) expressa de integral concordance com os
termos deste edital e scus anexos, conformc modelo constantc dos Anexos deste edital;
6.4 - Dcclarapao (com firma reconhecida em cartorio). sob as penalidades cabiveis, de inexistencia
de lino superveniente impeditivo da habilitacao. ficando cicnte da obrigatoriedade de declarar
ocorrcncias postcriores. conformc modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n.°
"

"

S.666 93).

7.6.5- Declaracao (com firma reconhecida em cartorio) constando e-mail oficial, o qual servira de
prova inequivoca de convocapao para assinatura de Contrato, sendo dc responsabihdade da licitante
a atualizapao de seus dados cadastrais perante a Prefeitura Municipal de Pacoti. Conforme anexo
constante deste edital.
7.7 - A docuntenrapao 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 rclativos a habilitapao dos licitantcs nao declarados
ciassificados ao final da fase de compctipao poderao ser retirados por scus representantes na propria
sessao, cxceto, caso haja interposipao de recursos, onde os mesmos ficarao sob a guarda da ComissSo
dc Prcgoes. podendo ser requerido somentc ao julgamcnto defmitivo do mesmo.
“,7.2 - Os documentos nao retirados pcrmanecerao em podcr do Pregociro, devidamente lacrados,
durante 30 (irinta) dias corridos a disposipao dos respectivos licitantcs. Findo este prazo, sem que
sejam retirados, serao dcstruidos.
7.S - Sera inabilitado o licitante que nao atendcr as exigcncias deste edital referentes a fase de
Habilitapao, bem como apresentar os documentos defeituosos em seus contcudos e forma.

-

7.9 - Todos os documentos necessaries a participapao na presente fase poderao ser apresentados em
original, copia de publicacoes em orgao da impressao oficial, copia do original autenticada por
cartorio competence ou copia simples acompanhada do respectivo original a fun de ser verificada

autcnticidade pelo Pregociro ou servidor integrante da Equipc de Apoio.
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lNFORMA£OES

DA SESSAO PUBLICA

(CERTAME)

8.1-0 Prcgao sera do tipo presencial, com a abertura da licitagao era sessao publica, dirigida por urn
Pregoeiro, e realizar-se-a no endcrego constante do Preambulo dcste Edital, seguindo o tramite
indicado abaixo c obedccendo a legislagÿo cm vigor.
8.2 RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E ENVELOPES: A
partir do horario estabelecido no preambulo destc Edital tera inicio a sessao publica do Prcgao
Presencial. na presenga dos representantes dos licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato,
unde o Pregoeiro recebera de cada licitante ou de seu representante os documcntos a que se referem o
item 4 dcste edital (Credenciamcnto) e os envelopes 01 (Propostas de Pregos) e 02 (Documentos de
Habilitagao) cm envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados nos fechos, fazendo registrar
o nomc dos licitantes que assim procederam.
8.2.1 Depois de encerrado o rccebimcnto dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento
sera aceito pelo Pregoeiro.
8.2.2 - Apos a entrega dos envelopes nao cabera dcsistencia por parte de qualquer licitante, salvo por
motive justo deeorrente de lato superveniente c aceito pelo Pregoeiro.

-

8 3- CREDENCIAMENTO: No inicio da sessao os representantes dos intcressados em participar do
cert a me deverao se identifiear e se for o caso comprovar a existencia dos necessarios poderes para
formulagao de propostas e para a pratica de todos os demais atos increntes (IPVA) ao certame, na
forma do item 4 destc instrumento, assinando entao lista de presenga.
8.4- ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PRECOS: Abertos os
envelopes contend© a “Proposta de Pregos” de todos os licitantes, o Pregoeiro ou membro da equipe
de apoio fara a verifkagao da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital.
A seguir. o Pregoeiro informara aos participantcs presentes quais licitantes apresentaram propostas
de pregos para o(s) objeto(s) da presente licitagao e os respcaivos valores ofertados.
8.4.1- Apos a abemira dos envelopes contendo as propostas de pregos o Pregoeiro examinara a
compatibilidade dcsta com os termos do edital, desclassificando as propostas que nao atendam aos
lermos desse edital.
8.4.2- O Pregoeiro podera, a qualquer tempo, determinar a suspensao da sessao, a fim de que o setor
tecnico da(s) Sccretaria(s) intcressada(s) na presente licitagao proceda ao exame de qualidadc e
compatibilidade dos itens com os termos do edital. na forma do item 6. 1 3 dcste edital.
8.5- CLASSIF1CACAO INICIAL: O Pregoeiro fara a ordenagao das propostas de todos os
licitantes, em ordem decrcscente de valor, classificando o licitante com proposta de MENOR
PRE'CO POR ITEM e aqucles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores
em ate 10°o (dez por cento) relativamente a de MENOR PREQO POR ITEM para que scus
representantes partidpem dos lances verbais.
8.5 ! - Caso nao sejam venficadas no minimo 03 (tres) propostas de pregos nas condigoes definidas no
sub item ".5. o Pregoeiro classificara as mclhores propostas, ate o maximo de 03 (tres), para que seus
representantes parttcipem dos lances verbais, quaisquer que sejam os pregos oferecidos nas propostas
cscritas iniciais.
8 6- LANCES VERBAIS: Em seguida, sera dado inicio I etapa de apresentagao de lances verbais.
que deverao ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com pregos decrescentes,
obedccendo as seguintes disposigocs:
8.6.1- O Pregoeiro convidara individualmentc os licitantes classificados, de forma seqiiencial, a
apresentar lances verbais. a partir do autor da proposta elassificada de maior prego c os demais, em
ordem decrcscente de valor. No caso de ernpatc de valor entre propostas sera rcalizado
imediatamente sortcio visando deiinir a ordem de lance entre os licitantes empatados.
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8 6.2- So scrao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance que tenha sido
anieriormente registrado.
8.6.3- O Pregoeiro no inicio ou no decorrer da ctapa de lances verbais tera a prerrogativa de:
a) determiner urn intervalo minuno de valor entre os lances verbais a sercra realizados;
b) determinar urn periodo maximo de tempo para que cada licitante realize o lance verbal;
8.6.4- Nao sera accito o lance realizado cm desacordo com as determinacoes emanadas do Pregoeiro
na forma do sub item anterior.
8.6.5- Preclui o direito de apresentar lance verbal, sendo considerado desistentc o licitante que deixar
de apresentar lance no prazo determinado pelo Prcgoeiro na forma da alinea “b” do sub item 8.6.3.
8.6.6- A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro. implicara
cxclusio do licitante das rodadas posteriorcs de oferta de lances verbais, licando sua ultima proposta
registrada para efeito de classificaqao ao final da etapa competitiva.
8.6.7- Quando nao mais se realizarem lances verbais por qualquer dos licitantcs sera declarada
encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas cm ordem decrcscente de valor, exclusivamente
pelo criteria de menor preco.
8.6.8- O Pregoe.ro podera negociar dirctamente com o proponent para que seja obtido preqo mclhor
para a Administraqao nas situaqoes em que nao se realizem lances verbais, ou rcalizando-se, depois
de declarado o enccrramento da ctapa competitiva sc a oferta nao for aceitavel, ou se o licitante
classificado for considerado inabilitado, no exame de oferta subscqiiente.
8.6.4- Case haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se
realizem lances verbais. o dcsempate se fara por sorteio, em ato publico, na propria sessao do Pregao

Prcsencial
8.6. U). Apes a etapa de lances, sendo verificada a ocorrencia de empate ficto, sera assegurada, como
enterio de desempare. preferencia de contralacao para as microempresas e empresas de pequeno
pone, nos termos do art. 44 da Lei Complemeniar u° 123. de 2006.
8.6.10 1. Lntende-sc pot empate ficto, aquelas siiuacoes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas c empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5 % (cinco por cento) superiorcs a
proposta mais bem dassificada.
8.6.10.2. Nao 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 8610 dcste Fdital. ocorrendo o empate ficto, proccder-se-a da
segumte forma;
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem dassificada sera convocada para, em
querendo. apresentar nova proposta de preqo inferior aqucla considerada vcncedora do certame, no
prazo maximo de 5 (cinco) mmutos apos o encenamcnto dos lances, sob pena de preclusao, situaqao
em que sera adjudicado em scu favor o objeto licitado;
b) nao ocorrenao a contralacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do incise
anterior, serao convocadas as remanescentcs ML LPP que porventura se enquadrem no mesmo

intervalo percenmal dc 5%. na ordem class ificatoria, para o cxercicio do mesmo direito;
c) No case de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que sc eneontrem no aludido intervalo. sera realizado sorteio entre eias para que se idcntifiquc aquela
que prtmeiro podera apresentar melhor oferta. desde que nao haja lances.
8.6.12- Declarada encerrada a etapa competitiva. com ou sem lances verbais, e realizada a
classiticacSo final das propostas, o Prcgoeiro examinara a aceitabilidade do primeiro classificado,
espccialmente quamo a conformidade entre a proposta oferta de menor preqo e o valor esttmado
para a contrataqao constantc da plamlha anexa ao processo, decidindo motivadamente a respeito.
8.6.13- Tratando-sc de preqo inexeqtiivel, o Pregoeiro podera determinar ao licitante que comprovc a
exequibilidade dc sua proposta, em prazo a ser fixado. sob pena de desclassificaqao.
8.6.14- Ocorrendo a htpotese tratada no sub item anterior, o Prcgoeiro abrira o envelope de
habilitaqao do licitante primeiro classificado sob condicao’’, considerando o disposto no sub item
anterior.
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8.6.15- Diante da hipotesc rratada no sub item 8.6.13 o Pregociro podera, tambem “sob condifao”,
ncgociar dirctamcnte com o classificado subsequenlc para que seja obtida melhor oferta que a sua
proposta anteriormentc ofcrecida a fim do conseguir menor prepo, caso nao comprovada a
exequibilidadc do licitantc anteriormentc classificado.
8.6.16- O lance verbal depois de proferido sera irretratavel, nao podendo haver dcsistencia dos lances
ofertados, sujeitando-sc o licitantc desistentc as pcnalidades constantes destc edital.
8.6.17- Os licitantes que apresentarem prepos exccssivos ou manifestamente inexequivcis, serao
considerados dcsclassificados. nao sc admirindo complemcntapao posterior.
8.6.18* Considerar-sc-ao preqos manifestamente inexequiveis aqueles que forem simbolicos, irrisorios
ou dc valor zero, incompativeis com os prepos de mcrcado, acrcscidos dos respectivos encargos.
8.6.19- Nao scr.lo adjudicadas propostas com prepos unitarios e ou global superiores aos valorcs
cstimados para a contratacao, constantes da planilha anexa ao processo.
8.6.19 1 - Serao considerados compativeis com os de mercado os prepos registrados que forem iguais
ou inferiorcs a media daqucles apurados pclo setoi competente da Prefeitura de Pacoti, responsavel
pela elaborapao e emissao da referida Planilha, assim tambem, dirimidas as eventuais duvidas que
possam surgir.
8.6.20- Caso o prepo relerente ao prepo final seja composto de prepos unitarios, devera o Pregociro,
antes da convocafao de todos os licitantes. solicitar ao vencedor a adequacao desses precos ao valor
do lance final.
8.6.21- Caso a licitantc dassificada com o MENOR PRECO POR ITEM seja uma ME/EPP e esta
apresente restriqoes na eomprovapSd da regularidadc fiscal, sera convocada para apresentar a
documentacao regularizada. Conta-se a partir da dcclaracao dc vencedora do certame, o prazo de 05
(cinco) dias iiteis. prorrogavcis por igual periodo. a critcrio do Pregoeiro, para regularizacao da
documentacao. ios termos do § lo do art. 43 da Lei Compleraentar n° 123, de 2006.
8.6.22- A nao-regularizacSo da documentacao, no prazo previsto no sub item anterior, implicara
decadcncia do direito a contratacao, sendo lacultado ao Pregoeiro convocar os licitantes
remancscentes, na ordem de classificacao crcscente. revogar a licitacao ou o ITEM, conformc o caso.
8.6.23- Caso a licitante dassificada com o MENOR PRECO POR ITEM seja uma empresa nao
benefidada pclc tratamento diferenciado e nao apresente situaqao regular, no ato da assinatura dos
contratos, sera convocado outro licitantc, observada a ordem de classificacao crescente, para celebrar
o contra to, e assim succssivamentc.
8.6.24- O Contrato devera ser assinada cm ate 05 (CINCO) DIAS UTE1S da convocacao do licitante
declarado vencedor, observadus os itens 8.6.21, 8.6.22 e 8.6.23, cabendo ainda a negociacao dircta, a
fim dc se obter preco mais vantajoso.
8.7- HABILITACAO DO L1C1T.ANTE CLASSIFICADO: Existindo proposta dassificada
aceitavel, o PREGOEIRO anunciara a abertura do envelope referente aos “Documentos de
Ilabilitacao’' do(s) licitante(s) que apresentou(aram) a(s) melhor(es) proposta(s), para confirmacao
das suas conduces habilitatorias, detemvinadas no item 6.
8.7.1- Os licitantes que deixarem dc apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope nu
02 (Documentos dc Habiliiacao), ou os apresentarem cm desacordo com o estabelecido nestc edital,
ou com irregularidades. serao considerados inabilitados, nao se admitindo complementacao
posterior, excetuando-se o disposto no item S.6.21.
8.7.2- Constatado o atendimento das exigencias fixadas no edital. o licitante sera declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitacao, pelo Pregoeiro, caso nSo haja inrencao de interposicao de
recurso por quaiquer dos demais licitantes.
8.7.3- Sc o licitantc desatender as exigencias habilitatorias, o Pregoeiro examinara a oferta
subsequente, permitida negociacao - sub item 8.6.8 do edital. verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a vcrificacao da habiliiacao do licitante, na ordem de classificacao, e assim
succssivamcnte, ate a apuracao dc uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o
respective licitante declarado vencedor e a de adjudicado o objeto do certame.
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8.7.4- Quando todos os liatantes forcm inabilitados ou lodas as propostas forem dcsclassificadas, a
Administrapao podcra fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentapao de nova
documentapao ou dc outras propostas escoimadas das causas rcferidas nestc artigo.
8.7.5- O Pregoeiro tcra a prerrogativa de decidir se o exame dos “documcntos de habilitapao” se dara
ao final da etapa eompetiti\a dc cada item ou ao final do julgamento dc todos os itens.
8.8- RECL'RSOS: Somcntc no final da sessao. depois de declarado o(s) licitantc(s) vencedor(es) do
ccrtame, qualquer licitantc podera manifcstar, imediata c motivadamcnte, a intenpao dc intcrpor
rccurso, com rcgistro em aia da sintese das suas razoes, facultando-lhe juntar memoriais no prazo de
3 Circs) dias corridos, ficando os dcmais licitantes dcsde logo intimados para aprcscntar contrarraz6cs
cm prazo sucessivo tambcm de 03 (ires) dias corridos (que comepara a correr do termino do prazo da
recorrcnte). sendo-llies assegurada vista imediata dos autos.
8.8.1- O recurso sera dirigido ao(s) Secretario(s) Gestor(es), por intermedio do Pregoeiro, a qual
podcra reconsidcrar sua decisao no prazo de 05 (einco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, faze-lo
subir, devidamente informado. devendo. ncstc caso, a decisao ser proferida dentro do prazo dc 05
(cinco) dias uteis, contado do recebimento do rccurso pelo(s) Secretario(s) Gestor(cs).
8.8.2- \ao scrao admitidos recursos apresentados fora do prazo legal c/ou subscritos por
representante nao habilitado legalmcnte ou nao idcntificado no proccsso para responder pela

Licitante.
8.8.3- Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protectories ou quando
nao justificada a intenpao de intcrpor o recurso pelu Licitante.
8.8.4- O recurso contra decisao do Pregoeiro tera elcito suspensivo.
8.8.5- A falta dc manifests pao imediata c motivada do licitante em rccorrer, ao final da sessao do
Pregao Presencial, importara a prcclusao do direito dc recurso e a adjudicapao do objeto da licitapao
pelo Pregoeiro ao(s) licitanrc(s) vencedor(es).
8.8.6- A petipao podera ser feita na propria sessao c. se oral, sera reduzida a termo cm ata, facultado
ao Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do rccurso.
8.8.'- O acolhimcnto de recurso importara a invalidapao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
8.8.8- Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidadc dos atos procedimcntais, o(s)
Secretario(s) Gestor(cs) homologara(ao) e procedera(ao) a adjudicapao da(s) proposta(s)
vencedora(s), para determinar a contratapao,
em sede
8.8.9- A intimapao dos atos decisorios da administraeÿo - Pregoeiro ou Secretario(s)
afixapao
integra
ou
da
extrato
imprensa
copia
feita
resumido
do
ato
de
do
na
mediante
recursal sera
olieial (flanelografo) da Prcfeitura dc Paeon, conforme disposto a Lei Organica do Municipio.
8.8.10- Os autos do proccsso administrative permaneccrao com vista franqueada aos interessados na
sede da Comissao de Pregao.
8.9- ENCERRAMENTO DA SESSAO: Da sessao do Pregao Presencial sera lavrada ata
circunstanciada, que mencionara os licitantes crcdenciados, as propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem de classificapao. a analisc da documentapao exigida para habilitapao e os
recursos interpostos, devendo ser a mesma obrigatoriamentc assinada, ao final, pelo Pregoeiro e sua
Equipe dc Apoio. e facultalivamcnte, pelos licitantes ainda presentes quando do encerramento dos
trabalhos
8.9.1- Ao final da sessao, caso nao haja intenpao de inierposipao de recurso e o prepo final seja igual
ou inferior ao previsto ao valor orpado pela Admimstrapao, sera feita pelo Pregoeiro a adjudicapao ao
licitante declarado vencedor do certamc e encerrada a reuniao, apos o que, o proccsso, devidamente
instruido, sera encaminhado:
a) a Asscssoria Juridica, para fins de analise e parccer;
b) e depois a(s) Secretariats) competentes para homologacao e subsequente formalizapao do contrato.
8.10- SUSPENSAO DA SESSAO
8.10.1-0 Pregoeiro e facultado suspender qualquer sessSo mediante motivo devidamente justificado
c marcar sua reabertura para outra ocasiSo. fazendo constar esta decisao na ata dos trabalhos.
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8.10.2- O Pregoeiro podcra, para analisar as propostas de prepos, os documentos de habilitapao e
outros documentos, solidtar pareccres tecnicos e suspender a sessao para realizar diligencia a fim de
obter mclhorcs subsidies para as suas decisoes.
8.11- INDICA'vAO DO VENCEDOR: No julgamento das propostas- ofertas sera dcclarado
vencedor o Licitantc que. rendo atendido a todas as exigencias dcste Edited, apresentar o MENOR
PREÿO POR ITEM, eujo objeto do certame a da sera adjudicado.
8.1 1.1- Nao serao consideradas ofertas ou vantagens nao previstas nestc Edital.

-

9 DA(S) DOTA£AO(OES) ORCAMENTARIA(S)

9.1- \s despesas decorrentcs das eventuais contratapoes que podcrao advir dcsta licitapao correrao a
coma das seguintes dotapdes orpamemarias e fontes de recursos: RECURSO PROPRIO
CONVENT O X 2309801712191923832, at raves da Dotapao Orpamentaria:
L ni Jade Oryamentaria

10 - DA
in i

Programa

- Projeto Atlvidadc

10.302.1003.2.022

05.01

Elemcnto de Despesas

4.4.90.52.00

Recurso

Proprio Convenio

ADJUDICACAO E HOMOLOG A£AO DO PROCESSO LICITATORJO

mi— mi itr
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10.01 - A adjudicapao dcsta licitapao cm favor do licitantc cuja proposta de prepos ou lance verbal
seja classificadc cm primeiro lugar. sc nao houver recurso. e da competencia do Pregoeiro, quando
nao houver recurso.
10.02 A homologapao deste pregao c da competencia do(a) Gestor(a) da SECRETAR1A
M L NIC 1PAI. COMPETENTE.
1003 O(a) Gestor(a) da(s) Secretaria(s) Municipal Compctente se reserva o direito de nao
homologar ou revogar o presentc processo, por razoes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamcnie comprovado e mediante fundamentapao cscrita.
10.04 A homologapao. conforme se verilique a necessidade, estara sujeita, ainda, a aferipao das
informapocs prestadas pcla liatante vencedora, inclusive no que se refere a inspepao in loco na sede
da empresa paia fins de verifieapao de que sc encontra cm pleno funcionamento, incluindo sua
identificapao externa c identificapao de pcssoal executando servipos durante o horario normal de
funcionamento.
10.5- A adjudicapao c a homologapao do rcsultado desta licitapao nao implicara dircito a

-

contratapSo.

11

-

REVOGACAO

CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DIL1GENCLAS,

ANLLACAO

E

11. 1- Ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
podcra solicitar csclareci memos, providcncias ou impugnar o ato convocatorio deste Pregao
Prescncial.
11.1.1- Decaira do direito de impugnar os termor do edital de licitapao perante a Admmistrapao
aquele que nao o fizer dentro do prazo fixado neste sub item, hipotesc em que tal comunicapao nao
tcra efeito do recurso.
1 1.1.2- A impugnapao feita tempestivameme pelo iicitante nao o impedira de participar do processo
licitatorio ate o rransito cm julgado da deciSao a ela pertinente.
11.2- Somente serao accitas solicitapocs de csclarccimentos, providencias ou impugnapoes mediante
petipao confeccionada em maquina datilografica ou impressora elctronica, cm tinta nao lavavel, que
preencham os seguintes requisites:
11.2. 1 - o enderepamento ao Pregoeiro da Prefcitura Municipal de Pacoti:
11.2.2- a identificapao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos,
documentos comprobatorios) sc for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissao;

v
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domicilio. numcro do documento de identificapao. devidamentc datada, assinada c protocolada na
sede da Comissao de Pregao da Prefcitura Municipal de Pacoti, deniro do prazo editalicio;
1 1.2.3- o fato e c fundamcnto juridico de scu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;
1 1 .2.4- o pedido com suas especificapoes;
1 1.3- Cabcra ao Pregoeiro decidir sobre a petipao no prazo dc 24 (vinte e quatro) horas.
1 1.4- A resposta do Municipio de Pacoti-Cc. sera disponibilizada a todos os interessados mediante
afixapao de copia da iniegra do aro proferido pela administracao na imprcnsa oficial (flanelografo) da
Preteitura Municipal dc Pacoti, conforme disposto a Lei Organica do Municipio.
11.5-0 aditamcnto prevalecera semprc cm rclapao au que for aditado.
11.6- Acolhida a petipao de impugnapao contra o ato convocatorio que importe em modificapao dos
termos do edital sera designada nova data para a realizapao do certame, exceto quando,
inquestionavclmcnte. a alterapao nao afetar a formulapao das propostas.
11.6.1- Qualqucr modificacao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se dcu ao texto
original, exceto quando. inquesrionavelmente; a alteracao nao afetar a formulapao das propostas.
11.7- D11.1GENCIA: Em qualquer fase do procedimcnto licitatorio, o Pregoeiro ou a autoridade
superior, podera promover diligcncias no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informapoes ou
permitir sejam sanadas falhas formais de documentapao que complementem a instrupao do processo,
vedada a mclusao posterior de documento ou informapao que deveria constar originariamente da
propasta, fixando o prazo para a resposta.
1 1.'.]- Os l.citantes notificudos para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao fazc-lo no
prazo detetminado pelo Pregoeiro, sob pens do desdassificapao inabilitapao.
11.8- REVOGAÿAO E AN U LAGAO: O Municipio de Pacoti-CE podera revogar a licitapao por
razoes de mteresse publico, no todo ou em parte ou anular csta licitacao, cm qualqucr etapa do
processo.

-

12 DA FORMAL1ZACAO DOS CONTRATOS

12.1- As obrigacoes decorrentes da presente licitacao serao formalizadas mediante lavratura dos
respcctivos contratos. subscritos pclo Municipio, atraves da Secretaria Gestora. representada pelo
Secretario(a) Ordenador(a) dc Dcspcsa. e o licitante vencedor, que observara os termos da Lei n.°
8.666 93, da Lei n.” 10.52U 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 licitantcs alcm das obrigapoes resultantes da obscn’ancia da Legislapao aplicavel, deverao
obedecer as disposipoes elcncadas no contrato Anexa a este edital.
12.2- Homologada a licitacao pela autoridade competente. o Municipio de Pacoti - CE convocara o
licitante vencedor para assinatura dos contratos, que firmara o compromisso para futura contratacao
entre as partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra este Edital.
12.2.1- O Licitante Vencedor tcra o prazo de 05 (CINCO) DIAS UTEIS, contado a partir da
convocapao. para subscrcvcr o contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado pelo Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo
motive aceito pclo Municipio de Pacoti-CE.
12.2.1.1 - A convocapSo do licitante vencedor sc dara atraves de publicapao em jomal de grande
circulapao ou correspondencia com Aviso de Rccebimcnto ou. ainda, atraves de endercco elctronico
valido a ser tomeeido pelo Licitante na fasc de proposta. conforme modelo fornecido.
12.2.1.2 - E dc intcira responsabilidade dos Licitantes manter seus dados cadastrais devidamente
atualizados, inc.uindo cndcrepo elctronico. o quai servira de forma de comunicapao para todos os
atos do processo.
12.2.1.3 - O licitante que nao atender justilicadamente a convoeapao no prazo assinalado no item
12.2.1 sera enquadrado sera uicurso no tcor do an. 81 da Lei n° 8.666 93, ocasiao em que sera
convocado a lxitame dassificada cm segundo lugar. sem prejuizo de abertura dc processo
adnnnistrapao para aplicapao das penalidades cabiveis e insenas na mesma lei.
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12.3-lncumbira a administrate providenciar a publicayao do extrato dos contratos nos quadros de
aviso dos drgaos publieos municipals, ate o quinto dia util do mes subsequente ao de sua assinatura
ou na forma prevista na Lei Orgiinica do Municipio. O mesmo proccdimento se adotara com relayao
aos possivcis termos aditivos.
12.4- () contrato so podera scr alterado fm conformidade com os artigos, 57, 58 e 65 da Lei n."
8.666 93.
12.5-0 contrato produzira seus juridicos c legais eteiios a partir data de sua assinatura e vigera ATE
31 DE DEZF.MBRO DE 2018. admitindo-se, porem, a prorrogayao da vigcncia dos contratos dela
decorrente. nos termos do artigo 57. da Lei Federal n° 8.666 '93, se a proposta registrada contmuar sc
vnostrando mats vantajosa a administrayao.
12.6- O preco contratado c os respeetivos fomeccdores ser3o divulgados no quadro de avisos da
Comissao de Pregao da Prefcitura Municipal de Pacoli e ficarto a disposiyao durante a vigencia dos
contratos.
12.7- A formalizayao dos contratos so gera ao contratado a obiigayao de execuyao dos serviyos
quando expedida a competentc ordem de services ou celebrado o competentc termo de contrato.

-

13 DA ENTREGA DOS BENS LICITADOS
pH

13.1- DAS ORDENS DE COMPRA /AUTORIZAC AO DE FORNECLV1ENTO: O fornecimento
dos bens licitados se dara inediante expedite de ORDLXS DE COMPRA AUTORIZACAO DE
FORNECIMENTO. por parte da administrate ao licitante vencedor. que poderao englobar
intcgralmcnte os quantitativos e ou bens objeto da licitacao (entrega imediata) ou apenas parte deles
(execuyao fracionada). de acordo com a conveniencia e oportunidade administrativa, a necessidade e
disponibilidade financcira dais) Secrcraria(s) Gestora(s).
13.1.1- A ordem de compra- autonzayao de fornecimento emitida contcra o produto pretendido e a
lespectiva quaniidade. devendo ser entregue ao contratante no seu endercyo fisico, ou enviada via
l'ac-simile ao seu mimero dc telefonc, ou ainda remetida via e-mail ao seu endereyo eletronico, cujos
dados constem do cadastre ou do Contrato.
13.1.2- Observadas as determinayoes e orientayoes constantes da ordem de compra autonzayao dc
fornecimento, o fornccedoi devera fazer a entrega do produto no local designado pela Contratante,
dentro do prazo c horarios previstos, oportunidade em que recebcra o atesto declarando a entrega dos
bens.
13.1.3-0 aceite dos bens polo orgao recebedor nao cxdui a responsabilidadc civil do fomecedor por
vicio de quantidadc, qualidade ou dispandade com as espccificayocs estabclccidas no Anexo destc
Edital quanto acs produtos entregues.
13.2- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os bens licitados deverao scr entregues no prazo
maximo de 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da expediyao da ORDEM DE COMPRAFORNECIMENTO pela administrate, no local determinado na ORDEM DE COMPRA

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.
13.2. 1. Os produtos deverao obedeccr a um cronograma de entrega, a partir das caracteristicas que sc
apresentam. nos quantitativos discriminados na ORDEM DE COMPRA AUTORIZACAO DE
FORNECIMENTO:
13 1 “> Os item serao recebidos por servidor designado e responsavel pelo acompanhamcnto e

liscalizayae do contrato.
13 2.3- Por ocasiao da entrega dos produtos, o forneccdor devera apresentar recibo em 02(duas) vias.
a lem das rcspectivas fatura c Nota Fiscal.
13.2.4- Para os bens objetos dcste cename. devera ser emitida Fatura c Nota Fiscal em nome da
Prefcitura Municipal de Pacoti-CE. com endereyo na Av Coroncl Jose Cicero Sampaio, N° 663,
Centro, Cep. 62 770-000. Pacoti/CE. inscrito no CNPJ sob o n° 07.910.755 0001-72e CGF sob o n"

06.920.183-8.
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13.2.5- No case do consiataqao da inadequate dos bens fomecidos as normas c exigences
espeeificadas neste Hdital c na Proposta vencedora a administrate os recusara, devendo ser de
imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas condicoes, sob
pena de apheat0 das penalidades eabiveis. na forma da lei e destc insirumento.
13.2.6- l:m nenhuma hipotese serao concedidas prorrogaqoes de prazo.
13.3- Os bens licitados deverao ser entregucs, observando rigorosamentc as espccificaqoes contidas
no Projeto Basico. nos anexos dcsse instrumento c disposifoes constantes de sua proposta. bem ainda
as normas vigentes. assumindo o fornecedor a responsabilidade pclo pagamento de todos os
imposios. taxas e quaisquer onus de origem federal, estadual c municipal, bem como, quaisquer
encargos judiciais ou exirajudiciais, sejam trabalhisias. previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execute do fornecimento que lhes sejam imputiiveis. inclusive com relate a
terceiros, e ainda:
a) a reparar. corrigir. remover ou substituir. as suas expensas, no total ou cm parte, o objeto do
fornecimenio em que se verificarem vlcios, defeitos ou incorreqocs;
b) rcsponsabilizar-sc pelos danos causados dirctamente a Administrate ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execute do Fornecimento, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizato ou o acompanhamento pelo orgao intercssado;
c) indicar preposto, accito pela Administrate- para represcnta-lo na execucao do fornecimento. As
dccisoes c providcncias que ultrapassarem a competcncia do representante do fornecedor deverao ser
comunicadas a seus supenores em tempo habil para a adoto das medidas convenientes;

condicocs, os acrescimos ou supressoes quantitativas que se ftzerem no
fornecimenio, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratacao, na forma
do § 1" do artige 65 da Let 8.666, 93;
e) a entrega dos produtos deve se efetuar de forma a nao comprometcr o funcionamento dos servicos

d) aceitar.

nas mesmas

nc

do Municipio.

-

14 DO FRECO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUTLLBRJO

ofertados devem ser apresentados com a incideneia de todos os tributos,
encargos trabalhistas. previdenciarios, fiscais c comerciais, taxas, fretes, seguros, direitos autorais,
deslocamentos de pessoal e material, custos e demais despesas previsiveis que possam incidir sobre o
objeto Iicitado. inclusive a margem dc lucro.
14.2 PAGAMENTO: O pagamento sera feito na proporto da entrega dos bens licitados, segundo
us ordens de coinpras autorizacoes de fornecimento expedidas pela administrate), de conformidade
com as notas liscais faunas devidamente atestada.s pelo Gestor da despesa, acompanhadas das
Certidoes Fcderais. Estaduais e Municipals do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as
14 1- PRECOS: Os

preÿos

condicocs da proposta.

14.2. 1- O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias apos o encaminhamcnto da documentacao
tratada neste sub item, observadas as aisposicocs editalicias, atraves de credito na Coma Bancaria do
fornecedor ou atraves de cheque nominal.
14.3 - REAJUSTE: Os valores constantes das proposias nao sofrerao reajuste antes de decorridos 12
(doze) meses do seu registro, hipotese na qual podcra ser utilizado o indicc IGP-M da Fundat0

Gcttilio Vargas.

14.4- REEQUILiBRIO ECONOMICO-FLNANCEIRO: Na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, on previsiveis porem de consequenrias incalculaveis, rctardadores ou impeditivos da
execute de ajastado. ou ainda, cm caso dc forfa maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando. area economica extraord inaria e extracontratual. podera. mediantc procedimento
udniinistrativo unde reste demonsiruda tal situate c termo aditivo, ser restabclecida a relacao que as
panes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuicao da Administrate para
a justa remunerate do fornecimento. objetivando a manutencao do equilibrio cconomico-financeiro A-''
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micial do contrato. na forma do artigo 65, II. “d" da Lei federal n.° 8.666/93, alterada e

consolidada.
15 -DAS SAN£OES
aemamssBUi

15.1 - A contratada total on parcialmcnte inadimplente serao aplicadas as sanydes dos artigos 86 a 88
da I ei 8.666. 93 e suas demais altcrayOcs.
15.2 - A Contratada. no caso de inadimplcmento, ficara sujcita as seguintes sanyoes:
15.2.1 - Advcrtencia
15.2.2 - Multas necessarias, conformc segue:
15.2.2. 1- multa moratoria dc 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na entrega
dos produtos, contados do recebimento da ordern de compras autorizayao dc fornccimento no
endereyo constante do cadastro ou da Ata, ate o iimite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do
pedido. caso seja interior a 30 (trinta) dias:
15.2.2.2- multa moratoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipotese de atraso
superior a 30 (uinta) dias no fornecimcnto do bem requisitado;
15.3- Na hipotese de ato ilicito. outras ocorrencias que possam acarretar transtomos ao
dcsenvolvimento do fornecimcnto entrega dos produtos, as atividades da administracao, desde que
nao caiba a aplicay&o de sancao mais grave, ou descumprimento por parte do licitante dc qualqucr
das obligates definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o
complementcm, nao abrangidas nos sub itens anteriores, serao aplicadas, sem prejuizo das demais
sanyoes previstas na Lei n ' 8.666 93, alterada e consolidada. as seguintes penas:
15.3.1- multa de 1% (urn por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisiyao, ou
do valor global maximo da ata ou do contrato. coniorme o caso;
15.4 - Suspensac temporana do dircito de participar em licitavocs e impedimento de contratar com a
Prefeiiura de Pacoti polo piazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de aplicayao das seguintes multas
e das demais corninayoes legais.
15.5 - Declarayao de inidoneidadc para licitar ou contratar com Administrayao Municipal, enquanto
perdurarem os motives determinantes da puniyao, ou ate quo seja promovida reabilitayao, perante a
propria autoridadc que aplicou a penalidade.
16 - DA TENTATIVA DE FRAUDE E FRUSTAÿAO DOS ATOS DO PROCESSO E DEMAIS
DITAMES LEGAIS

-

A tentatiya dc fraude ou frustayilo dos atos e aydes a serem rcalizados por parte dos
propdneitt.es, ha qualquer momento do preseme processo, podera caractcrizar o enquadramento dos

16.1

mesmos nas sansoes dos crimes e penas previstas do An. 90°, Art. 93° e Art. 96° da Lei Federal
8.666. 93. c sendo necessario, ainda, abertura e instaurayao do devido processo administrative para a
averiguayao c apurayao dos Litos ocorridos. de forma a aplicayao das devidas penalidades e puniydes
cabiveis.
16.2 - E facultado ao Prcgoeiro, cm qualquer ausencia ou omissao quanto a instruyoes e ditames
destc edital. a aplicayao das normas, instrumentos c demais fontes legais do instrumento juridico
brasileiro. de forma a manter ideal e legal transcorrer dos atos c ayoes dos proccdimentos do certame.
17 - D1SPOS1C0ES GERAIS

nnwrarrinr»intr~Bnr

17.1- As normas que disciplinam este Pregÿo Presencial serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entire os intcressados. atendidos o interesse publico, sem comprometimcnto da
seguranya e do regular funcionamento da administiayao.
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1 7.2- Os casos omissos podcrao ser resolvidos pclo Prcgoeiro durante a sessao e pelo(s) Secretario(s)
Ordenador(cs) de Despesa. em outro caso. mediante aplicayao do caput do art. 54 da Lei n.°

S.666 93.
17.3- O nao atendimenio de cxigencias formais nao cssenciais nao importara no afastamento do
licitantc. desde que Sejant possivcis a aferiyao da sua qualidade e a exata compreensao da sua
proposta durante a realizayao da sessao publica deste Pregao Presencial.
17.4- Nenhuma indenizayao sera devida as licitantes pela elaborayao ou pela apresentayao de
documentayao referente ao presente edital, nem em relayao as expcctativas de contratayoes dela
decorrentes.
1 7.5- A administraySo disponibilizara meios de divulgayao e amplo acesso aos preyos praticados no
contrato oriundo objeto dessa licitayao.
1 7.6- N'a contagem dos prazos estahelccidos neste edital, exclui-se o dia de inicio de contagcm c
mclui-sc o dia do vencimento. observando-se quo so sc iniciam e vencem prazos em dia de expediente
normal no Municipio, exceto quando for expressamente cstabelecido em contrario.
1 7 7- Para dirimir. na estera judicial, as questdes oriuudas do presente edital sera competente o Foro
da Comarca de Pacoti-CE
17.8- As informayoes sobre esta licitayao podem ser obtidas junto a Comissao de Pregao da PMP, na
Av. Coroncl Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro. Pacoti CE ou atraves do telefone (85) 3325. 1410,
de segunda a sexta-feira, no horario de 07:30 as 12:00 horas.

17.9- Copias do edital e anexos serao fomccidas mediante Protocolo de Retirada de Edital, mediante
pagamento de copia reprografica. nos horarios de 08:00 as 12:00 horas, na Scde da Comissao de
Pregao da Prefeitura Municipal de Pacoti. situaaa na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663,
Centro, Pacoti CE ou atraves do telefone (85) 3325.1410. de segunda a sexta-feira, no horario de
07-30 as 12:00 horas, ficando os autos do presente processo administrative a disposiyao para vistas e
conferencia dos interessados, ficando o liciiante obrigado a;
a) pagamento da taxa no valor de RS 20.00 (vinte reais) de copia reprografica, por meio de
Documento de Arrecadayao Municipal - DAM.
17.10.1. O referido edital e scus anexos tambem estao disponiveis nos seguintes sitios virtuais:
www.tcm.ce.gov.br lidtacoes, nos termos da IX n'1 01/2011 e IN n° 04 2015-TCM-CE.
17.11- O Projeto Basico pudera ser exarmnado por qualqucr interessado na sede da Comissao de
Pregao da Prefeitura Municipal de Pacoti.
1 7.12- Todas as normas increntes (TPVA) as contratayoes do objeto deste Certame, discriminadas no
Anexo - l ermo de Referenda deste Instrumento Convocatorio deverao ser minuciosamente
obsen-adas pelos licitantes quando da elaborayao de suas propostas.
17 13- No intcressc da Administrayao Municipal e sem que caiba as licitantes qualquer tipo de
indenizayao, fica assegurado a autoridadc competente:
a) Alterar as condtyScs, a qualqucr tempo, no todo ou em parte, da presente licitayao, dando ciencia
aos interessados na forma da legislayao vigente.
b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitayao, a qualquer tempo, disto dando
ciencia aos interessados mediante publicayao na forma da legislaydo vigente.
17.14 Os avisos de prossegutmento das sessoes. a dccisao sobre os recursos interpostos, a Anulayao
ou revogayao serao teitos aos interessados mediante publicayao na imprensa oficial (flanelografo) da
Prclcitura Municipal de Pacoti. confortne disposto na Lei Organica do Municipio.
Pacoti,

CE 27 de nmi’mbro'de 2018

Marcos .

IntoruoJ Pirlira da Silva

iPREGOElko

PREFL1TLRA MUNICIPAL DE PACOTI
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ANEXO I
_
PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA
I - INFORxVLfVÿOES PRJMAR1AS E

CLASSIFICACAO DA DESPESA

E ORGAO SOl-lCIT\AJVrE: Secrcraria de~Saurie _
2. DOTAC AO ORCAYIENTARIA/ VALOR ESTIV1ADO RS:
05.01.10.302. 1003.2.022 - 4.4.90.52.00 R$ 178.333,33
3 FONTS PE RECURSO: RECURSO PRO FRIO CONVEX IQ N 2309801712191923832
4. VALOR ESTIMADO: RS 1 78.333,33 (cento e ‘ÿetenia e oito mil trezentos e trinta e tres reais e trinta

_ ___
___

____
__
___
_

e tres centavos).

,

II - DETALHAMENTO DA DESPESA

1 5.

OBJETO: AQUISICAO" DET VElCULO ZERO QUIL0METRQ: AMBULANCIA ©E

SIMPLES REMOÿAO TIPO A. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO
DE PACOTECE. COXFORME ESPECIEICACOES CONTIDAS NO PROJETO
BAS1CO THRXIO DE RF.FERENCIA.
6. JUSTIFICATIYA: Atendci as necessidades de locomotpao dos pacientes usuarios das unidades de
saude e Hospital prindpalmentc em caso dc urgcncia cm que sao cncaminhados para Hospital de
referenda, a aquisifao. proporcionara acesso aos servieos. humanizacao e mclhorias na qualidade dos
_
servieos olerccidos pela Sccretaria de Saude a populagao do Municipio de Pacoti CE.
_
7. DEMAIS OBSERVACOES: Tudo conforme anexo T.

____

__

111 - DAS CONDICOES DE EXECU£AO

contar"da

8. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/FORNEC1MENTO: Em ate 60 (sesgenta) dias, a
emissao da Ordcm dc Compra e ou enirega fornccimcnto, nos locais determinados pela soiicitante.
9. PRAZO DE V1GENC1A: O instruments eontratual produzira seus juridicos e Icgais efeitos a panir
da data de sua assinatura e vigera por 12 (doze) nieses, na forma da Lei Federal n“ 8.666 93. alterada c

consolidada.
10. PAGAMENTO: 0 pagamento sera cfeuiado em ate 30 (trinta) dias apos a emissao da Nota Fiscal,
mediante atesto dc cxecupo dos servieos e o cncaminhamento da documentaÿao neccssaria, observada
as demais disposiyoes contratuais. atraves dc credito na coma bancaria da Contratada.
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A.NEXO AO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA
! . DOOBJETO:
AQUISICAO DE VF.1CUL0 ZERO OUILOMETRO: AMBULANCIA DE SIMPLES
REMOCAO T1PO A. DES I IN ADO A SECRE'l ARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
NO
PROJETO
CONTI DAS
ESPECIFIC AC'OF.S
CONEORME
PACO II CE.
BASICO PER MO DE REFERENCIA.

2. DOS ITENS:
liein

Descricao

\c

Yeicule (urea.. original Je tabnca. 0 km. udap P .'.MB .SIMPLES
RFMOC \0. com cap Vol. nao inferior a 7 metres cubicos no total.
Cornpr total min. 4 740 mm: Camp. min. tit salat: do a tend, o 2.500 I
mm. Al. I nt. min, do saiao c .uend. 1.540 mrr. Diesel. Equipado
com lodos os equip. De sene nao especiftcados e euvuios pelo
CON I RAN A cstraiura da rabue e da ccnvceria set. original,
construida cm act- O pamc: eknrico interno. devera possuir 2 1
tomadas p 12V (DC!. As : »modas cletricas ceverHo master uma
dist. mm de 51 cm do qualuuer tomada de Oxig&tio. A Hum. do
emnp. dc mend. Dove sot e, - tipos. Natural e Artificial devera ser
ieita poi no mu-: 4 luminariax ms: Sadas no ro;o. com diamer.-v. min
JL i.V mm. em base estamp.ua cm alumina ou mjetadz. em piastico
e:r. modi-li • LED A iluminacuo ext. devera co-nuir com holofote tipo
: nv' articuiado reg. manualmcnte r.a parte traseira da earroceria. c I
jcnmameiuo independence
loco Jirecinna! aiust.lv el ISO" na
vertical Devera possuir 1 NinlizaJor principal do tip© barm linear
: ou em linmato de arcs- ou similar. con: modulo linico: 2
vmaliz.idorrs na pane irnscir.. da \MB na cor vermelha com tree..
Mm do 40 flashes pm mtnut- quando acior.ado com lento injetada
do p> 'iicarbonato. P. dend>- utili/ar um dos conceiios de Led.
Sir.aliZ.tdot acustico c ampiiticador ce pot. minima do lOd V, RMS
a 15.8 Vee, min do 3 ions dis'tintos. sist. De m.ogatcno c ajuste de
uanho e pres.sSo <onora a I m. de no min 100 do u 13.S Vcc: Sist. ;
de
livo de Oxigenio (rede iniegta.ia). comendo 1 cilindtc de o
n. min. 161. Em Suporte individual, com cintas regulavew e
, mecanismo contiavei resist*, me a vibraÿ’.-.-s. trepidacoes e ou
capotamentos. possibi'nund. tecebet cilindros dr eapacidade
It cm2 e
diiorcnies. equipado com val . .... pre-regul id tp E: .,
manomeiro Na rogiao da banoada devera oxisi.tr uma regua e
possuir: lluxdmetro. umidiiicad ” p 02 e asp .rue *i tipo venturi, c
roscas padrao ABN F. C mex.'es IN' OUT normatizad is pela ABNT.
A elimatizi.vio do salao devera permitir o resl'r aquec O compart.
Do mot -arista do1 era so: wnt ido c -a sist. original do t.ibricanre do
onassi ou homcicu.ior ;v!.t t ionca p ar condicsonaao. vcntildqto.
,.H,uiced : e desembactido. P c- compart Paciemc. devera sor
l.-rrsivid. -otiginal do :..bno..iue do chassi ou homologado pela |
i.ibtu.. um sist. do At C'ondiiionado. v aquecimenro e venfilaÿJo
tipo oxaustao ia oral nos termc-s do item 5.12 dtt NBR 14 561 Sua
aixioid.ule termica devera >v cc.m min de 2- AW BTUs e unidade
cndensadoia do tote Mac a retratii. com no min. 1.90;) mm de
pes doiw.iveis. sist.
er-mpi com a cabeccira voll.ida para trer.te.

Unidadc

Quantidade

U nidade

1

Valor
Unitario

Valor
Total

•

178.333.33 j 178.333.33

i

.

_

esvatiiiUe.ivel. pros id.: .Ic -..or/.ios. 3 eirtos do seguranca tlxos, .|ue
penmtam oericiu seguranc-i e desenga.e rapido 'companham:
coLhonete Balaustre Dover ter 2 pega-mar n. '.etc. do salao do
.ucnclnncm.- Ambos posici. .laJos

__

-

\

Valor l ocal EÿCimado em RS

1 78.333,33

\
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3. DAS OBRIGACOES:

3J . DA CONTRA IAN[IE:
a)
E xercer a fiscal izavao da execucao do contrato:

Assegurar o livre acesso da CONTRA TADA e dc seus prcpostos, devidamentc identificados, a
todos os locais onde sc fixer nctessaria a entrega/fornecimcnto dos bens licitados, prestando-lhe lodas as
intormacoes e esclarecimcnros quc. evcntualmente. forem solicitados;
c)
Efetuar o pagamcnto conforme convencionado em clausula contratual.

b)

3.2. DA CONI RATADA:
Exccutar a entrega fomecimento em conformidade com o dcscrito no Projeto Basieo/Termo de
Referenda com os mais elcvados pad roes dc competence. intcgiidade professional e ctica:
b)
Manier ourante toda execucao do contrato. cm compatibilidade com as obrigafoes por ele
assumulas. lodas as condicocs de habilitac'So e qualificacao exigidas na licirafSo:
Cumprir tielmente c objeto do presente insuumente, seguinie a Icgislafao vigente, dentro dos
c)
prazos pre-estabelceidos. aiendcndo prontamente a todas as solicitayoes, prioritariamente aos demais
compromissos professionals.
d)
Entrcgar os bens licitados no prazo estabelecido, contados da autorizaeao dc
fomecimento Oidcm de Compra e ou entrega/fornecimcnto, nos locais determinados pela Secretaria
Gestora, observando rigorosamente as especifieafdes contidas no Orcamento Basico. nos anexos e
disposicoes consiantes dc sua proposta, assumindo a responsabiltdade peio pagamento de todos os
impostos, taxas e quaisquer onus de origem federal, cstadual e municipal, bem como, quaisquer encargos
judiciais ou cxtrajudiciais. sejam trabaihistas. prcvidcnciarios. fiscais e comerciais resultantes da exccucao
do contrato que Ihcs sejam imputaveis. inclusive com rclacao a terceiros. em decorrencia da celebraeao do

a)

Contrato. e ainda:
d. 1) Entregar o veiculo emplacado e licenciado junto com a documentacao de porte obrigatorio CRLV
- (Ccrtificado de Registro de Licenciamento de Veiculo) sendo dc sua responsabilidade todas as taxas e
tributos increutes (IPVA). A empresa vencedora tera o prazo urn prazo de 60 (sessenta) dias ao qual se
refeie o item 8 do Termo de Referenda para realizar a entrega do bem.
O Reparai'. corrigir. remover pu substituir. as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato
em que se verificarem \ icios, defeitos ou incorrefoes;
l) Comunicar antecipadamente a data e hcrario da entrega. nao sendo accitos os produtos que estiverem
em desacordo com as cspccificacdes constantes destc insrrumento, nem quaisquer pleitos de
laturamentos exiraordinarios sob o pretexto dc perfeiio funcionamcnto e conclusao do objeto
contratado;

Comunicar irnediatamente ao MUNICiPIO qualquer altera?ao ocornda no enderepo. conta bancaria
e outros julgaveis necessaries para recebimento de correspondence:
h) Arcar com as despesas com cmbalagcm. seguro e transpose dos materials ate o(s) local(is) de entrega:
i) Responsabilizar-se polos danos causados diietamente a Administrate ou a terceiros. decorrentes de
sua culpa ou dolo na exccucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacao ou o acompanhamento pelo orgiio inieressado;
j) Aceitar. nas rnesmas condicocs. os acrescimos ou supressocs quc se fizerem no fomecimento, ate 25%
(vinte e cincc por cento) do valor initial atuaiizado do contrato. na forma do § 1° do artigo 65 da Lei
n° 8.666 93.

g)

4. DEMAIS OBSERVACOES E EXIGENCIAS:
4.1- Comprovacao dc aptidao para dcsempenho de atividadc pertinente e compativel com o objeto da
licitacao. comprovado atraves de atestado dc capacidade tccnica fornecido por pcssoa juridica dc direito
publico ou privado. nos quais constc exccuoTn de services de mesma natureza do objeto da presente
licitacao. acompanhado do lespectivo contraa- fiimaok; corn a eniidadc quc expediu o referido atestado de
capacidade tecnica.
A 'N.
\
4.1 1-0 atestado de Capacidade devera corner c numero do contrato. bem como o numero da licitacao
que deu origem ao mestno. se houver. devendo o atestado estar com firma recon hecida do subescritor.
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ANEXO 11

MODFI O DE PROPOSTA DE PRLCOS

\o Pregociro da Prefeitura Municipal de Pacoti

Proccsso: PREGAO PRESENCIAL N° 2018. ll.2b.l-PP
as
Data e Hora de Abertura:
Rj/ao Social:
CNPJ:
CEP:
Endercfo: _
Fax
Fone:
Conta Corrente n.°:
Ageneia N.°:
Banco:

_
_

__

horas

__

OBJETO: AQUISICAO DE YEiCULO ZERO QU1I OMETRO: AMBULANCIA DE SIMPLES
REMOCAO TIPO A, DESTIXADO A SECRF.TARIA DF. SA DDE DO MUNICiPIO DE
PACOTI CE. COXFORME E SPECIF iCACOES COX1TDAS XO PROJETO BASICO TERMO

DE REFERENCLA.
Item

Marca

Descriv'ao

N°

Veiculo lurgao original de iabrica. 0 km. adap P
AMB SIMPLES REMOCAO. com cap Vo!, nao
j interior a metros aibicos no total, Compr. total min.
4 740 mm. Comp. min. do salSo de atend.o 2 500 mm.
Al. InL min. do salao de aiend. 1.540 mm; Diesel;
Equipado com todos os equip. De sorie nao
especificados e exigidos polo CON TRAN. A estrutura
da cabinc e da varroceria set t anginal, construida cm
aco. O paind eleiricci interna devera possuii 2 tomadas
p !2V (DC). As u-madas .-letricas deverae mentor
*

uma

dis;.

O

1

---

UnTtario
1
-

Unidade

Quantidade

Unidade

I

min de J! cm de qualquer tomada de

O.vigenio. A Hum. do comp, de aiend. Dove ser de 2
tipos: Natural e Viitseia! - dc'-era ser leita pot no min.
4 iuminanas, instaiadas no tens, c m diamett. min. dc
150 mm. cm base cstampuda em alttminq ou ir.jetada
eni plastics'! em rnodelo L HD A iluminaqao ext. devera
contar *111 rolofote tips lard artieulado rep
rr.amialmente ua parte traseira da carroceria. c
acior.amenio indepetidcme e loco diieciona! ajustavel
'150' na rertical. Peseta pnssut: 1 Sinalizador principal
di. tips) barra linear ou em lormato de aren ou similai .
com modulo un co. 2 sirtalizadores na pane traseira da
AMB na cor vermelha. com t'req. Min. de 90 flashes
pot minute, quindo acionado com lente injetadu de
poiicarbonaio. Podendo utilizar um dos concertos de
amplificador de pot.
Led. Sinalizador acustico
minima de 100 \\ RMS a 15,8 Vcc, min. de 3 tons
disrimos, sist. De megafone c aiuste de ganho e
press,to sonora a 1 in. de no min. 100 dB « 13.8 Vcc
Sist. li\o dc Oxigenio pede intograda; contend 1
cilindio de oxigenio de no min. 16i Em Supnrte
individual, corn cintas tegulavcis e mccanismio
confiavel resist.mte a vibr.'.cdes, trepidaqoes e ou
capotamemns, possilnlitande recefccr cilindros de
capacidade ditcrenies. cquipado com valvula preregulada p 3,5 a 4.0 kg! cm2 c manomeiro; Na regiio
da bancada. devera cxistir uma regua e possuir:
lluxometio. uir.iditicad.or p 02 c aspiiudo: tipoj

-

wm

AS*

Valor
Total

'ey

W
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Item

Marca

Descricao

V

linidade

Quant i dad e

Valor
Unitario

Valor

Total

c rosci-s padrio ABNT Conexoes i\ OUT
normaiizniia.s pria ABNT A climatizacJle io salSo
Jcvera permitii o resfr uqucc. Q compart Do
motorista dever.i ser forneciJo c o sist original do
labricantc do chassi ou nomologado pela tabiica p at
condicionado. vcntilac3o. aqueccdor e dcseitibaÿador
P o compart Paciettle. devoid scr tornecido original
do 1’abricante do chassi ou homologaao pela labrica urn
sist de Ar Condicionado. c aquecimento e vemilacSo
tipo exauslSo lateral nos termos do item 5.12 da NBR
14.561 Sua capacidade tcrmica devent ser com min. dc
26,000 BTDs e unidade endensndora de teto. Maca
retrain, com nr min. l.doo mm de compr, com a
cubeceiiu voliaca para I'renu. c pcs dobras eis. sis:.
escam.>tejvel: orovida de mdizios. 3 cintos de
seguianyi fixos qae pertrsitam perfeita soguranva e
desengate rapidc . \companh.im: cclchonotc Balaustre:
Devera ter 2 pega-mdo no leto do salSo de
.iiendimento. Anbcs posrcu inados
venturi,

Valor Total cm RS

(-)•
VALOR GLOBAL: RS
PRAZO DE ENTREGA: ATL 60 (SF.SSENTA) DLAS. A CO NTA R DA FXPFDiCAO DA ORDEM
DE COMPRA-FORNECIMEXTO . EMPLACADO E LICENCIADO JUNTO COM A
DOCUMF.X T ACAO DF FORTE OBRIGATORIO CRLV (CF.RTIFICADO DE REGISTRO DF
LiCLXClAMENTO DF. YETCULO) SENDO DE SL A RESPONSABILIDADE TODAS AS TAXAS E
TR i BUT OS 1XERENTES (1PVA).

V ALIDADE DA PROPOSTA: 60 (scssenta) dais.

Observacoes:
• O liettame declara que tem o pleno conhecimcnto, aceitaqao c cumprira lodas as obrigaqoes contidas
no anexo i Tcrnio dc Referenda deste edita!.
• Independcme dc decUracao expressa, Oca subemend ida que no valor proposto cstao incluidas todas as
despesas neccssarias a exccucao dos serviqos, inclusive as relacionadas com:
- encargos soctais. trabalhistas, prcvidenciarios e oucros'
tributes taxes e lari fas. emolumentos, licenyas. alvaras. multas e ou qualquer infrayocs:
- seguros em geral. da mfortunistica e de responsabiiidade civil para quaisquer danos e prejuizos
causados a Ccntratante e ou a tcrceiros. gcrados direta ou indiretamentc pela execuyao dos serviyos.

Local /E>ata:

de

de

Assinatura Proponente
Carimbo da empresa / Assi nat uta do responsavel legal

f
e.

-vm$: -v

\

' 62770-000“ j Pacoti/CE | Fone: (85) 3325. 1 41 3

-
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ANEXO IU
MODELO DE PROCURACAO/DECLARACOES
ITEM 01 - MODELO DE PROCURACAO

PROCURACAO
OUTORGANTE: <XOME DA KMPRESA, CXTJ e EXDERECO> nesic ato represcntada por seu
(titular, socio, dirctor ou rcpresentantc). Sr.< XOME>, qualiftcapao (nacionalidadc, estado civil.
profissao, RG e CPF)
OUTORGADO: <XOME DO CRF.DE\'CI.\DO> qualificaqao (nacionalidadc, estado civil,
profissao. RG. CPF c cndcrepo.
PODERES: O outorgamc confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para represcnta-lo junto a
PREEHTURA MUNICIPAL DE PACOT1, F.stado do Ceara, relative ao PREGAO PRESENCIAL
X" 201tS.li.26. 1-PP. podendo o inesmo. assinar propostas, atas. entregar durante o procedimcnto os
documentos dc credenciamento, envelopes de proposta de p repos e documentos de habilitaÿao.
assinar toda a documcntapao nccessaria c praticar todos os demais atos pertinentes ao certame cm
nomc da Outorgante quo se fizerem necessarios ao ficl cumprimento destc mandato. inclusive
mterpor recursos. cientc de que por tbrea do artigo 675 do Codigo Civil esta obrigado a satisfazer
rodas as obriga<p3es contraidas pelo outorgado.

(data)

(representante legal)

mm

%

2

r
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ANEXOHI
MODELO DE

PROCLRACAO/DECLARACOES

ITEM 02 - MODELO DE DECLARAÿAO

OBJETO: AQL iSICAO PE VEiC'ULO ZERO OU1I.OMETRO: AMBULANCIA DE SIMPLES
REMOCAO TIPO A, DESTINADO A SECR1 1 ARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
PACOTI CE. CONI ORME ESPECIFICACOlS CONTIDAS NO PROJETO BASICO TERMO

DE REFERENCIA.

DECL.AR.ACAO
, inscrito no CNPJ
represcntante legal o(a) Sr(a)

c do CPF nn
PRESENCLAL A 2018. 1 1 ,26.1-PP que:

por intermedio dc seu
da
portador(a)
Cartcira de Identidade
DECLARA. para fms do disposto no PRECTAO
n°,

(1) que da eiencia de que cumpre plcnamentc os requisitos de habilitaqao constantes do instrumento
convoeaiorio;
(2) que tern pleuo conheeimento de todos os pararnctros e clementos do Edital c objeto a ser
contratado no presentc ccrt.imc licitatorio:
(3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

Pdo que. por sci a expressao da verdade. iirma a prcsente, sob as penas da Lei.

(data;

(reprcseniuntc legal)

y

=>Ajr

e

v

o
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ANEXO in
MODELO DE

%

PROCLRACAO/DECLARACOES

ITEM 03 - MODELO DE DECLARA£AO

OBJETO: AQUISICAO DE \'EiCULO ZERO QUILOMETRO: AMBULANCIA DE SEMPLES
REMOCAO TIPO A, DESTIXADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
PACOTI CE. CONFORME FSPF.CIFICACOFS CONTIDAS NO PROJFTO BASICO TERMO
DE! RLTERENC1A.

DECLARACAO
por intermedio de seu
portador(a) da Carteira de Identidadc
DECLARA. para fins do disposto no PREGAO

inscrito no CN7PJ n°.
reprcscntante legal o(a) Sr(a)
e do CPF n'
n'

PRESENClAL N° 2018. 11 .26.1-PP que.
a) sob as pcnas da lei. para todos os fins de direito a que se possa presiar. especialmente para fins de
prova era proeesso licitatorio. junto ao Municipio de Pacoti, Estado do Ccara, que, era cumprimento
ao estabeleado :ia Lei n 9.854, de 27 10. 1999. publkada no DOU de 28. 10/1999, e ao inciso
XXXIII. do artigo 70. da ConstituieSo federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno. perigoso ou insalubre, nera emprega menores de 16 (dezesseis) anos cm trabalho
algum. salvo na condicao de aprendiz, a partir de 1-4 (quaiorze) anos.

as penas da lei. para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova cm proccsso licitatorio, junto ao Municipio dc Pacoti, Estado do Ceara, que concorda
integralmente com os termos deste edital e seus anexos;
b) sob

que inexiste qualquer tato supervenienre impeditivo de nossa habilitafao para participar no
licitatorio. bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar
oconcncias posteriores, nos termos do art. 32. §2", da Lei n.° 8.666 93.
c)

presente certamc

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

(data)

(representante legal)
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ANEXO III
MODELO DE PROCURACAO/DECLARACOES
ITEM 04 - MODELO DE DECLARACAO

OBJETO: AQUISICAO DE VEICULO ZERO QLTLOMETRO: AMBUI.ANCIA DE SIMPLES
REMOCAO TIPO A. DEST IN ADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
PACOTI CE. CONFORME ESPECIEICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO
DE RLFERENCTA.

DECLARAOAO
por intermedio de seu
inscrito no CNPJ n°
portador(a) da Carteira de Identidadc
representante legal o(a) Sr(a)
DECLARE, para fins do disposto no PREGAO
e do CPF nn
PRESENCLAL N“ 2018 1 1.26. 1-PP que:
a) esta emprcsa utiliza

(e-mail
..
como e-mail oficial o seguinte enderepo:...

digitado). o qual se confirma

(o

mesmo e-mail escrito a punho).

b) que as correspondences enviadas ao stipramendonado cnderepo servirao como prova incquivoca
de convocapao para assmatura do Contrato.

c) que na hipotcse de nao atendimento. do rcquerido ou disposto envio do refcrcnciado e-mail a
cmpresa dedarante fiear dentc do dcscumprimento dos termos deste edital e Contrato com aplicapSo
das penalidades previstas na legislapao em vigor bcm como no ato convocatorio.

Pclo que. por ser a exprcssao da verdade. firma a piesente, sob as pcnas da Lei.

(Data)

(Rcpresentante legal)
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ANEXO IV
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO N° «-—»
Pregao Eresencial N° 2018. 1 1 .26. 1-PP
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAVI, DE
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACOTI/ SECRET ARIA DE SAUDE, E DO
PARA O
OUTRO A EMPRESA
DECLARA.
SE
NELE
QUE
FIM

__

__

__
___

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, pessoa juridrca de direito publico intemo, inscrita no CNP.T
sob o n° 07.910.755 0001-72 e CGF sob o nf’ 06.920.183-8. com sedc de sua Prefeitura Municipal na Av.
Coroncl Jose Cicero Sampaio. Nu 663. Centro. Cep: 62.770-000. Pacoli CE. atraves da SECRETARIA
aqui denominado de
DE SAUDE. ncstc aio reprcsentada pcla Sra.
, estabelecida na
inscrita
CONTRATANTE. e de ourro lado a empresa
,
. neste ato reprcsentada pelo(a) Sr(a).
no CNP.T MF sob o n."
_. apenas denominada de CONTRATADA. Firmam entre si o presente
portador(a) do CPF n”
TERMO DE CO \TRA1 0 mcdiante as clausulas e condicoes a scguir estabelecidas:

__ _ _
_

_

_

.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMF.NTO LEGAL
i . 1 Proccsso do Eicitafac' na modal idade PRLGAO PRESFNCIAI. tombado sob o n° 2018. 1 1.26. 1-PP.
cm conlormidade com a Lei Federal X" 8.666 93 l ei das Licitav'oes Publicas c/ c os termos da Lei
Federal n° I0.520.de 17 07 2002.

-

CLAUSULA SEGUNDA DO OBJETO DO CONTRATO
2.1. O presente contrato tern como ohjeto a AQUISICAO DE VEICULO ZERO QUILOMETRO:
AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO T1PO A, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE
DO MUNICtPIO DE PACOTI/ CE. tudo cm conlormidade com as condicoes e especilicapoes contidas
no I FRMO DE REFERF.XC1A - AN'EXO I do 1 dital do Processo Iicitatorio Pregao Prescncial Nn
2018. 1 1 .26. 1 -PP. no qual encontram-se especificados no Anexo I do presentc Contrato.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
kk kirk k kirk kirk 'kfckk'kkirk-k'k
). a ser pago na
3.1. O valor global da presente avenca e de RS 'kk-kk'kk-k'kk
autorizaqoes
fomecimento
de
de
as
segundo
ordens
ega
licitados.
piodutos
em
dos
compias
da
pioporcao
pelo
as
dcvidamente
faturas
fiscais
atestadas
de
notas
conlormidade com
expcdidas pela Adminisiracao.
vencedor,
e
do
licitantc
Gcstor da despcsa. acompanhadas das Certidoes Fcderais. Estaduais Municipals
todas atualizadas. observadas as condicoes do edital.
3.2 O valor do presentc Contrato nao sera objeto de reajuste.
3.3. Na hipotesc de sobrevirem fatos imprevisiveis. ou previsiveis porem de consequencias incalculaveis.
ictaidadores ou impeditivos da execucAo do ajustado, ou ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou
iato do principe. configurundo area economica extraordinary e extracontratual, podera, mediantc
proeedimento administrative) onde rcste demonstrada tal situafAo e termo aditivo, ser restabelecida a
lelaeao quo as partes pactuaram inicialmentc entre os encargos do contratado e a retribuiqao da
Administrate* para a justa remunerate do fornecimento. objetivando a manutencao do equilibrio
economico-fmanceirc) uncial do concraco na forma do artigo o5 II, "d” da Lei Federal n.° 8.666/93.
altcrada c consolidada.
3.4. O pagamento sera eletuado em ate 30 (trinta) dias. apos adimplemento da obrigapao e
cncaminhamenici da documentacao tratada no subitem 3.1. observadas as disposiedcs editalicias. atraves
de credico na Coma Bancaria do fornecedor ou atraves de cheque nominal.
3.5. Por ocasiao do fornecimento devera ser apresemado recibo cm 02 (duas) vias e a respectiva Nota
Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal devera sei cmitida cm nome da Prefeitura Municipal de Pacoti-CE. com
t kyrickifkif

rone! Jos6 Cjicero Sam'paio, 663 - Centro
•

£6? 62770-000 \

Pacoti/CE | Fone: (85) 3325.1413
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cndereyo na Av. Corone! .lose Cicero Sampaio, N° 663. Centro. Cep: 62.770-000, Pacoti/CE. inscrito no

CNP.I sob o n" 07.910.755 0001-72 e CGF sob o nn 06.920.183-8.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCLA DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA
4.1.0 presente Instrumenio produzira seus juiidicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e
vigera pot 12 (doze) meses. admitindo-se. porem, a prorrogayao nos termos do artigo 57, da Lei Federal
n.° 8.666 93.
4.2. No cast) do material, objeto do presente contrato, ser entregue na sua totalidade, antes da data dc
termino do contrato. fica o referido contrato autpraaticamentc expirado.
4.3. Independent-' da quantidade de cada item deste contrato a administracAo ficara no direito de solicitar
apenas aquela quantidade que Ihe for estritamente necessaria.
4.4. DO PRAZO E LOCAL DH ENTREGA: Os itens licitados deverao ser entregues no prazo maximo
de 60 (SESSLNTA) DIAS a contar da expediyao da ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO pela
administrayao. de segunda a sexta-feira. no Almoxarifado Centra! do Municipio ou no local determinado
na ORDEM DE COMPRA AUTORIZACAO DH FORNECIMENTO cmitida pcla Secretaria
Compctente:
4.4.1. Entregar o veiculo empiacado e licenciado junto com a documcntayao de porte obrigatorio
CRJ. V - (Certificado de Registro de Licenciamento de Veiculo) sendo de sua responsabilidadc todas as
taxas c tributes inerentes (1PVA). A empresa vencedora tera o prazo de 60 (sessenta) dias ao qua! se
refere o item anterior para realizar a entrega do bem.
4.4.2 A ordem de compra autorizayao de fomccimento sera emitida sera via fax ao seu numero dc
telelbne ou via e-mail ao seu endereco elecionico. ficando o mesmo obrigado a conftrmar o recebimento
iambem via fax e ou email com assinatura/ nome e CPF do funcionario que recebeu. sujeito as
penalidades especiftcadas neste edital.
4.4.5. Os itens se;ao recebidos por servidor designado c responsavel pelo acompanhamento c fiscal izayao
do contrato. que emitira o atesto declarando a entrega dos bens.
4.4.4. No caso de constatayao da inadequayao dos bens fomecidos as normas e exigencias especificadas
neste Edital e na Proposta vencedora a admin istrayao os recusara, devendo ser de imediato ou no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas condiyoes, sob pena dc aplicayao das
penalidades cabivcis. na forma da lei e deste instrumento.
4.4.5. O accitc dos bens pelo orgao reccbedor nao exclui a responsabilidadc civil do tbmecedor por vicio
dc quantidade. qualidade ou disparidade com as especificayScs estabclccidas no Anexo deste Edital
quanto aos prodt.tos entregues.
4.4.0. Os itens licitados dev.crAo obedcccr a urn cronograma dc entrega. entregues de forma fracionada, de
aeordo com a necessidade e conveniencia do organ mtercssado e disponibilidade financeira durante o
periodicas
de
contratayao.
expediyao
ORDENS
mediante
prazo
a
DE
de
COMPRAS FORNECIMENTO. pela Secretaria Gestora, eonstando o local e a quantidade de produtos
a serem entregues.

_
..............
-

CLAUSULA QUINTA DA OR1GEM DOS RECURSOS E
5.1

DOTA£AO ORQ AMENTARIA

As despesas decorrentes das eventuais contratacoes correrao a conta de
atraves da Dotayao Oryamentaria:
Programa- Projeto Ativ idade_

Unidade Oryamentaria

%

_Elcmento de Despesas

RECURSO

R ecu iso

-

CLAUSULA SEXTA DA OBRIGAQAO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamentc a cumprir lntegralmentc as disposiyoes do instrumento
convoc.ttorio, da Lei Federal nn 8 666 93. alrerada e consoiidada e da Lei Federal n.° 10.520/02.
6.2. O CON 1RATADO obriga-se a:
a) exccutar c fomccimento dos materials licitados dentro dos padrbes estabelecidos pelo MUNICiPIO. dc
aeordo com o espcciftcado no instrumento coilvocatorio. no Anexo I. que faz parte deste instrumento. /
observando ainda todas as normas tecnicas que eventualmcnte regulem o fomecimento. /
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responsabilizandc-se ainda por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento de qualquer clausula

ou condicao aqui estabelecida;
b) assumir a rcsponsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e
federal, estadual e municipal, bem como. quaisquer encargos judiciais

quaisquer onus de origem
ou extrajudiciais. sejam
trabalhistas. previdenciarios. fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato que Ihes sejam
imputiiveis. inclusive com relacao a terceiros, cm decorrencia do iornecimento:
. ) a reparar. corngir. remover ou suhstiruir. as suas expensas. no total ou cm parte, o objeto do contrato
cm que.se vetiftearcm vicios deleitos ou incofref 6es:
d) responsabiliza -se petes Janos causados diretamente ao MUNTCIPTO ou a tcrceiros, decorrentes do sua
culpa ou dolo na execucao do fomecimcnto, nao cxcluindo ou reduzindo essa rcsponsabilidade a
fiscal i/aq&o ou o acompanhamento pelo orgao intcrcssado;
e) indicar prcpos'o. aceito pela Adminisrracao. para represcnta-lo na execucao do contrato. As decisoes c
providencias que ultrapassarem a competencia do representante do contratado deverao ser comunicadas a
seus supcriores em tempo habil para a adoqao das medidas convenientes:
0 accitar, nas mesmas condifoes registradas. os acrcscimos ou supressoes que se fizerem no fomecimcnto.
ate 25" b (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1° do artigo 65 da
Lei n" 8.666 93;
g) entrcgar os materiais de forma a rAo comprometer o funcionamento dos services do MUNICIPIO:
h) comunicar antecipadameme a daia e hoiario da entrega, nao sendo aceitos os materials que estiverem
em desacordo com as especificagSes constamcs dcstc instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos
extraordinarios sob o pretexts de perfeito funcionamento e conclusao do objeto contratado.
i) prestar os esc areci memos que forem solicitados pelo MUNICIPIO, cujas reclamaqbes se obriga a
atender prontamente, bem como dar ciencia ao MUNICIPIO. imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidadc que verificar quando da execucao do contrato;
j) dispor-se a toda e qualquer fiscalizaÿSo do MU*NICIPIO. no tocantc ao fomecimento dos materials,
assim como ao eumprimento das obtigaqbes previstas nesta Ata;
k) pi over todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do fomecimento, inclusive
considerados os casos dc grove ou paralisaqao de qualquer natureza;
1) comunicar imediatamente ao MUNICIPIO qualquer alteracilo ocorrida no endereqo. conta bancaria e
outros (ulgavcis necessarios para recebimento de correspondence
m) possibilitar ao MUNICIPIO efetuar vistoria nas suas instalaqbcs, a fim de verificar as condiqoes para
atendimento do objeto contratual;
n) substituir cm qualquer tempo e sem qualquer onus para o MUNICIPTO, no prazo de 24 (vinte e quatro)
boras iiteis da reeusa. no todo ou em parte os materiais recusados pcla Administraqao, caso constatadas
divergencias nas cspccificacbes. as normas e exigencias especificadas no Projcto Basico, no Edital ou na
Proposta do Contratado:
o) mamcr. sob as penas da lei. o mais completin' e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informaebes.
documentos. especificacocs tecnicas e comerciais dos materials do MUNICIPIO, de que venha a tomar
conheoimento ou ter accsso. ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou nao com o
fomecimento objeto desta ata;
p) arcar com as despesas com cmbalagem. seguro e transport dos materiais ate o(s) local(is) de entrega;
q) informar nas embalagcns dc transports dos materiais. mediante etiqueta ou gravaqao na propria
embalagem. em ictras de tamanho compativol. os segumtes dados: marca/ fabricante, quantidade em cada
caixa. rnimero do Contrato. n e data da Ordem de Fomecimento e o nome da fomecedora/fabricante;
r) mamcr. durante a vigencia do contrato, todas as condicoes dc habilitaqao e qualificacSo exigidas no
Ldital relative a '.icitaqao d.i qual decorrcu o presente ajuste. nos termos do Art. 55. Inciso XIII. da Lei n°
8.666 93. que se a observado. quando dos pagamemos a CONTRATADA.
6.2.1. No caso de constataqio da inadequaqao dos bens fomeeidos as normas c exigencias especificadas
no Projcto Basico, no Ldital ou na Proposta do Contratado. o Contratante os recusara. devendo no prazo
nmirnn de 24 (v nte e quatro) horas ser adeqtiados as supracitadas condiefles;
<0. O CONTRATANTE ohriga-se a;
0.3.1. assegurar o livre acc>so do CONTRATADO e dc seus prepostos, devidamente identificados, a
todos os locais ende sc fizer necessario o fomecimento dos bens, prestando-lhe todas as informaebes e
esclarecimentos que. eventualmente. forem solicitados;
MIWll
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6.3.2. cfcruar o pagamento ao CONTRATADO na forma prevista neste instrumento;

-

CLAUSULA SETIMA L)AS SANCOES
7.1. Xa hipotese de descumprimento. por parte do fornecedor, de quaisquer das obligates dcfinidas neste
instrumento. ou cm outros documentos quc o complcmentem, serAo aplicadas, sem prejuizo das sancoes
previstas na Lei r” 8.666 93. alterada e consolidada. as seguintes penas:
7.1.1. Se o fornecedor ensejar o reiardamento da entrega dos produtos. nao mantiver a Carta Proposta.
falhar ou fraudar na execucao do fomccimento, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal.
licara impedido de licitar e contra tar com o Municipio de Pacoti e sera descredcnciado no Cadastro da
Prcleitura de Pacoti peio prazo de ate 5 tcinco) anos. sem prejuizo de aplicacao das seguintes multas e das
demais comina?6es legais.
I- multa de ate 20% (v inte por cento) sobre o valor total do contrato:
a ) apresentar documentacao falsa exigida:
b) nao man ter a Carta Proposta ;
c) fraudar na e.xccucfto do contrato:
d) cotnponar-se de modo inidoneo:
7.1.2. Multa moratoria de w.5 (meio por cento) do valor do pedido. por dia de atraso na entrega do
produto solicitado, contados do recebimento da ordem de compra autorizacao de fomccimento no
endcrcfO constantc 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:
7.1.3. Multa moratoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido. na hipotese de atraso superior a
30 (trinta) dias no fbrnecimento do bem requisitado:
7.2. Xa hipotese de ato iJicit< outras ocorrencias que possam acarretar transtomos ao desenvolvimento do
fornecimento. as atividadcs da administrate. desde que nao caiba a aplicapao de santÿao mais grave, ou
descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigaedes defmidas neste instrumento, no
contrato. no contrato ou cm outros documentos que o complemcntem. nao abrangidas nos sub itens
ameriores. serao aplicadas. sem prejuizo das demais sancoes previstas na Lei n° 8.666 93, alterada e
consolidada. e na Lei n.’1 10.520. 02. as seguintes penas:
7.2.1. Advertencia:
-) 1
Multa de 1%. (um por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisite, ou do
valor global maximo da ata ou do contrato. conforme o caso:
7,3 O valoi da multa aplicada aevera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a
comar da notificato ou deusao do rccurso. por meio de Documento de Arrecadacao Municipal DAM.
7.3.1. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado. sera automaticamente descontado do pagamento a
que o licitante fizer jus. 7.3.2. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de crcdito do licitante, o valor
devido sera cobrado administrativamente ou insento como Divida Ativa do Municipio e cobrado
mediantc proccsso de execucao fiscal, t om os encargos correspondences.
7.4. A falta dos produtos niio pod era ser alegada como motive de forÿa maior e nao eximira a
CON THAT ADA das penal idades a que esta suieita pelo nao cumprimento das obrigafoes estabclecidas
neste contrato.
".5. Apes o devido proccsso administrativo. conforme disposto no Edital, as multas pccuniarias previstas
neste Instrumento serAo dcscontadas de qualquet credito existence no Municipio em favor da Contratada
ou cobradas judicialmente. na inexistencia desk .
7,n As partes se submeterao ainda as demais sanpoes impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.°
8.666 93, alterada e consolidada e no instrumento convocatorio.

-

-

CLAUSULA OITAVA DA RESCISAO
8.1. A inexecufc.0 total ou parcia! do presente contrato enseja a sua rescisao, com as conscquencias
contratuais. as previstas em lei e no Edital.
8.2. Alem da aplicacAo das multas ja previstas, o presente contrato ficara rescindido de pleno direito.
independence dc notificacao judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada o direito de reclamar
mdenizacoes relativas as despesas decorrentes de encargos provenientes da sua cxccucao. ocorrendo
quaisquer infrac&cs as suas vlausulas e condiedes ou nas hipotescs previstas na Legislate, na forma dos
artigos 77 e ”8 da Lei 8.666 93.

%

0E

rÿ_1
WWUV.PACOTI.CE.GOV.SR

8.3. O procedintento de

rescisao observara

os ditames previstos nos artigos 79 c 80 da Lei de Licitacoes.

CLAUSULA NONA - DAS DISPOSI£OES FTNAIS

9.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execupao do contrato. cm compatibilidadc
com as obrigapces por de assumidas. todas as condicoes de habilitapao e qualificapao cxigidas na
licitapao.

9.2. O preseme contrato tern seus termos e sua execupao vinculada ao cdital dc licitapao e a proposta
licitatoria.
9.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazcr uso de qualquer das prerrogativas dispostas no
artigo 58 da Lei n" 8.666 93. alterada e coiisolidada.
9.4. O presente contrato podera ser alterado uniiateralmcnte pda Administrapao ou por acordo das partes,
com as devidas justificativas. nos casos prev istos na Lei.
9.5. A inadimplencia do conrratado com referenda aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transfere ao COXTRATAN TE a responsabiiidade por seu pagamento. nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizapao e o uso dos services pela Administrapao.
9.6. O contratado. na execucao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e Iegais. nao
podera sub-contratar partes do contrato sem a expressa aurorizapao da Administrapao.
9.7. A Administrapao rejeitara, no todo ou em parte, os bens fornecidos em desacordo com os termos do
Processo Licitatcrio, da proposta e deste contrato.
9.8. Integrant o presente contrato. independente de transcripao, todas as pepas que formam o
proccdimemo lie tatorio e a proposta adjudicada.
9.9. A Conrratada, na vigencia do Contrato, sera a iinica responsavel perante terceiros pelos atos
praticados por scu pessoal eximida a Contratantc dc quaisquer redamapdes e indcnizapocs.

-

CLAUSULA DEZ DO FORO
It). I. O foro da Comarca de Pacoli e o competente para dirimir questoes decorrentes da execupao deste
Contrato. em obediencia ao disposto no § 2" do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 dc junho de 1993, alterada e
consolidada.

Assim pactuadas, as partes tirmam o presente Instrumento. lavrado na Procuradoria Geral do Municipio,
perante testemunhas que tambem o assinam. para que produza os seus juridicos e Iegais efeitos.
Pacoti CE._de

de

NOME

RAZAO SOCIAL
Nome do Represcntantc
Reprcsentantc I.cgal
CONTRATADA

Ordenadom de Despesas
Secretaria de Saude
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
1.

CPF. N"

2.

CPF. N°

•
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ANEXO I DO CONTRATO N° «-->»
PREGAO PRESEN CIA L N' 2018.1 1 ,26.1-PP
MAPA DL PRECOS COM RATA DOS
l-'stc documento e parte inreqranrc do Cbntrato acima referenciado. celebrada entre a SECRETARIA DE
, cujns liens, uruJdd.es, marca. quantidades e preqoS est&o a
SAUDE e a empresa:
seguir especificados dccorremes do Prcgao Fiesencia! X 2018. 1 1.26. 1 -PP.
Item

Marta

Descritao

N°

• km adap P AMU SIMPLES
com cap Vol nAo interior a "metros cubicos no total
Compr tola! mm 4.7-10 mm; Comp min do saUo Je iiend o 2.5U11
mm. Al Ini mm Jo Mian de atcnd. I 540 mm: Diesel. liquipniin
com todos os equip De eerie n.1< especificados c cxigidos pele
(A)\ i RAN. A estruiur.i d.i cabins c da earroceria sera original.
construtda cm acu A painel vletricn inrerno. devera possuir 2
p 12V (DC) A? :omada< cletricas deverao rr.aruei uir.a dm.
min de ol cm do qaalquer iom.;J.t d< Oxigcmo A ilum. Jo comp de
tieiiJ Deve set J-. 7 tipos Natural e Nniliot.il - devera ser feiu pnr no
mm 4 lummarias. insuNdas no teio .om Jumetro min Jc 15U mm.
cm base estampada cn alumicu ou mjetada cm plastics err. inodeio
A ilumuiacAo ext devera e-miar com holofatc :ipa faro!
artivulado ret; manualmente aa parte u.iseira da earroceria e
.icionamenu- independent e toco dirvcioti.il .qusiAvel ISO" na vertical
l-wei.i possuit . hinr.liz.iJor principal Jc- lipo baira fiscal ou cm
lormaiii or .tic- * ou similar com modulo a nice 2 swafizadores n.i
pane ira.-.eira Ja AMB na cot vermelfin, com Iteq Mm Je flashes
pen minurn. quando cionado com .cate mieuJ.i Je polic.irhonaro
E 'dentil' uniiz.r um los conccuus Je Led bmali/ tutor acustico c
amplilicador Je poi nrtum.l Je HUI \\ KMS u 13.S Vu mm. de 3
ions Jistmtov sst. l)c megafone c aiusie Je ganho e pressau sonora a
i m. de no mm 100 JB uDS \.c hast li.vq Je Ovigemo (red.
miegiadaj contendo 1 cilindro vie oxigemo de no mm lftl Em
Stipone individual, com emus ictmlaveis e mecani<mn eoniiavei
resisteme a vihraefle*. trepidacoes c ou capoumcntos. possibiliiando
rccebet eilmdros Je cap.icid.tdc Jilt-rentes. equipado com valyula pre
regulada p 3.5 a 4.0 kgi cm2 e mauometro. Na resyau Ja bancad.i
vie\ era e\.sin utna regua e possun "msomeiro. umiJificaJoT p 02 c
aspuaJor tipo venturi c roscas p.idruo ABN i Concedes IN OUT
normatizadas pela ABNT A climati/agAe Jo sjluo deveri permitir n
resfr aquec O compart On mator.su devera ser I'omcvido c o sisl
original Jo labncanie do cliassi ou homclogado pela labnca p ai
cundieionado ventilaelo iqueceJ. • e Jesenjbacador I’ • compart
Puciemc. devera >er loniecuto original J>: fabricate uo chassi ou
homoloiMdo pela tabric.i um >i:-i Je Ar Cond’cionaJo, c |
.iqueeimento e emilacAo lip.. exaustAo iaieral nos termos Jo item
5 12 Ja NUR 14 5o l Sua cap.iciduJe icrmiea devera ser com min Je
2o uOO BilN e unidade condcnsador.1 Je lew Maca retratil. com no
nun 1 vnu mm Je vompi . com a cahcceira 'oli.tJa para Irentc. c pcs
Jobrav.is stst. escaiaotcavel, pi.nnla Je rodizios. 3 cirilos Je
Svgut iiiiv.i li.xos. v|uc permium pcrfei:.. segur.mca c dcsengare rapido
\v. mp.mn.im .olchanctc Balau<uc De.eiA ter 2 pega-mAo no icto
Ujo v.ilao Jc .ncnJimenU). Ambos pos.ieicnaJns
Valor Total cm RS

Unidade

Quantidade

Unidade

1

Valor
Unitario

Valor
Total

Veieuto furg.Ao origind Je fabrica

KEMOCAo

.

_

Pmptmcntc:
Fnderego:

Cidade:

UF:

CNPJ:

CEP:

Fone:
E-mail:
Banco:

Agenda:

Conta:

\\
7>a

):

