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EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N. 0 1910.001/2021/ PP
1° Parte: PREAMBULO
a) Definigao: SELEgAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREgOS VISANDO
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAgAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO
FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOSDO MUNICIPIO DE PACOTI.

b) Pregoeira Municipal: SASCKELLY PESSOA PEREIRA
A Pregoeira do Municipio de Pacoti, Estado do Ceara, no uso de suas atribuigoes legais, torna publico que
no dia 08 de novembro de 2021, as 10h30min, na sala da Comissao de Licitagao do Municipio de Pacoti,
localizada k Avenida Coronel Jose Cicero Sampaio - N° 663 - Centro - Pacoti - Ceard, sera realizada licitagao
na modalidade de Pregao Presencial, em regime de execugao indireta com empreitada por prego unitario,
visando a prestagao dos servigos do objeto supra-mencionado, conforme descrito no objeto deste edital e
seus anexos, sendo recebidos os envelopes contendo as propostas de prego e os documentos de habilitagao
das empresas interessadas, e em seguida, dado inicio a sessao de Pregao. Este procedimento Iicitatorio regerse-a pelas disposigoes da Lei n° 8.666, de 21/06/1993 e alteragoes posteriores Lei de Licitagoes, da Lei
Federal n° 10.520, de 17/07/2002 - Lei que Regulamenta o Pregao, pela Lei n° 123/2006 e suas alteragoes, e
demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposigoes estabelecidas no presente edital e seus anexos.

-

Compoem-se o presente Edital das partes A e B, conforme a seguir apresentadas:
PARTE A - Condigoes para competigao, julgamento e adjudicagao.
Em que sao estabelecidos os requisitos e as condigoes para competigao, julgamento e formalizagao do
contrato.

PARTE B - ANEXOS
AnexoI- Termo de Referenda;
Anexo II Minuta da Proposta de Pregos;
Anexo III - Modelos de Declaragoes/Procuragao;
Anexo IV - Minuta de Ata De Registro de Pregos
Anexo V- Minuta do Termo de Contrato.

-

2° Parte: DAS CLAUSULAS EDITALICIAS
| 1. DO OBJETO
1.1- A presente licitagao tern por objeto o constante no Preambulo deste Edital, de acordo com as
especificagoes contidas em seus anexos.

|

2. DA PARTICIPAgAO NA LICITAgAO

2.1- Poderao participar da presente licitagao pessoa juridica localizada em qualquer Unidade da Federagao,
que atenda a todas as condigoes exigidas neste edital, observados os necessarios requisitos de habilitagao
juridica, regularidade fiscal, qualificagao tecnica e economico-financeira.
2.2 - Nao podera participar pessoa juridica declarada iniddnea ou cumprindo pena de suspensao, que lhes
tenham sido aplicadas, por forga da Lei no 8.666/93 e suas alteragoes posteriores, e ainda:

a)
Que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administragao Publica, de
acordo com o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS). A Comissao fara pesquisa no
site http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis na fase do credenciamento, bem como
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verificarA ainda, as condigoes da Licitante no Cadastro Nacional de Condenagoes Cfveis por Ato de
site
do
licitagoes
atraves
nas
Administrativa
Improbidade
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php., devolvendo os envelopes das
participates que se enquadrem nesta situagao;
b). Cumprindo penalidade de suspensao temporaria imposta pela Prefeitura Municipal de Pacoti/CE;
c). Estejam sob falencia, concordata, dissolugao ou liquidagao, fusao, cisao ou de incorporagao;
d). Reunidos sob forma de consorcio;
e). Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de orgao ou entidade
contratante ou responsavel pela Iicitagao;
Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou jurldica;
0
g). De empresas cujos socios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante;
h)
Que seja sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais;
De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9°, seus incisos e
i)
paragrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizagoes.
Sociedades constituidas sob a forma de Cooperativas na forma prevista no art. 5° da Lei 12.690/2012.
j)

2.2.1- JUSTIFICATIVA DA VEDAQAO A PARTICIPAQAO DE CONSORCIO:

2.2.1.1- A vedagao a participagoes de interessadas que se apresentem constituidas sob a forma de consorcio
se justifica na medida em que nas contratagoes, e bastante corriqueiro a participagao de empresas de
pequeno e medio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a qualificagao
tecnica e economico-financeira, condigoes suficientes para a execugao de contratos dessa natureza, o que
nao tomat restrito o universo de possiveis licitantes individuals. A ausencia de consdrcio nao trara
prejuizos A competitividade do certame, visto que, em regra, a formagao de consorcios e admitida quando
o objeto a ser licitado envolve questoes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, nao teriam condigoes de suprir os requisites de habilitagao do edital e ainda nao teriam as
condigoes necessarias a execugao do objeto individualmente. Nestes casos, a Administragao, com vistas a
aumentar o numero de participates, admite a formagao de consdrcio.

2.2.1.2- Tendo em vista que e prerrogativa do Poder Publico, na condigao de contratante, a escolha da
participagao, ou nao, de empresas constituidas sob a forma de consdrcio, com as devidas justificativas,
conforme se depreende da literalidade do texto da Lei n° 8.666/93, que em seu Art. 33 que atribui k
Administragao a prerrogativa de admissao de consorcios em licitagoes por ela promovidas, pelos motivos
jd expostos, conclui-se que a vedagao de constituigao de empresas em consdrcio, para o caso concrete, d o
que melhor atende o interesse publico, por prestigiar os princxpios da competitividade, economicidade e
moralidade.
2.2.1.3- Ressalte-se que a decisao com relagao a vedagao & participagao de consorcios, expressa no item 2.2,
alinea "d" do presente Edital, para o caso concrete em analise, visa exatamente afastar a restrigao a
competigao, na medida que a reuniao de empresas que, individualmente, poderiam prestar os servigos,
reduziria o numero de licitantes e poderia, eventualmente, proporcionar a formagao de conluios/carteis
para manipular os pregos nas licitagoes
2.2.2. JUSTIFICATIVA VEDAQAO A PARTICIPAQAO DE COOPERATIVAS
2.2.2.1. A vedagao a participagao de cooperativas prevista no item 2.2. "j)", e justificada com base aos arts.
4", incisosIe II, e 5°, daLei 12.690/2012, com base na a Sumula 281 do TCU, ao Termo de Conciliagao Judicial
entre a Uniao e o Ministerio Publico do Trabalho, de 5/6/2003, e ao art. 4° da Instrugao Normativa n°. 2/2008
SLTI/ MPOG. Por forga do inc. VI do § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06 nao possuem tratamento
diferenciado.
2.3- So podera apresentar ou solicitar quaisquer documentos, manifestar-se ou representar qualquer pessoa
jurldica no presente certame, representante legal habilitado, devendo apresentar os seguintes documentos:
I- Documento oficial de identidade;
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II - Procuragao por instrumento publico ou particular, inclusive com outorga de poderes para, na forma da
lei, representar a licitante e praticar os atos a que se destinam, pertinentes ao certame, em nome da licitante.
QBS: nao serao aceitas procuracoes fpubiicas ou particularesl com prazo de emissao superiores a 01 (urn)
ano, a contar da data da sua emissao.

2.4- Caso o representante seja sdcio da empresa licitante com poderes de representagao, socio-gerente,
diretor do licitante ou titular de firma individual, deverao ser apresentados juntamente com o documento
de identidade, documentos que comprovem tal condigao (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua
eleigao, etc.), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagoes em
decorrencia de tal investidura.
2.5- DAS CONDICOES PE PARTICIPACAO DURANTE AS SESSOES PUBLICAS PRESENCIAIS:
2.5.1. Conforme Decreto Municipal n°. 047/2021, e os que eventualmente o substituam, disponxvel no site
da Prefeitura Municipal de Pacoti, que trata das regras de isolamento social, so poderao adentrar no Setor
de Licitagoes / Sala de Sessoes, os representantes (licitantes) que estiverem fazendo o uso de mascara de
protegao. O nao uso por parte do representante nao resultara em exclusao do certame, no entanto o mesmo
devera apenas entregar os envelopes de Habilitacao /Proposta de Precos, preenchendo protocolo

apropriado e nao permanecer no ambiente da sessao de julgamento.
2.5.2. Para todos os presentes, sera organizado o ambiente da sessao de julgamento com afastamento minimo
de 1 (um) a 2 (dois) metros de distancia entre os presentes.
2.5.3. Necessario observar que nao se trata aqui de invasao as competencias dos orgaos de vigilancia
sanitaria, mas tao somente de cumprimento das medidas recomendadas e exaradas por tais orgaos no intuito
de mitigar a propagagao da pandemia, garantindo maior seguranga a todos os presentes nas sessoes
presenciais (inclusive eventuais cidadaos), estimular a participagao de empresas interessadas no certame,
oferecendo-lhes um ambiente adequado de disputa, e salvaguardar os agentes de compras.

| 3. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS
3.1- Cada licitante devera apresentar, simultaneamente, 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber:
PROPOSTA DE PRECO e DOCUMENTOS DE HABILITACAO, sendo aceita a remessa via postal para o
enderego constante no preambulo deste Edital.
3.1.1- Em caso de envio dos envelopes de Habilitagao e Proposta, pela via postal, a Comissao de Licitagao
nao se responsabilizara se os mesmos nao chegarem a tempo habil para a abertura do certame.
3.2- Os conjuntos de documentos relativos a Proposta de Prego e a Habilitagao deverao ser entregues
separadamente, em envelopes lacrados e identificados com o nome do licitante, o numero do CNPJ, o objeto
da licitagao e, respectivamente, os tltulos dos conteudos ("Proposta de Prego" e "Documentos de
Habilitagao"), na forma dos incisosIe II a seguir:

I - Envelope contendo os relativos & Proposta de Prego:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PREÿO
PREGAO PRESENCIAL N° _/2021 - PP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
II - Envelope contendo os Documentos de Habilitagao:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
(IDENTIFICAgAO DA EMPRESA)
ENVELOPE Nn 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAgAO
/2021 PP _
PREGAO PRESENCIAL N°

-
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

3.3- Os documentos necessarios a participants na presente licitagao poderao ser apresentados em
originais ou publicagao em Orgao Oficial, ou ainda por qualquer processo de copia autenticada em
Cartorio (art. 32 da lei n°. 8.666/93), sendo aceito autenticagao eletronica realizada por Cartorio digital, e
em hipotese alguma serao autenticados documentos durante a sessao por membros da comissao, aqueles
que por ventura venha necessitar de alguma autenticacao, devera se apresenta com no minimo uma hora
de antecedencia para possiveis autenticagoes, a fim de evitar tumultos.
3.3.1- Os documentos necessarios a participagao na presente licitagao, compreendendo os documentos
referentes a habilitagao e a proposta de prego e seus anexos, deverao ser apresentados no idioma oficial do

Brasil.
3.3.2- Quaisquer documentos necessarios a participagao no presente certame licitatorio, apresentados em
lingua estrangeira, deverao ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial
do Brasil, por tradutor juramentado.
3.4- Nao serao aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magneticos, filmes ou copias em
facsimile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catalogos apenas como
forma de ilustragao das propostas de prego.
3.5- Qualquer pessoa, fisica ou juridica, e parte legitima para impugnar este edital diante de alguma
irregularidade, devendo protocolizar o pedido impreterivelmente ate 02 (dois) dias uteis antes da data
fixada para abertura da sessao publica, podendo ser protocolizado de forma presencial junto a CPL, ou de
forma eletronica, via e-mail: licitacao@pacoti.ce.gov.br.
3.5.1- O(a) Pregoeira(a) respondera a impugnagao em ate 24 (vinte e quatro) horas, com auxilio do setor
tecnico competente.
3.6- Decaira do direito de impugnar os termos do edital o licitante que nao o fizer ate o segundo dia util que
anteceder a abertura da sessao publica, hipotese em que tal comunicagao nao terk efeito de impugnagao;
3.7- A impugnagao feita tempestivamente pelo licitante nao a impedira de participar do processo licitatdrio
ate o transito em julgado da decisao a ela pertinente;
3.8- Acolhida a petigao contra o ato convocatorio sera designada nova data para a realizagao do certame.
3.9- Os pedidos de esclarecimentos poderao ser enviados via o e-mail licitacao@pacoti.ce.gov.br. ou
protocolizados presencialmente junto k CPL ate 3 (tres) dias antes da data fixada para abertura da sessao

publica.
3.10- As respostas as impugnagoes e esclarecimentos serao disponibiiizadas exclusivamente por meio de
publicagao no Portal de Licitagoes do Tribunal de Contas do Estado do Ceara, e devem ser acompanhadas
pelo interessado.
3.11 As declaragoes exigidas na habilitagao deverao ter firma reconhecida em cartorio, e somente serao
dispensadas caso o representante do licitante esteja presente em sessao.

-

| 4. DA PROPOSTA DE PREQO (ENVELOPE N° olj
4.1- O envelope "Proposta de Prego" devera conter a relagao dos servigos, sua discriminagao conforme o
edital, contendo seus respectivos pregos unitarios e totais em algarismos, bem como o valor global da
proposta por extenso, em uma unica via, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel
devidamente idcntificado com o numero de inscrigao no CNPJ ou timbre impresso do licitante e numero de
telefone, devendo, suas folhas serem rubricadas;
4.1.1- A indicagao da razao social da empresa licitante, o numero de inscrigao no CNPJ de seu
estabelecimento e enderego complete devera ser o que efetivamente ira prestar o objeto da licitagao. Sao
facultativas as informagoes dos dados referentes ao numero de banco, agenda e conta corrente nesta etapa
da licitagao, sendo obrigatoria, posteriormente, para a licitante vencedora.
4.1.1.1- Quando se tratar de pessoa fisica a indicagao do CPF do licitante, o enderego complete devera ser o
que efetivamente ira prestar o objeto da licitagao. Sao facultativas as informagoes dos dados referentes ao
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numero de banco, agenda e conta corrente nesta etapa da iicitagao, sendo obrigatoria, posteriormente, para
a licitante vencedora.
4.2- Os pregos propostos serao de exclusiva responsabilidade da licitante, nao lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragao dos mesmos, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro argumento nao

previsto em lei.
4.2.1- As Propostas de Prego serao consideradas de acordo com os Anexos deste Edital, com os valores
unitarios e totais expressa em Real (R$), valores unitarios e totais em algarismos, bem como o valor global
da proposta por extenso, computando todos os custos necessarios para o atendimento do objeto desta
Iicitagao, bem como, todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas,
fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a
incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos servigos, constantes da proposta, abrangendo,
assim, todos os custos com materiais e servigos necessarios a execugao do objeto em perfeitas condigdes de
uso e a manutengao destas condigoes durante o prazo de contrato.
4.3- Os pregos constantes da proposta do licitante deverao conter apenas duas casas decimals apos a virgula,
cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os numeros apos as duas casas decimals dos
centavos, e deverao ser cotados em moeda corrente nacional.
4.4- A validade da Proposta sera de 60 (sessenta) dias;
4.5- Ocorrendo discrepancia entre os pregos unitarios e totais, prevalecerao os primeiros, devendo a
Pregoeira proceder as corregoes necessarias.
4.6- O representante do licitante, que sera credenciado nos termos dos itens 6.5 e 6.6 deste edital, devera
estar apto a formalizar na propria sessao, por escrito, Proposta de Prego que consubstancie o lance vencedor,
se for o caso, segundo o item 9.5 deste edital.
4.7. DAS AMOSTRAS
4.7.1. Fmalizada a roda da lances, sera solicitado ao VENCEDOR PROVISORIO amostras dos licitantes
provisoriamente declarados vencedores de todo os itens
do lote;
4.7.2. O licitante devera apresentar pelo menos 01 (uma) unidade de cada item que compoe o lote;
4.7.3. A analise das amostras tern o objetivo de verificar a equivalencia do item ofertado ao solicitado em
edital;
4.7.4. As amostras deverao ser enviadas no prazo maximo de 03 (tres) dias para o seguinte enderego: R.
Paulo Sarasate, Sn, Centro - Pacoti - Ceara, sede da Secretaria Municipal de Educagao, Ci£ncia, Tecnologia
e Inovagoes, em dia e horario agendados, compreendendo os dias uteis entre segunda a sexta-feira de 08:00
as 12:00 e de 13:00 as 17:00h.
4.7.5. As amostras serao analisadas por uma comissao de servidores especialmente designada para este
fim pela autoridade competente. A comissao tecnica devera avaliar a conformidade das amostras com as
especificagoes constantes do Termo de Referenda, adotando os seguintes criterios:
a) Analise visual do material;
b) Conformidade tecnica;
c) Resistencia do material (quando aplicar);
d) Qualidade do material;
e) Durabilidade do material.
4.7.6. Nao sera feito qualquer pagamento ou indenizagao referente as amostras, independentemente de
ser considerada aprovada ou nao. A amostra ficarA retida na Secretaria Municipal da Educagao, Ctencia,
Tecnologia e Inovagoes - SME para comparagao de qualidade com as futuras unidades a serem adquiridas;
4.7.7. Podera ainda a Secretaria Municipal da Educagao, Ciencia, Tecnologia e Inovagoes - SME solicitar, a
qualquer momento durante a execugao do objeto contratado, novas amostras, para o fim de comparar com
os produtos que serao entregues, podendo estas amostras serem sujeitas as mesmas analises acima ja

especificadas.
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A secretaria municipal de Educagao, Ciencia, Tecnologia e Inovagoes - SME
PREGAO PRESENCIAL N°
ORGAO DE ORIGEM DA LICITACAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE _

AMOSTRA DO LOTE:
PRODUTO NAO PERECIVEL
4.7.8. Encerrada a analise quarto a aceitacao da proposta, a Pregoeira verificara a habilitagao do Iicitante,

observado o disposto neste Edital.
4.7.9. O nao cumprimento da entrega da documentagao, das amostras, dentro dos prazos estabelecidos,
assim como a nao aprovagao das amostras acarretara desclassificagao/inabilitagao, sendo convocado o
Iicitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificagao.
4.7.10. A convocagao do Iicitante subsequente sera realizada por meios de comunicacao admitido, em
especial via e-mail direcionado a todos os participantes, devendo estes realizarem a leitura da convocagao
as suas expensas e responsabilidade.

[~ 5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO (ENVELOPE N° 02)
5.1- O envelope "Documentos de Habilitagao" devera conter os seguintes documentos, em idioma nacional,
em uma unica via, sem rasuras, emendas ou ressalvas, conforme relagao a seguir:
a) Em originais ou publicagao em Orgao Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de copia autenticada em
Cartorio (art. 32 da lei n°. 8.666/93), sendo aceito autenticagao eletronica, e em hipotese alguma serao
autenticados na sessao por membros da comissao.
b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipotese do documento nao
conter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de declaragao ou regu lamentacao do
orgao emissor que disponha sobre a validade do mesmo;
c) Preferencialmente rubricados e numerados sequencialmente, na ordem deste Edital, da primeira a ultima
pagina, de modo a refletir seu ntimero exato;
d) A eventual falta de numeraÿao ou a numeragao incorreta podera ser suprida pelo representante da
Iicitante na sessao de abertura dos documentos de habilitagao;
e) Os documentos apresentados deverao ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos
da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com excecao dos documentos que sao validos para
matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o Contrato sera celebrado com a sede que
apresentou a documentagao:

I- HABILITACAO PESSOA JURIDICA:
a) Copia de Cedula de Identidade e CPF do S6cio (s) da empresa;
b) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa fisica, no registro publico de empresa mercantil
da Junta Comercial; devendo, no caso da Iicitante ser a sucursal, filial ou agenda, apresentar o registro da
Junta onde opera com averbagao no registro da Junta onde tern sede a matriz.
c) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor
devidamente registrado no registro publico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de
sociedades empresirias e, no caso de sociedades por agoes, acompanhado de documentos de eleigao de seus
administradores; devendo, no caso da Iicitante ser a sucursal, filial ou agenda, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbagao no registro da Junta onde tern sede a matriz.
d) INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no
Cartorio de registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da diretoria em exerclcio; devendo, no
caso da Iicitante ser a sucursal, filial ou agenda, apresentar o registro no Cartorio de registro das Pessoas
Juridicas do Estado onde opera com averbagao no Cartorio onde tem sede a matriz.
e) DECRETO DE AUTORIZAÿAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pals, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAGAO PARA FUNCIONAMENTO expedido
pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.

PAQO DO GOVERNO MUNICIPAL
AVENIDA CORONEL JOSE CICERO SAMPAIO - N° 663 - CENTRO - PACOTI - C
CNPJ N° 07.910.755/0001-72 - CGF N° 06.920.183-8

iu

o

(PPACOTI

o_jgo_\
Pagina
*5»

&«> v-

CUIOANDO DA NGSSA GENTE

f) CERTIFICADO DA CONDICAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (CCMEI), tipo
empresarial que se equipara ao empresario individual, conforme Lei Complementar n° 128/2008,
do
virtual,
meio
ambiente
em
por
integralmente
disponibilizada
devidamente
sitio

www.portaldoempreendedor.gov.br;

II - RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
b) Prova de inscrigao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
c) Provas de regularidade, em plena validade, para com:
c.1) A comprovagao de REGULARIDADE para com a Fazenda Federal devera ser feita atraves da Certidao
de regularidade de Debitos relativos a Creditos Tributaries Federais e a Divida Ativa da Uniao (CND),
emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2 de outubro
de 2014;
c.2) A comprovagao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita atraves de Certidao
Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
c.4) A comprovagao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita atraves de Certidao
Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Municipal.
c.5) Prova de situagao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, atraves de
Certificado de Regularidade de Situagao - CRS e;
c.6) Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagao
de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943." (NR), conforme Lei 12.440/2011 de 07 de julho de 2011.
OBS: Caso nao seja declarado o prazo de validade da certidao em seu conteudo, seri considerada o prazo
de 30 (trinta) dias da sua emissao. Para efeito de sua validade. _ _

d) - As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), deverao apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovagao de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, mesmo que esta
apresente alguma restrigao;
d.l) - Havendo alguma restrigao na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a criterio da administragao publica, para
a regularizagao da documentagao, pagamento ou parcelamento do debito e emissao de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa;
d.2) - A nao-regularizagao da documentagao, no prazo estabelecido, implicara decadencia do direito a
contratagao, sem prejuizo das sangoes previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a convocagao
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, ou a revogagao da licitagao, conforme o caso.

-

Ill RELATIVA A QUALIFICAgAO ECONOMICA E FINANCEIRA:
a) Balango patrimonial e demonstragoes contabeis (DRE) do ultimo exercicio fiscal,
exigiveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede da licitante, acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario, que comprovem a boa situagao financeira da
empresa, com vistas aos compromissos que tera de assumir caso Bhe seja adjudicado o objeto licitado,
devidamente assinado pelo contador respons&vel, sendo vedada sua substituigao por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (tres) meses da
data de apresentagao da proposta;
a.l) Serao considerados como na forma da Lei, o Balango Patrimonial e Demonstragoes Contabeis assim
apresentados:
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geral: registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou
domidiio da Licitante, acompanhados de copia do termo de abertura e de encerramento do Livro Diario do
qual foi extraido.
a.1.2) Sociedades empresarias, especificamente no caso de sociedades anonimas regidas pela Lei n°.
6.404/76: registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domidiio da licitante; ou publicados na
imprensa oficial da Uniao, ou do Estado, ou do Distrito Federal conforme o lugar em que esteja situada a
sede da companhia; ou, ainda, em jornal de grande circulaÿao editado na localidade em que esta a sede da
companhia;
a.1.3) Sociedades simples: registrados no Registro Civil das Pessoas juridicas do local de sua sede; caso a
sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empresaria, devera sujeitar-se as normas fixadas para
as sociedades empresarias, inclusive quanto ao registro na Junta Comercial.
a.1.4) As empresas constituidas a menos de um ano: apresentarao deverao apresentar demonstrative do
Balanco de Abertura, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial do domicilio da
Licitante, acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario - estes termos
devidamente registrados na Junta Comercial assinado pelo socio-gerente ou diretor e pelo contador ou outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
b) Entende-se que a expressao "na forma da lei” constante no item a), no imnimo: balanco patrimonial e
DRE, registro na Junta Comercial ou 6rgao competente, termos de abertura e encerramento).
c) As copias deverao ser originarias do Livro Diario devidamente formalizado e registrado.
d) A empresa optante pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital - SPED podera apresenta-Io na forma da
a.1.1) Sociedades empresariais em

lei.
e) Entende-se que a expressao "na forma da lei" constante no item “d" engloba, no minimo:
- Balanco Patrimonial;
- DRE - Demonstracao do Resultado do Exerdcio;
- Termos de abertura e de encerramento;
- Recibo de entrega de escrituracao contabil digital; (Para efeito o que determina o Art. 2° do Decreto N°
9.555, de 6 de novembro de 2018);
- Comprovantes/ termos de autenticacoes digitais (assinatura digital), a fim de garantir a autoria, a
autenticidade, a integridade e a validade juridica do documento digital.
OBS1: A autenticacao de livros contabeis das pessoas juridicas nao sujeitas ao Registro do
Comercio, podera ser feita pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital - SPED, instituido pelo
Decreto n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, por meio da apresentacao de escrituracao contabil
digital, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministerio da
Fazenda. (Art 1° do Decreto N° 9.555, de 6 de novembro de 2018).
a.1.5). As cbpias deverao ser originarias do Livro Diario constante do SPED.
a.1.6). A Escrituracao Digital devera estar de acordo com as Instrucoes Normativas (RFB n° 1420/2013 e RFB
n° 1594) que tratam do Sistema Publico de Escrituracao Digital - SPED. Para maiores informacoes, verificar
o site www.receita.gov.br, no link SPED. Ficando a exigencia de apresentacao do Balanco Patrimonial do
ultimo exerdcio social, a ser apresentado no prazo que determina o art. 5° das Instrucoes Normativas da
RFB, bem como o que determina a Jurisprudence no Acordao TCU n° 2.669/2013 de relatoria do Ministro
Valmir Campelo.
f). Para comprovacao de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementer n°
147/2014, para que essa possa gozar dos beneflcios previstos nos arts. 42 a 45 da referida Lei 6 necessario a
apresentacao, junto com os documentos na fase de Habilitagao, alem da declaracao da condicao de ME/EPP
ou MEI, a Certidao Especifica (com data nao superior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame)
expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8°, da IN n°103/2007 do DNRC - Departamento Nacional
de Registro no Com6rcio. Conforme o caso.

g). O Microempreendedor Individual-MEI que no ano-calend&rio anterior nao tenha auferido receita bruta
de ate R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), esta dispensado da apresentacao do Balanco Patrimonial e

PAÿO DO GOVERNO MUNICIPAL
/-ft
AVENIDA CORONEL JOSE CICERO SAMPAIO - N° 663 - CENTRO - PACOTI CNPJ N° 07.910.755 /0001-72 - CGF N° 06.920.183-8

CÿtA

w

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PACOTI
CUIDANDO DA NOSSA GENTE

<p
kf

o

'J,

Pagina

%
5
o
<-

demonstragoes contabeis do ultimo exercicio social na forma do item anterior, conforme art. 1.179 §2° do
Codigo Civil e artigo 18-A, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006, entretanto devera apresentar a
DASNSIMEI fDeclaracao Anual do Simples Nacional - Microempreendedor Individual!, para comprovar
tal condigao.

h). Certidao negativa de falencia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distributor da sede da
pessoa jurfdica, ou de execugao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica (artigo 31 da Lein° 8.666/ 93)
em data nao superior a 30 (trinta) dias.
i). Caso o licitante esteja em recuperagao judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do
piano de recuperagao judicial ou a homologagao do piano de recuperagao extrajudicial, conforme o caso.
IV - RELATIVA A QUALIFICAgAO TÿCNICA:
a) Apresentagao de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Tecnica de fornecimento executados,
obrigatoriamente pertinente e compatlvel com o objeto desta licitagao, expedida por entidade publica ou
privada, usuaria do fornecimento em questao, comprovando a plena satisfagao de sua execugao. Somente
serao considerados validos os atestados com timbre da entidade expedidora e com identificagao do nome
completo do emitente. O atestado devera ser datado e assinado por pessoa fisica identificada pelo nome e
cargo exercido na entidade, com firma reconhecida em cartorio do declarante, estando as informagoes
sujeitas & conferSncia pela Pregoeira ou quern este indicar. Bern como as demais informagoes:
a.l) nome, CNPJ e enderego completo da pessoa juridica tomadora dos servigos e emitente do atestado;
b.l.) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento;
c.l.) descrigao dos fornecimentos;
d.l) periodo de execugao;
e.l) local e data da emissao do atestado;
f.l) identificagao (nome e cargo ou fungao) e assinatura do signatario do atestado.
b) No atestado de capacidade tecnica devera estar descrito expressamente os itens cuja execugao ou
entrega foram realizadas, sendo estes compativeis com o Termo de Referenda deste edital, conforme o
caso.

c) Podera, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade tecnica para comprovagao
ao que dispoe o item "a", instrumento de nota fiscal/contrato de prestagao de fornecimento respectivos ao
qua! o atestado faz vinculagao.
V - DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAgAO:
a) Declaragao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU
de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituigao Federal, nao emprega menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos
em trabalho algum, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, com firma reconhecida
em cartorio competente, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
b) Declaragao, sob as penalidades cabiveis, de inexistencia de fato superveniente impeditivo da habilitagao,
ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores, com firma reconhecida em cartorio
competente conforme modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93).
c) Declaragao com relagao de contatos para comunicagoes oficiais Ex: E-mail, fax, telefone ETC. A ausencia
destes documentos nao causara inabilitagao da licitante.

1 6. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO

6.1- A abertura da presente licitagao dar-se-a em sessao publica, dirigida por um Pregoeira, a ser realizada
no enderego constante do Preambulo, de acordo com a legislagao mencionada no preambulo e o conteudo
deste edital.
6.2- Antes do inicio da sessao, os representantes dos interessados em participar do certame, deverao se
apresentar para credenciamento junto a Pregoeira, devidamente munidos de documentos que os
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credenciem a participar desta licitagao, inclusive com poderes para formulagao de ofertas e lances verbais,
nos termos previstos pelo inciso IV, do artigo 11, do Decreto n° 3.555/2000.
6.3- No dia e local designado neste edital, na presenga dos representantes dos licitantes, devidamente
credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Pregoeira recebera, em envelopes distintos,
devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de prego e a documentacao exigida para a
habilitagao dos licitantes, registranao em ata a presenga dos participantes.
6.4- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento sera aceito
pela Pregoeira, salvo no caso do item 9.5 deste edital.
6.5- Cada licitante credenciara representante que sera admitido a intervir nas fases do procedimento
licitatorio e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua representada.
6.6- POR CREDENCIAMENTO ENTENDE-SE A APRESENTAgAO CONJUNTA DOS SEGUINTES
DOCUMENTOS:
I- Documento oficial de identidade com foto;
II - PROCURAqAO POR INSTRUMENTO PUBLICO OU PARTICULAR (acompanhado com os atos
constitutivos da pessoa juridica, ata de sua eleigao, contrato social, requerimento de empresario individual,
etc, nos quais estejam expressos poderes para o outorgante exercer direitos e assumir obrigagoes em
decorrencia de tal investidura). A procuragao ainda devera indicar outorga de poderes para, na forma da
lei, representar a licitante e praticar os atos a que se destinam, interpor recursos administrativos, apresentar
documentos de habilitagao e proposta de pregos, assinar ata e os demais fins pcrtinentes ao certame, em
nome da licitante, poderes para, na forma da lei, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome da licitante. OBS: nao serao aceitas procuracoes (vublicas on particulares) com prazo de validade
acima de 01 (um) ano civil, a contar da data da sua emissao.
6.6,1. Caso o representante seja socio da empresa licitante com poderes de representagao, sbcio-gerente,
diretor do licitante ou titular de firma individual, deverao ser apresentados juntamente com o documento
de identidade, documentos que comprovem tal condigao (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua
eleigao, etc), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagoes em
decorrencia de tal investidura.
6.6.2. Na ocasiao do credenciamento, as microempresas e empresas de pequeno porte, para participar desta
licitagao em condigoes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006, devendo para isso, DECLARAR, para fins legais, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais
para qualificagao como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condigoes do Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro
de 2006, em especial quanto ao seu art. 3°, que estao aptas a usufruir do tratamento favorecido nos seus
artigos 42 a 49 e que nao se enquadram nas situagoes relacionadas no §4° do artigo 3° da citada Lei

complementar.
6.6.2.I. Devera ser apresentado em anexo a declaragao de ME/EPP a Certidao Especifica da Junta
Comercial, atualizada, com data nao inferior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, da sede a
pessoa juridica (quando se trata de ME e EPP).

7. DOS PROCEDIMENTOS LICITAT6RIOS

7.1- O Pregao sera realizado pelo Sistema Presencial.
7.2- O julgamento da licitagao sera realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas etapas somente
para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedecera ao criterio do MENOR PRECO POR LOTE.
I - A etapa de classificagao de pregos compreender4 a ordenagao das propostas de todo os licitantes,
classificagao inicial das propostas passiveis de ofertas de lances verbais, oferta de lances verbais dos
licitantes proclamadas para tal, classificagao final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da
primeira classificada, quanto ao objeto e valor;
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II - A etapa de habilitacao, declaracao do licitante vencedor e adjudicagao compreendera a verificagao e
analise dos documentos apresentados no envelope "Documentos de Habilitacao" do licitante classificado
em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigencias constantes do presente edital, bem como a
declaracao do licitante considerado vencedor do certame e a adjudicagao, sendo esta ultima feita caso nao
ocorra interposigao de recurso.
7.3- Apos a entrega dos envelopes nao cabera desistencia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Pregoeira.
7.4- Da reuniao para recebimento, abertura e ciassificagao das propostas e habilitacao, sera lavrada ata
circunstanciada, que mencionara todos os licitantes, as propostas apresentadas, as observagoes e
impugnagoes feitas pelas licitantes e demais ocorrencias que interessarem ao julgamento da licitagao,
devendo ser assinadas pela Pregoeira e Equipe de Apoio e por todos os representantes presentes dos
licitantes ou por representantes entre eles escolhidos, sendo o numero minimo de dois licitantes;
7.5- A reuniao mencionada no item anterior podera ser gravada, pela Pregoeira e Equipe de Apoio, por
qualquer meio de reprodugao mecanica ou eletronica, como a fotografica, cinematografica, fonografica ou
de outra especie. A Pregoeira comunicara aos licitantes qual o meio de gravagao estara utilizando e os
registros decorrentes desta poderao ser utilizados para comprovagao de atos e fatos nele contidos, sendo
que sera arquivada por um periodo de 60 (sessenta) dias apos a data da reuniao.
7.6- O licitante vencedor sera convocado a apresentar a proposta de preco defmitiva e firmar o instrumento
contratual, do qual fara parte o edital, seus anexos e a respectiva proposta.
7.7- O Municipio de Pacoti se reservara o direito de efetuar diligencias visando confirmar as informagoes
apresentadas pelo licitante sobre as caracteristicas dos servicos ofertados. Caso sejam encontradas
discrepancias entre informacoes contidas em documentagao impressa e na proposta especifica, prevalecerao
as da proposta. Se inexequiveis, este fato implicara na desclassificacao da proposta da licitante.
8. DA FASE DE CLASSIFICAgAO DE PRECOS

8.1- Serao abertos os envelopes "Proposta de Preco" de todos os licitantes e a Pregoeira informara aos
participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preco para o fornecimento do(s) objeto(s)
da presente licitacao e os respectivos valores ofertados.
8.1.1- Serao desclassificadas as propostas:
a) Que nao atenderem as especificacoes deste Edital;
b) Que apresentarem precos unitarios irrisorios, de valor zero, ou precos inexequiveis (na forma do Art. 48
da Lei de Licitacoes).
c) Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital, nem preco ou vantagem
baseada nas ofertas dos demais licitantes;
d) que deixarem de atender ao item 4.7.5.
8.2- A Pregoeira fara a ordenacao dos valores das propostas, em ordem decrescente, de todos os licitantes,
classificando o licitante com proposta de menor preco por item e aqueles que tenham apresentado propostas
em valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento) relativamente a de menor preco, para que
seus representantes participem dos lances verbais.
8.2.1- Quando nao forem verificadas no minimo 03 (tr£s) propostas de precos nas condigoes definidas no
item.

8.2- A Pregoeira classificard as melhores propostas, ate o maximo 03(tres), para que seus representantes
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os precos oferecidos nas propostas escritas.
8.3- Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentagao de lances verbais, que deverao ser formulados de
forma sucessiva, em valores distintos e com pregos decrescentes.
8.3.1- A Pregoeira convidara individualmente os representantes dos licitantes, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor prego e os demais, em ordem
decrescente de preco.
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8.3.2- So serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance que tenha sido anteriormente
registrado, nao sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.
8.3.3- Caso nao mais se realizem lances verbais, sera declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas
&s ofertas, exclusivamente pelo criterio de menor prego.
8.3.4- A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicara exclusao do
licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua ultima proposta registrada para
classificagao, no final da etapa competitiva.
8.3.5- Apos o encerramento da etapa de lances, a Pregoeira verificara a existencia de ME e EPP, para os
efeitos do contido na Lei Complementar 123/2006, procedendo como previsto no item 9.
8.4- Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificagao final das propostas, a Pregoeira
examinara a aceitabilidade do primeiro classificado, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a

respeito.
8.4.1- Sera verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor prego e os valores estimados para a
contratagao.
8.5- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se realizem
lances verbais, o desempate se fara por sorteio, em ato publico, na prdpria sessao do Pregao, observado,
primeiramente, o disposto no item 8.5.1.
8.5.1- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006, a Pregoeira aplicara os criterios para desempate em favor da microempresa ou

empresa de pequeno porte, da seguinte forma:
8.5.1.1- Entende-se por empate aquelas situagoes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superior ao melhor prego.
8.5.1.2- Para efeito do disposto no 8.5.1.1, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de
prego inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusao,
situagao em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II - Nao ocorrendo a contratagao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do incisoIdeste
item, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do item 8.5.1.1 deste
Editai, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito, tambem todos no prazo de cinco minutos
cada, sob pena de preclusao;
III - no caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 8.5.1.1, inciso I deste Editai, sera realizado sorteio
para definir aquele que primeiro podera apresentar melhor oferta.
8.5.1.3- Na hipotese da nao-contratagao nos termos previstos no item 8.5.1.2 deste Editai, o objeto licitado
ser& adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.5.1.4- O disposto no item 8.5.1.2 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.5.1.5- Apos o desempate, poderd a Pregoeira ainda negociar um melhor prego caso ela nao atinja o valor
de referenda definido pela administragao publica.
8.6- Nas situagoes em que nao se realizem lances verbais, ou depots de declarado o encerramento da etapa
competitiva, ou se a oferta nao for aceitavel ouno exame de oferta subsequente, a Pregoeira podera negociar
diretamente com o proponentc para que seja obtido prego melhor para a Administragao.
8.7- Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando o licitante desistente as penalidades
constantes deste editai.
8.8- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n.° 01
(Proposta de Prego), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste editai, ou com
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irregularidades, bem como os que apresentarem pregos excessivos ou manifestamente inexequiveis, serao
considerados desclassificados, nao se admitindo complementagao posterior.
8.8.1- Considerar-se-ao pregos manifestamente inexequiveis aqueles que forem simbolicos, irrisorios ou de
valor zero, incompativeis com os pregos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
8.9- Em caso de divergencia entre informagoes contidas em documentagao impressa ena proposta espedfica,
prevalecerao as da proposta. Em caso de divergencia entre informagoes contidas nos documentos exigidos
pelo edital e em outros apresentados, porem nao exigidos, prevalecerao as primeiras.

]

9. DA EASE DE HABILITAgAO E DO JULGAMENTO
9.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 8 deste edital, e sendo aceitavel a proposta classificada
em primeiro lugar, a Pregoeira anunciara a abertura do envelope referente aos "Documentos de Habilitagao"

desta licitante.
9.2- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n° 02
(Documentos de Habilitagao), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou com
irregularidades, serao considerados inabilitados, nao se admitindo complementagao posterior, salvo
disposto no Item 9.2.1.
9.2.1- Na forma do que dispoe o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, a comprovacao da
regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte somente sera exigida para
efeito de assinatura do contrato.
9.2.1.1- Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasiao de participagao neste procedimento
licitatorio, deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagao de regularidade
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao.
9.2.1.2- Havendo alguma restrigao na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05
(cinco) dias uteis, contado a partir do momenta em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
para regularizagao da documentagao, pagamento ou parceiamento do debito, e emissao de eventuais
certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.
9.2.1.3- A nao-regularizagao da documentagao, no prazo prevista no item anterior, implicara decadencia do
direito a contratagao, sem prejuizo das sangoes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a
Administragao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagao.
9.2.1.4- Serd inabilitado o licitante que nao atender as exigencias deste edital referentes a fase de habilitagao,
bem como apresentar os documentos defeituosos em seu conteudo e forma, e ainda, a ME ou EPP que nao
apresentar a regularizagao da documentagao de Regularidade Fiscal e Trabalhista no prazo definido no item
9.2.1.2 acima.
9.3- Constatado o atendimento das exigencias fixadas no edital, o licitante sera declarado vencedor, sendoIhe adjudicado o objeto da licitagao, pela Pregoeira, caso nao haja intengao de interposigao de recurso.
9.4- Se a oferta nao for aceitavel ou se o licitante desatender as exigencias habilitatarias, a Pregoeira
examinara a oferta subsequente,permitida renegociagao - item 8.6 do edital, verificando a sua aceitabilidade
e procedendo a verificagao da habilitagao do licitante, na ordem de classificagao, e assim sucessivamente,
ate uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a
ele adjudicado o objeto do certame.
9.5- O licitante declarado vencedor do certame devera apresentar, na propria sessao, Proposta de Prego
formal que ratifique o ultimo lance ofertado, se for o caso. E facultado it Pregoeira prorrogar o prazo,
motivadamente, por 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificagao realizada na audiencia piiblica do
Pregao;
9.6- Da sessao do Pregao sera lavrada ata circunstanciada, que mencionara os licitantes credenciados, as
propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificagao, a analise da documentagao exigida
para habilitagao e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pela Pregoeira, sua
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Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) credenciado(s) do(s) licitante(s) presente(s) a sessao on por
representantes entre eles escolhidos, sendo o numero mrnimo de dois Iicitantes.
9.7- Ao final da sessao, caso nao haja intengao de interposigao de recurso e o prego final seja igual ou inferior
ao previsto para a prestagao dos services sera feita, pela Pregoeira, a adjudicagao ao licitante declarado
vencedor do certame e encerrada a reuniao. Posteriormente, o processo, devidamente instruido, sera
encaminhado para a Secretaria competente para homologagao e subsequente contratagao.
9.8- Os envelopes com os documentos relativos a habilitagao dos Iicitantes nao declarados vencedores
serao retirados pelos representantes dos Iicitantes na propria sessao. Os remanescentes permanecerao em
poder da Pregoeira, devidamente lacrados, durante 20 (vinte) dias correntes a disposigao dos Iicitantes.
Findo este prazo, sem que sejam retirados, serao destruidos.
10. DOS RECURSOS

10.1- Ao final da sessao, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer licitante podera
manifestar, imediata e motivadamente, a intengao de interpor recurso, com registro em ata da sintese das
suas razoes, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (tres) dias uteis, ficando os demais Iicitantes desde
logo intimadas para apresentar contrarrazoes em igual numero de dias, que comegarao a correr do termino
do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.1.1- O recurso contra decisao da Pregoeira tera efeito suspensivo.
10.1.2- A falta de manifestagao imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessao do Pregao,
importara a preclusao do direito de recurso e a adjudicagao do objeto da licitagao pela Pregoeira ao licitante

vencedor.
10.1.3- A petigao podera ser feita na propria sessao e, se oral, sera reduzida a termo em ata, facultado a
Pregoeira o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
10.2- O acolhimento de recurso importara a invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.3- Os autos do processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados na sala da
Comissao de Licitagao.
10.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a)
Secretario(a)/Ordenador(a) de Despesas de origem homologara o procedimento licitatorio e adjudicara o
objeto ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) do certame, determinando a contratagao da adjudicataria.
10.5- Os recursos e impugnagoes interpostos fora dos prazos nao serao conhecidos.
11. DA CONTRATACAO
11.1- As obrigagoes decorrentes da presente licitagao serao formalizadas por termo de contrato especifico,
celebrado entre o Municlpio, representado pelo(a) Secreterio(a)/ Ordenador(a) de Despesas (doravante
denominado Contratante), e o licitante vencedor (doravante denominada Contratada), que observara os
termos da Lei n.° 8.666/ 93, deste edital e demais normas pertinentes, cuja minuta foi submetida a exame
previo da Procuradoria Geral do Municlpio.
11.2-0 licitante vencedor tera o prazo de 02 (dois) dias uteis, contados da devida convocagao, para celebrar
o referido Contrato, do qual farao parte integrante o edital, sens anexos, a proposta e demais documentos
apresentados pelo licitante vencedor. Em caso de recusa injustificada, ser-lhe-a aplicado o disposto no item
17.7 deste edital.
11.3- Se o licitante vencedor nao assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido e facultado ao(s)
Secretario(s) Ordenador(es) de Despesa convocar as Iicitantes remanescentes, respeitada a ordem de
classificagao final das propostas (item 8.4 deste edital), para faze-Io em igual prazo e nas mesmas condigoes
propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos pregos (descontos), ou revogar a licitagao.
11.4- Incumbird a Contratante providenciar, a sua conta, a publicacao do extrato do Contrato nos quadros
de aviso dos orgaos publicos municipais, ate o quinto dia util do mes seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. O mesmo procedimento se adotara com relagao aos
posslveis termos aditivos.
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11.5- O licitante adjudicatario se obriga a manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagoes assumidas, todas as condigoes de habilitagao.
11.6- O Termo de Contrato so podera ser alterado em conformidade com o disposto no art. 65 da Lei n.°

8.666/93.

| 12. DO PRAZO DE DURAgAO
12.1- O Contrato resuitante da presente Licitagao tera vigbncia a partir de sua assinatura, ate 31 de dezembro
de 2021, podendo ser prorrogado, a criterio das partes, na forma do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93,
alterada e consolidada.

1 13. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1- As obrigagoes da CONTRATANTE estarao previstas no AnexoI- Termo de Referenda.

| 14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATAPA
14.1 - As obrigagoes da CONTRATADA estarao previstas no AnexoI- Termo de Referenda.

I 15. DAS ALTER AgOES CONTRATUAIS
15.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, acrescimos ou
supressocs no quantitative do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, conforme o disposto no § la, art 65, da Lei na 8.666/93 e suas alteragoes posteriores.

j 16. DA RESCISAO DO CONTRATO
16.1- A rescisao contratual podera ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1 a XII
do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
b) Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagao escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniencia da Administragao;
16.2- Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os houver
sofrido;
16.3- A rescisao contratual de que trata o incisoI do art. 78 acarreta as consequencias previstas no art. 80,
incisosIa IV, ambos da Lei n° 8.666/ 93.
17. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

17.1- A fatura relativa aos servigos mensalmente prestados devera ser apresentada a Secretaria emissora da
Ordem de Servigos, ate o 10° (decimo) dia util do mes subsequente a realizagao dos servigos, para fins de
conferencia e atestagao da execugao dos servigos;
17.2- A fatura constara dos servigos efetivamente prestados no perlodo de cada mes civil, de acordo com o
quantitative efetivamente realizado no mbs, cujo valor sera apurado atraves de Nota Fiscal;
17.3- Caso a Nota Fiscal seja aprovada pela Secretaria emissora da Ordem de Servigos, o pagamento sera
efetuado ate o 30° (trigesimo) dia ap6s o protocolo da fatura pela CONTRATADA.
18. DAS PENALIDADES
18.1- As penalidades estarao previstas no AnexoI- Termo de Referenda.

| 19. DA POTACAO ORQAMENT ARIA
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19.1- As cfespesas decorrentes da contratagao do objeto desta licitagao correrao a conta de recursos
especificos consignados no vigente Orgamento Municipal, inerente a Secretaria Contratante quando da
elaboragao do termo de contrato.
9.2. Com base no art. 7°, § 2° do Decreto Federal n" 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema
de Registro de Pregos previsto no art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: "Na licitagao
para registro de pregos nao e necessdrio indicar a dotagao orgamentaria, que somente sera exigida para a
formalizagao do contrato ou outro instrumento habil".

| 20. DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO PE PREGOS:
20.1. As obrigagoes decorrentes da presente licitagao serao formalizadas mediante Iavratura da respectiva
ATA DE REGISTRO DE PREGOS, subscrita pelo Municipio, atraves da(s) Secretaria(s) Gestora(s),
representada(s) pelo(s) Secretario(s) Ordenador (es) de Despesa, e o(s) licitante(s) vencedor(es), que
observate os termos da Lei n.° 8.666/93, da Lei n.° 10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes.
20.1.1. Integra o presente instrumento o modelo da Ata de Registro de Pregos (ANEXO IV) a ser celebrada.
20.1.2. Os licitantes alem das obrigagoes resultantes da observancia da Legislagao aplicAvel, deverao
obedecer as disposigoes elencadas na Ata de Registro de Pregos anexa a este edital.
20.2. Homologada a licitagao pela autoridade competente, o MUNICfPIO DE PACOTI - CE convocara o
licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Pregos, que firmara o compromisso para futura
contratagao entre as partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra este Edital.
20.2.1. O Licitante Vencedor tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir da convocagao, para
subscrever a Ata de Registro de Pregos. Este prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual perlodo,
quando solicitado pelo Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito
pelo MUNICIPIO DE PACOTI/ CE.
20.2.2. A recusa injustificada ou a carencia de justo motivo da vencedora de nao formalizar a Ata de Registro
de Pregos, no prazo estabelecido, sujeitara a Licitante a aplicagao das penalidades previstas neste Edital.
20.2.3. Se o licitante vencedor nao assinar a Ata de Registro de Pregos no prazo estabelecido e facultado a
administragao municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificagao final das
Cartas Propostas, para negociar com os mesmos, com vistas a obtengao de melhores pregos, preservado o
interesse publico e respeitados os valores estimados para a contratagao previstos na planilha de custos anexa
ao Termo de Referenda.
20.2.4. Os contratos de fornecimento decorrentes da Ata de Registro de Pregos serao formalizados com o
recebimento da Autorizagao de Compra e da Nota de Emprenho pela detentora.
13.2.4.1. A Nota de Empenho sera encaminhada ao 1° classificado para cada Lote da Ata de Registro de
Pregos, quando da necessidade do fornecimento do produto.
20.2.4.2. A contratagao formalizar-se-a mediante a assinatura da Ata de Registro de Pregos.
20.3. Incumbira a administragao providenciar a publicagao do extrato da Ata de Registro de Pregos nos
quadros de aviso dos orgaos publicos municipais, na forma prevista na Lei Organica Municipal, ate o quinto
dia litil do mes subsequente ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotara com relagao aos

possiveis termos aditivos.
20.4. A Ata de Registro de Pregos so podera ser alterada em conformidade com o disposto nos artigos, 57,
58 e 65 da Lei n.° 8.666/93.
20.5. £ vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, inclusive o
acrescimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n" 8.666, de 1993. (Art. 12, § 1° do Decreto 7.892/2013)
20.6. A Ata de Registro de Pregos produzira seus jurldicos e Iegais efeitos a partir data de sua assinatura e
vigera PELO PRAZO DE ate 12 (DOZE) MESES.
20.7. A Ata de Registro de Pregos nao obriga o Municipio a firmar qualquer contratagao, nem ao menos nas
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitagdes especfficas para fornecimento do(s) objetos(s), obedecida
a legislagao pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferencia de fornecimento, em
igualdade de condigoes.
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20.8. O direito de preferencia de que trata o subitem anterior poderd ser exercido pelo beneficiario do
registro, quando o Municipio optar pela fornecimento do objeto cujo prego esta registrado, por outro meio
legalmente permitido, que nao a Ata de Registro de Pregos, e o prego cotado neste, for igual ou superior ao

registrado.
20.9. O prego registrado e os respectivos fornecedores serao divulgados no quadro de avisos da Comissao
de Licitagao da Prefeitura de PACOTI/Ce e ficarao a disposigao durante a vigencia da Ata de Registro de
Pregos.

20.10. O Municipio monitorara, pelo menos trimestralmente, os pregos dos produtos, avaliara o mercado
constantemente e podera rever os pregos registrados a qualquer tempo, em decorrencia da redugao dos
pregos praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados.
20.11. O Municipio convocara o fornecedor para negociar o prego registrado e adequa-io ao prego de
mercado, sempre que verificar que o prego registrado estiver acima do prego de mercado.
20.12. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociagao, o fornecedor poder&
ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentagao
de comprovantes, que nao pode cumprir as obrigagoes assumidas, devido ao prego de mercado tornar-se
superior ao prego registrado, por fato superveniente.
20.13. Em qualquer hipotese os pregos decorrentes da revisao nao poderao ultrapassar aos praticados no
mercado, mantendo-se a diferenga percentual apurada entre o valor originalmente constante da Carta
Proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado a epoca do registro - equagao economico-financeira.
20.14. Para efeito de definigao do prego de mercado serao considerados os pregos que forem iguais ou
inferiores a media daqueles apurados pelo Municipio para determinado Lote.
20.15. Nao havendo exito nas negociagoes com o primeiro colocado, o Municipio podera convocar os demais
fornecedores classificados para formalizarem o Registro de seus Pregos, nas mesmas condigoes do 1°
colocado ou revogar a Ata de Registro de Pregos ou parte dela.

|

21. DAS OBR1GACOES 01
21.1. DO 6RGAO GERENCIADOR:

Competira ao Orgao Gestor do Registro de Pregos:
I. Gerenciar a Ata de Registro de Pregos;
II. Providenciar, sempre que solicitada, a indicagao do fornecedor detentor de prego registrado, para
atendimento as necessidades da Administragao, obedecendo a ordem de classificagao e aos quantitativos
definidos nesta Ata;
III. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociagoes dos pregos registrados;
IV. Aplicar as seguintes penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Pregos:
a) Advertencia.
b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatdrio ou nesta Ata.
c) Suspensao temporaria de participagao em iicitagao e impedimento de contratar com a Administragao
Publica, por prazo nao superior a 05 (cinco) anos.
V. Comunicar aos Orgaos Participantes do SRP a aplicagao de penalidades ao fornecedor detentor de
pregos registrados.
21.2. DA DETENTORA DO REGISTRO
21.2.1 O detentor do registro de pregos, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Pregos fica

obrigado a:
I. Atender a todos os pedidos efetuados pelos orgaos e entiaades participantes do SRP, bem como
aqueies decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados na Ata, durante a sua vigencia,
mesmo que a execugao do objeto esteja prevista para data posterior a do seu vencimento;
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II. Fornecer os bens ofertados, por prego unitario registrado, nas quantidades indicadas pelos
participantes do Sistema de Registro de Pregos, mediante formalizagao de contrato, no prazo estabelecido
na Ordem de Compra;
III. Responder no prazo de ate 05(cinco) dias a consultas do Orgao Gestor de Registro de Pregos sobre
a pretensao de orgaos/entidades nao participantes de utilizar a Ata na condigao de 6rgao/Entidade
Interessado;
IV. Estar ciente que os materiais adquiridos estarao sujeitos k aceitagao pelo orgao recebedor, ao qual cabera
o direito de recusar caso nao esteja de acordo com o especificado e seja urn produto de qualidade inferior ao

solicitado.
V. Aceitar, nas mesmas condigoes pactuadas inicialmente, os acrescimos ou supressoes que se fizerem
necessarios, a criterio da administragao publica, respeitando-se os limites previstos na Lei n.° 8.666/93 e
alteragoes posteriores, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

I 21. DISPOSICOES GERAIS

21.1- As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, atendidos os interesses publicos e o da Administragao, sem comprometimento da
seguranga da Contratagao. Os casos omissos poderao ser resolvidos pela Pregoeira durante a sessao.
21.2- O nao atendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara no afastamento do licitante,
desde que sejam possiveis a aferigao da sua qualidade e a exata compreensao da sua proposta durante a
realizagao da sessao publica deste Pregao.
21.3- A adjudicagao e a homologagao do resultado desta licitagao nao implicarao direito k contratagao.
21.4- Nenhuma indenizagao sera devida as licitantes pela elaboragao ou pela apresentagao de documentagao
referente ao presente edital.
21.5- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de infcio de contagem e inclui-se o
dia do vencimento, observando-se que so se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no
Municipio, exceto quando for expressamente estabelecido em contrario.
21.6- O(A) Secretario(a) Ordenador(a) de Despesa podera revogar a presente licitagao por razoes de interesse
publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para tal
conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou mediante provocagao de terceiros, nos termos do
art. 49 da Lei n.° 8.666/93, nao cabendo as licitantes direito a indenizagao.
21.7- Qualquer modificagao neste edital ser& divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar
a formulacao das propostas.
21.8- Para dirimir, na esfera judicial, as questoes oriundas do presente edital sera competente o Foro da
Comarca de PACOTI/ CE.
21.9- Na hipotese de nao haver expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes contendo a
documentagao e proposta, a data da abertura ficara transferida para o primeiro dia util subsequente, no
mesmo local e horario anteriormente estabelecido.
21.10- Quaisquer duvidas porventura existentes ou solicitagoes de esclarecimentos sobre o disposto no
presente edital deverao ser objeto de consulta, por escrito, a Comissao Permanente de Licitagao, ate 05
(cinco) dias correntes anteriores & data fixada para a realizagao do Pregao, que serao respondidas,
igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo de consulta, por meio de circular encaminhada aos
participantes do certame.
21.11- Os recursos mencionados no item 10 deste edital, eventualmente interpostos, serao dirigidos ao(a)
Secretario(a) Ordenador(a) de Despesas, por intermedio da Pregoeira, caso este resolva manter o julgamento
proferido na decisao que motivou o recurso, e protocolizados exclusivamente no enderego mencionado no
Preambulo deste edital.
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21.12- Copias do edital e anexos serao fornecidas, nos horarios de 08h as 12h, no enderego Avenida Coronel
Jose Cicero Sampaio - N° 663 - Centro - Pacoti - Ceara, ficando os autos do presente processo administrative
de Pregao a disposicao para vistas e conferencia dos interessados.
21.13- Poderao ser obtidas informagoes, ainda, pelo e-mail: licitacao@pacoti.ce.gov.br.
21.14- A versao completa do edital tambem podera ser obtida junto ao portal de licitagoes do Tribunal de
TCE, no enderego Presencial https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e
Contas do Estado

https://www.pacoti.ce.gov.br/ .
21.15- Os casos omissos serao resolvidos pelo Secretario Ordenador de Despesa, mediante aplicagao da
Legislagao Pertinente.
21.16- Os interessados, ao participarem do pregao, expressam, automaticamente, sua total concordancia aos
termos deste Edital, nao podendo alegar, posteriormente, desinformacao sua ou de representante.

IACOTI/CE, 19 DE OUTUBRO DE 2021.

SASCKELLf PESSOA PEREIRA
EGOEIRA DO MUNIClPIO DE PACOTI
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ANEXOI
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: SELEgAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREgOS VISANDO FUTURA E
EVENTUAL CONTRATAgAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO FARDAMENTOESCOLAR DOS
ALUNOS DO MUNICIPIO DE PACOTI, conforme especificagoes abaixo:

1.

1.2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAgAO:

1.2.1. A necessidade da prestacao dos ser vicos descritos no objeto deste termo justifica-se pela necessidade
de disponibilizagao de novo fardamento aos alunos da rede publica de ensino, em sua grande maioria tratase de alunos carentes, com dificuldades de vestuario para frequentar de forma adequada as aulas.
1.2.2. Com o objetivo de proporcionar aos alunos da rede Publica Municipal de ensino do Municipio de
PACOTI conduces de frequentar as aulas devidamente uniformizados, contribuindo, assim, para a
organizagao, funcionamento e valorizagao de toda a rede escolar.
1.2.3. O termo de Referenda contern os elementos t&rnicos essenciais que deverao nortear a execugao dos
procedimentos administrativos para Confecgao e fornecimento dos itens conforme descrito, de forma a
subsidiar os interessados para preparar sua documentagao e propostas, conforme as condigoes,
caracteristicas, obrigagoes contidas no Termo de Referencia.
2. FUNDAMENTO LEGAL
2.1- Processo de Licitagao, na modalidade Pregao, em conformidade com a Lei n.° 10.520, de 17 de julho de
2002, a Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes posteriores e a Lei Complementar 123 de 14 de
dezembro de 2006 e suas alteragoes.
3. DAS ESPECIFICAgOES E DETALHAMENTO DA FORMA DE EXECUgAO
3.1- A adjudicagao do objeto da licitagao devera atender ao criterio MENOR PREgO POR LOTE em regime

de execugao indireta com empreitada por prego unitario, conforme segue, discriminando especificagoes e

quantidades:
3.2. DAS ORDENS DE COMPRA/SERVigO

3.1. DAS ORDENS DE COMPRA/FORNECIMENTO: O fornecimento dos bens licitados se dara mediante
expedigao de ORDENS DE COMPRA/ AUTORIZAgAO DE FORNECIMENTO, por parte da administragao
ao licitante vencedor, que serao de forma fornecimento parcelado, de acordo com a conveniencia e
oportunidade administrativa, a necessidade e disponibilidade financeira da Secretaria Gestora.
3.1.1. A ordem de compra/ autorizagao de fornecimento emitida contera o produto pretendido e a respectiva
quantidade, devendo ser entregue ao CONTRATADO no seu enderego fisico, ou enviada via fac-simile ao
seu numero de telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu enderego Presencial, cujos dados constem do
cadaslro ou do proprio Pregao Presencial.
3.1.2. Observadas as determinagoes e orientagoes constantes da ordem de compra/autorizagao de
fornecimento, o fornecedor devera fazer a entrega do produto no local, dentro do prazo e horarios previstos,
oportunidade em que recebera o atesto declarando a entrega dos bens.
3.1.3. O aceite dos bens pelo orgao recebedor nao exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vicio de
quantidade, qualidade ou disparidade com as especificagoes estabelecidas no AnexoI deste Edital quanto
aos produtos entregues.
4.3. JUSTIFICATIVAS PARA NAO EXCLUSIVIDADE PARTICIPgAO DE ME E EPP:
4.3.1 - A redagao do novel art 47, da Lei Complementar no 123/06 estabelece um dever de prioridade, ou
seja, nos certames publicos deflagrados ha de se dar preferencia a contratagao de microempresas e empresas
de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, independentemente de qualquer legislagao espedfica
editada pelo ente licitante.
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Justifica-se a nao realizacao de exclusividade e de cotas reservadas no presente certame, qual seja, para
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte pelo fato de que, a exclusividade apesar dos itens que forem
estimados, abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e dos itens que estiverem estimados acima de R$
80.000,00 (oitenta mil reais), serem separados por cotas, podera representar prejuizos ao conjunto ou
complexo do objeto a ser contratado de acordo com os seguintes motivos:
4.3.2 - O tratamento diferenciado e simpiificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nao
tern se mostrado vantajoso para a administrate publica municipal, principalmente em municipios e orgaos
de pequeno e medio porte. Posto que e comum em licitagoes para bens divisiveis que em havendo cotas,
que se verifique a cotagao com pregos diferentes para os mesmos itens licitados em cotas diferentes.
4.3.3 - Ha casos em que os pTegos sao divergentes cotados por empresas diferentes, de categorias tributarias
diferentes, ou mesmo optantes pelo simples nacional, mas de tipos societarios diferentes e ha casos em que
a diferenga de valores cotados ocorre ate para mesma empresa, sendo esta ME ou EPP, quando participa
dos dois lotes ou itens em cotas diferentes.
4.3.4 - Saliente-se que tais situates podem representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado, causando atrasos processuais para as adequagoes de pregos, assim como o transtorno de ter que
se lidar com dois valores distintos para o mesmo item ou lote, muitas vezes frustrando-se licitagoes ou
contratagoes, por atrasos em entregas de itens ou mesmo rescisoes contratuais, alem da Administragao nao
ter suas necessidades atendidas a contento.
4.3.5 - Quanto a esses pontos a Lei Complementar no 123/06, alterada pela Lei Complementar no 147/2015,
elencou no art 49, algumas hipoteses que, se presentes no caso concreto, dispensam ou eximem a autoridade
respons4vel pela licitagao de aplicar os beneficios materials previstos nos arts. 47 e 48. Assim, vale a maxima:
'para toda regra existe uma excegao'. Assim sendo, de conformidade com o art. 49, inciso III nao se aplica os
beneficios dos arts.47 e 48 quando:
III - o tratamento diferenciado e simpiificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nao for
vantajoso para a administragao publica ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado ou;
4.3.6 - Noutro ponto observa-se ainda a grande incidencia de participagao em certames licitatdrios,
adjudicagao e contratagoes de microempresas e empresas de pequeno porte nas licitagoes do Municipio de
Pacoti, em sua grande maioria, o que deverasmente garante as microempresas e empresas de pequeno porte
acesso integral e irrestrito as licitagoes e contratagoes do Municipio de Pacoti.
4.3.7 - Outro fator importante e a garantia nos editais de licitagao do Municipio de Pacoti, do cumprimento
das normas contidas nos Art's. 42 a 45 da Lei n° 123/2006 e suas alteragoes, especificamente no que pertine
a garantia da apresentagao da regularidade fiscal apenas para a assinatura do contrato e na ocorrencia do
empate ficto previsto nos Art's 44 e 45 da referida norma legal.
4.3.8 - Nao se desconhece que a razao de ser da norma e promover o desenvolvimento economico e social
no ambito local e regional, a ampliagao da eficienria das politicas publicas e o incentivo a inovagao
tecnologica (artigo 47 da LC no 123/06). Contudo, esta disposigao deve ser interpretada a luz da
Constituigao Federal, da Lei no 8.666/93 (que estabelece normas gerais sobre licitagoes). A Constituigao
Federal preve expressamente que no processo licitatorio deve ser assegurada igualdade de condigoes a todos
os concorrentes, ao passo que a Lei de Licitagoes dispoe que este se destina a garantir a observancia do
principio constitucional da isonomia, a selegao da proposta mais vantajosa para a administragao e a
promogao do desenvolvimento nacional sustentavel.
4.3.9 - O que se observa e que a Lei Complementar 123/2006 visa ampliar a participagao das ME/EPP nas
licitagoes, mas nao elevar a hipossuficiencia economica das mesmas acima do interesse publico. Dessa
forma, e importante sopesar principios pertinentes ao presente certame como o da competitividade, da
economicidade e da eficiencia, buscando-se a "proposta mais vantajosa para a administragao" conforme e
vislumbrado no artigo 3° da Lei n. 8.666/ 93.
2.2. DA JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIQAO GRUPO/LOTE
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5.1 A licitaÿao, para a contratagao de que trata o objeto deste Termo de Referenda, em lote jusiifica-se pela
necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que varios fornecedores poderao implicar
descontinuidade da padronizagao, bem assim em dificuldades gerendais e, ate mesmo, aumento dos custos,
pois a contratagao tem a finalidade de formar um todo unitario. Some-se a isso a possibilidade de
estabelecimento de um padrao de qualidade e efidenda que pode ser acompanhado ao largo das aquisigoes,
o que fica sobremaneira dificultado quando se trata de diversos fornecedores.
5.2. O nao parcelamento do objeto em itens, nos termos do art 23, §1°, da Lei n° 8.666/1993, neste caso, se
demonstra tecnica e economicamente viavel e nao tem a finalidade de reduzir o carater competitive da
licitaÿao, visa, tao somente, assegurar a gerenda segura da contrataÿao, e principalmente, assegurar, nao so
a mais ampla competigao necessaria em um processo licitatorio, mas tambem, atingir a sua finalidade e

efetividade, que e a de atender a contento as necessidades da Administragao Publica.
5.3. O agrupamento dos itens faz-se necessario haja vista a economia de escala, a eficiencia na fiscaiizaÿao
de um unico contrato e os transtornos que poderiam surgir com a existencia de duas ou mais empresas para
a execuÿao e supervisao do fornecimento a ser prestado. Assim com destaque para os principios da eficiencia
e economicidade, e imprescindivel a licitagio por grupo/lotes.
5.4. Inexiste ilegalidade na realizagao de pregao com previsao de adjudicaÿao por lotes, e nao por itens,
desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relaÿao entre si" Acordao 5.260/2011-1® Camara - TCU;
5.5. A adoÿao da adjudicaglo por grupo/lote, demonstra-se ser mais vantajoso dessa escolha
comparativamente ao criterio usualmente requerido de adjudicaqao por Menor Preÿo por Lote, em
cumprimento as disposigoes dos arts. 3°, § 1°, inciso I, art. 15, inciso IV, e 23, §§ 1° e 2°, todos da Lei n.

8.666/1993.
5. ESPECIFICACOES COM ORÿAMENTO BASICO

ITEM

DESCRigAO DO ITEM

UNID.

QDD

VALOR
MEDIO

VALOR

R$

R$
359.841,90

TOTAL

FARDAMENTO ESCOLAR. CALC A. 1° A 9°
ANO; EJAE AEE
CALCÿA: CALCA CONFECCIONADA EM
TECIDO BRIM NA COR AZUL MARINHO;

1

COS PASSANTE NORMAL RETO COM
LARGURA DE 3,5CM PESPONTO UNICO
DAS BORDAS, PONTA EMBUTIDA E
REBATIDA; CINCO PASSANTES COM 5,5CM
DE COMPRIMENTO POR 1,0CM DE
LARGURA COM PESPONTOS DUPLOS,
TODOS TRAVETADOS NAS
EXTREMIDADES; CASEADO TIPO OLHO E
BOTAO DE METAL; DOIS BOLSOS
NORMAIS REBATIDOS COMPESPONTOS
UNID
DUPLOS NA BITOLA DE 1/4; BRAGUILIIA
COM PESPONTO UNICO A 3,0MM DA
BORDA E DUPLO 4,0CM DA MESMA PARA
CONTORNO DA VISTA NA BITOLA DE 1/4.
TRAVETES NA CURVA (VERTICAL) E
PARTE INFERIOR (HORIZONTAL), NO
INICIO DO GANCHO NA BITOT.A DE Vi;
ZIPER DE METAL NA COR TECIDO; NA
PARTE DE TRAS DOIS BOLSOS REBATIDOS
COM PESPONTOS DUPLOS NA BITOLA DE
Vi; COM ETIQUETA EM TECIDO TAFETA
BORDADA EM ALTA DEFINigAO
CONTENDO O BRASAO DO MUNICIPIO
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NAS SUAS CORES ORIGINAIS MEDINDO
9,5CM LARGURA POR 7,5CM DE ALTURA.
CONFORME LAYOUT EM ANEXO.
FARDAMENTO ESCOLAR. CAMISA. 1° A
9° ANO; EJ A E AEE
CAMISA GOLA POLO: MALHA PIQUET 50%
ALGODAO E 50% POLIESTER NA COR
BRANCA; GOLA RETILINEA 100%
POT TESTER, NAS CORES AZUL MARINHO
COM FRISO VERMELHO DE 1 CM DE
ALTURA; TRES BOTOES NA TAPETA DA
GOLA NA COR VERMELHA; IMPRESSAO
EM SERIGRAFIA CONTENDO 02 FAIXAS NA
VERTICAL, UMA NA COR VERMELHA DE 2
CM LARGURA E OUTRA NA COR AZUL
MARINHO DE 1 CM DE LARGURA;
UNID
ETIQUETA EM TECIDO TAFETA BORDADO
EM ALTA DEFINICAO, TERMOCOLANTE,
CONTENDO O BRASAO DO MUNICIPIO
NAS CORES ORIGINAIS MEDINDO 7,0CM
DE ALTURA POR 7,0CM DE LARGURA;
PUNHO RETILINEO 100% POLIESTER
MEDINDO 2,5CM DE ALTURA, NAS CORES
AZUL MARINHO E FRISO VERMELHO; NAS
COSTAS, IMPRESSAO EM SERIGRAFIA
CONTENDO O BRASAO DO MUNICIPIO,
NAS CORES ORIGINAIS; BARRA REBATIDA
COM 3 COSTURAS. CONFORME LAYOUT
EM ANEXO.
FARDAMENTO ESCOLAR. CONJUNTO
INFANTIL
CONJUNTO INFANTIL: CAMISETA MALHA
PIQUET 50% ALGODAO E 50% POLIESTER
NA COR BRANCA; GOLA RETILINEA 100%
POLIESTER, NAS CORES AZUL MARINHO
COM FRISO VERMELHO COM 1 CM DE
ALTURA; IMPRESSAO EM SERIGRAFIA
CONTENDO 02 FAIXAS NA VERTICAL,
UMA NA COR VERMELHA DE 2 CM DE
LARGURA E OUTRA AZUL DE 1 CM DE
LARGURA; ETIQUETA EM TECIDO TAFETA
BORDADO EM ALTA DEFINIQAO,
TERMOCOLANTE, CONTENDO O BRASAO
UNID
DO MUNICIPIO NAS CORES ORIGINAIS
MEDINDO 7,0CM DE ALTURA POR 7,0CM
DE LARGURA; PUNHO RETILINEO 100%
POLIESTER MEDINDO 2,5CM DE ALTURA,
NAS CORES AZUL MARINHO COM FRISO
VERMELHO; NAS COSTAS, IMPRESSAO EM
SERIGRAFIA CONTENDO A LOGO DA
PREFEITURA, NAS CORES ORIGINAIS;
BARRA REBATIDA COM 3 COSTURAS.
CONFORME LAYOUT. SHORT COM TECIDO
EM HELANCA 100% POLIAMIDA NA COR
AZUL MARINHO; COS COM ELASTICO DE
40 MM REBATIDO COM 4 AGULHAS; VIES

2530

R$ 71,90

R$
181.907,00

590

R$ 73,10

R$
43.129,00
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NA COR VERMELHA E FRISO VERMELHO
DO LADO DIREITO; COM ETIQUETA EM
TECIDO TAFETA BORDADO EM ALTA
DEFINigAO, TERMOCOLANTE,
CONTENDO O BRASAO DO MUNICIPIO
NAS CORES ORIGINAIS MEDINDO 7,0CM
DE ALTURA POR 7,0cm DE LARGURA.
CONFORME LAYOUT EM ANEXO.
TOTAL LOTE UNICO:

c
-V

:; pogina

%*> V>

R$ 584.877,90

5, DAS AMOSTRAS

5.2. DA APRESENTACAODAS AMOSTRAS:
5.2.1. Finalizada a roda dos lances, sera solicitado ao VENCEDOR PROVTSORIO amostras dos licitantes
provisoriamente declarados vencedores de todo os itens
do lote;
5.2.2. O licitante devera apresentar pelo menos 01 (uma) unidade de cada item que compoe o lote;
5.2.3. A analise das amostras tem o objetivo de verificar a equivalencia do item ofertado ao solicitado em
edital;
5.2.4. As amostras deverao ser enviadas no prazo maximo de 03 (tres) dias para o seguinte enderego: R.
Paulo Sarasate, Sn, Centro - Pacoti - Ceara, sede da Secretaria Municipal de Educagao, Ciencia, Tecnologia
e Inovagbes, em dia e horario agendados, compreendendo os dias uteis entre segunda a sexta-feira de 08:00
as 12:00 e de 13:00 as 17:00h.
5.2.5. As amostras serao analisadas por uma comissao de servidores especialmente designada para este
fim pela autoridade competente. A comissao tecnica devera avaliar a conformidade das amostras com as
especificagoes constantes do Termo de Referenda, adotando os seguintes criterios:
a) Analise visual do material;
b) Conformidade tecnica;
c) Resistencia do material (quando aplicar);
d) Qualidade do material;
e) Durabilidade do material.
5.2.6. Nao sera feito qualquer pagamento ou indenizagao referente as amostras, independentemente de
ser considerada aprovada ou nao. A amostra ficara retida na Secretaria Municipal da Educagao, Ciencia,
Tecnologia e Inovagoes - SME para comparagao de qualidade com as futuras unidades a serem adquiridas;
5.2.7. PoderA ainda a Secretaria Municipal da Educagao, Ciencia, Tecnologia e Inovagoes - SME solicitar, a
qualquer momento durante a execugao do objeto contratado, novas amostras, para o fim de comparar com
os produtos que serao entregues, podendo estas amostras serem sujeitas as mesmas analises acima ja

especificadas.

A secretaria municipal de Educagao, Ciencia, Tecnologia e Inovagoes - SME
PREGAO PRESENCIAL N° _
ORGAO DE ORIGEM DA LICITACAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
AMOSTRA DO LOTE
PRODUTO NAO PERECIVEL

5.2.8. Encerrada a analise quanto a aceitagao da proposta, a Pregoeira verificara a habilitagao do licitante,
observado o disposto neste Edital.
5.2.9. O nao cumprimento da entrega da documentagao, das amostras, dentro dos prazos estabelecidos,
assim como a nao aprovagao das amostras acarretara desclassificagao/inabilitagao, sendo convocado o
licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificagao.
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5.2.10. A convocagao do licitante subsequente sera realizada por meios de comunicagao admitido, em.
especial via e-mail direcionado a todos os participates, devendo estes reaiizarem a leitura da convocagao
as suas expensas e responsabilidade.
6. DAS CONPICOES DE ENTREGA/FORNEC1MENTO
6.1. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/FORNECIMENTO: O objeto licitatorio sera fornecido conforme a
necessidade diaria da Secretaria ordenadora da despesa, devendo ser entregue no prazo maximo 30 (trinta)
dias, incluindo finais de semana e feriados, a contar do registro comprovado do chamado, sem nenhum
onus adicional para a contratante.
6.2. Os locais de entrega serao designados pela secretaria contratante.
6.3. PRAZO DE VIGENCIA: A Ata de Registro de Pregos produzira seus juridicos e Iegais efeitos a partir da
data de assinatura e vigera pelo prazo de 12 (DOZE) MESES, admitindo-se, por&m, a prorrogagao dos
contratos dela decorrentes, nos termos da Lei Federal 8.666/93.
6.4. PAGAMENTO: O Pagamento sera efetuado na proporgao de entrega dos produtos, em ate 30 (TRINTA)
DIAS apos a emissao da Nota Fiscal, mediate atesto do recebimento dos produtos e o encaminhamento da
documentagao necessaria, observada todas as disposigoes pactuadas, atraves de ctedito na conta bancaria
da Detentora.
6.1. DA FORMALIZACAO DA ATA DE REG. DE PRECOS. FISCALIZACAO E GESTAO DO
CONTRATO
6.1. A Admiiustragao Municipal, por meio da Secretaria de Educacao, Ctencia, Tecnologia e Inovagdes,
formalizara, por meio de Ata de Registro de Pregos, as condigoes e os pregos que, eventualmente, poderao
a vir serem adquiridos pela(s) Secretaria(s) contratante(s), por meio de Contrato(s) a serem firmados e

oriundos da respectiva Ata.
6.2. O fornecimento dos produtos sera acompanhado e fiscalizado por servidor da Secretaria, o qual devera
atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega dos produtos, para fins de
pagamento.
6.3. A presenga da fiscalizagao da Secretaria nao elide nem diminui a responsabilidade da empresa
contratada.
6.4. Cabera ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que nao esteja de
acordo com as exigencias, bem como, determinar prazo para substituigao do mesmo eventualmente fora de

especificagao.
6.5. A gestao e fiscalizagao do contrato cabera ao Ordenador de Despesa de cada Secretaria ou a quern este
designar, devendo ele exercer toda a sua plenitude tudo em atendimento e consonancia ao que dispoe o art.
58, inciso III, c/ c art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93.

7. DOTACAO ORCAMENTARIA
7.1- As despesas decorrentes da contratagao do objeto desta licitagao correrao a conta de recursos especfficos
consignados no vigente Orgamento Municipal, inerente k Secretaria Contratante quando da elaboragao do
termo de contrato.
7.2. Com base no art. 7°, § 2° do Decreto Federal n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema
de Registro de Pregos previsto no art. 15 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: "Na licitagao
para registro de pregos nao e necess&rio indicar a dotagao orgamentaria, que somente sera exigida para a
formalizagao do contrato ou outro instrumento habil".
8. EXIGENCIAS DE HABILIT AC AO
8.1- O envelope "Documentos de Habilitagao" devera conter os seguintes documentos, em idioma nacional,
em uma unica via, sem rasuras, emendas ou ressalvas, conforme relagao a seguir:
a) Em originais ou publicagao em Orgao Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de copia autenticada em
Cartorio (Art. 32 da lei n°. 8.666/93), sendo aceito autenticagao eletronica;

«
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b) Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipotese do documento nao
conter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de declaragao ou regulamentagao do
orgao emissor que disponha sobre a validade do mesmo;
c). Rubricados e numerados sequencialmente, na ordem deste Edital, da primeira a ultima pagina, de modo
a refletir seu numero exato;
d) A eventual falta de numeragao ou a numeracao incorreta podera ser suprida pelo representante da
licitante na sessao de abertura dos documentos de habilitaÿao;
e) Os documentos apresentados deverao ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos
da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com excegao dos documentos que sao validos para
matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o Contrato sera celebrado com a sede que
apresentou a documentagao:
I- HABIL1TACAO PESSOA JURIDICA:
a) C6pia de Cedula de Identidade e CPF do S6cio (s) da empresa;
b) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa fisica, no registro publico de empresa mercantil
da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda, apresentar o registro da
Junta onde opera com averbaÿao no registro da Junta onde tern sede a matriz.
c) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor
devidamente registrado no registro publico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de
sociedades empresdrias e, no caso de sociedades por agoes, acompanhado de documentos de eleiÿao de seus
administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbacao no registro da Junta onde tern sede a matriz.
d) INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no
Cartorio de registro das Pessoas Jurfdicas acompanhada de prova da diretoria em exercicio; devendo, no
caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda, apresentar o registro no Cartorio de registro das Pessoas
Jurfdicas do Estado onde opera com averbacao no Cartorio onde tern sede a matriz.
e) DECRETO DE AUTORIZAgAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Paxs, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO expedido
pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
f) CERTIFICADO DA CQNDigAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (CCMEI), tipo
empresarial que se equipara ao empres&rio individual, conforme Lei Complementar n° 128/2008,
devidamente
em
virtual,
ambiente
disponibilizada
meio
do
integralmente
por
sftio www.portaldoempreendedor.gov.br;

-

II RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
b) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo ao
domicflio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
c) Provas de regularidade, em plena validade, para com:
c.l) A comprovacao de REGULARIDADE para com a Fazenda Federal devera ser feita atraves da Certidao
de regularidade de Debitos relativos a Cr£ditos Tributarios Federais e if Dfvida Ativa da Uniao (CND),
emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2 de outubro
de 2014;
c.2) A comprovaÿao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita atraves de Certidao
Consolidada Negativa de D6bitos inscritos na Dfvida Ativa Estadual;
c.3) A comprovaqrao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita atraves de Certidao
Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Dfvida Ativa Municipal.
c.4) Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, atraves de
Certificado de Regularidade de Situaÿao - CRS e;
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c.5) Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagao
de certidao negativa, nos termos do Titulo Vll-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943." (NR), conforme Lei 12.440/2011 de 07 de juiho de 2011.
OBS: Caso nao seja deciarado o prazo de validade da certidao em seu conteudo, sera considerada o prazo
de 30 (trinta) dias da sua emissao. Para efeito de sua validadeÿ _
d) - As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), deverao apresentar toda a documentagao
exigida para efeito de comprovagao de REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, mesmo que esta
apresente alguma restrigao;
d.l) - Havendo alguma restrigao na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o
prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponded ao momento em que o proponente for
deciarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a criterio da administragao publica, para
a regularizagao da documentacao, pagamento ou parcelamento do debito e emissao de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa;
d.2) - A nao-regularizagao da documentacao, no prazo estabelecido, implicara decadencia do direito a
contratagao, sem prejulzo das sangoes previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a convocagao
dos Iicitantes remanescentes, na ordem de classificagao, ou a revogagao da Iicitagao, conforme o caso.

-

Ill RELATIVA A QUALIFICA(/AO ECONOMICA E FINANCEIRA:
a) Balango patrimonial e demonstragoes contabeis (DRE) do ultimo exercicio fiscal, ja exjgiveis e
apresentados na forma da lei, devidamentc rcgistrado na junta comercial da sede da licitante, acompanhado
dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario, que comprovem a boa situagao financeira da
empresa, com vistas aos compromissos que tera de assumir caso lhe seja adjudicado o objeto licitado,
devidamente assinado pelo contador responsavel, sendo vedada sua substituigao por balancetes ou balangos
provisbrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (tres) meses da
data de apresentagao da proposta;
a.l) Serao considerados como na forma da Lei, c Balango Patrimonial e Demonstragoes Contabeis assim

apresentados;
all) Sociedades empresariais em

geral: registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou
domicilio da Licitante, acompanhados de copia do termo de abertura e de encerramento do Livro Diario do
qual foi extraido.
a.1.2) Sociedades empresarias, especificamente no caso de sociedades anonimas regidas pela Lei n°.
6.40ÿ76: registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante; ou publicados na
imprensa oficial da Uniao, ou do Estado, ou do Distrito Federal conforme o lugar em que esteja situada a
sede da companhia; ou, ainda, em jornal de grande circulagao editado na localidade em que esta a sede da
companhia;
a.1.3) Sociedades simples: registrados no Registro Civil das Pessoas juridicas do local de sua sede; caso a
sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empresaria, devera sujeitar-se as normas fixadas para
as sociedades empresarias, inclusive quanto ao registro na Junta Comercial.
a.l .4) As empresas constituidas a menos de um ano: apresentarao deverao apresentar demonstrative do
Balango de Abertura, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial do domicilio da
Licitante, acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario - estes termos
devidamente registrados na Junta Comercial assinado pelo sbeio-gerente ou diretor e pelo contador ou outro
profissional equivalcnte, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabiiidade.
b) Entende-se que a expressao "na forma da lei" constante no item a), no minimo: balango patrimonial e
DRE, registro na Junta Comercial ou orgao competente, termos de abertura e encerramento).
c) As copias deverao ser originarias do Livro Diario devidamente formalizado e registrado.
d) A empresa optante pelo Sistema Piiblico de Escrituragao Digital SPED podera apresenta-lo na forma da
-

lei.

e) Entende-se que a expressao "na forma da let" constante no item d) engloba, no minimo:
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- DRE - Demonstragao do Resultado do Exercicio;

- Termos de abertura e de encerramento;
- Recibo de entrega de escrituragao contabil digital; (Para efeito o que determina o Art. 2° do Decreto N°
9.555, de 6 de novembro de 2018);
- Comprovantes/ termos de autenticagoes digitais (assinatura digital), a fim de garantir a autoria, a
autenticidade, a integridade e a validade juridica do documento digital.
OBS1: A autenticagao de livros contabeis das pessoas juridicas nao sujeitas ao Registro do
Comercio, podera ser feita pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital - Sped, instituido pelo
Decreto n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, por meio da apresentagao de escrituragao contabil
digital, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministerio da

_

Fazenda. (Art. 1° do Decreto N° 9.555, de 6 de novembro de 2018). _
a.1.5). As copias deverao ser originarias do Livro Diario constante do SPED.
a.1.6). A Escrituragao Digital devera estar de acordo com as Instrugoes Normativas (RFB n° 1420/2013 e RFB
n° 1594) que tratam do Sistema Publico de Escrituragao Digital - SPED. Para maiores informagoes, verificar
o site www.receita.gov.br, no link SPED. Ficando a exigencia de apresentagao do Balango Patrimonial do
ultimo exercicio social, a ser apresentado no prazo que determina o art. 5° das Instrugoes Normativas da
RFB, bem como o que determina a Jurisprudencia no Acordao TCU n° 2.669/2013 de relatoria do Ministro
Valmir Campelo.
g). O Microempreendedor Individual-MEI que no ano-calendario anterior nao tenha auferido receita bruta
de ate R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), esta dispensado da apresentagao do Balango Patrimonial e
demonstragoes contabeis do ultimo exercicio social na forma do item anterior, conforme art. 1.179 §2° do
Codigo Civil e artigo 18-A, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006, entretanto devera apresentar a
DASNSIMEI ('Declaracao Anual do Simples Nacional - Microempreendedor Individual!, para comprovar
tal condigao.
h). Certidao negativa de falencia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, ou de execugao patrimonial,expedida no domicilio da pessoa fisica (artigo 31 daLein° 8.666/93)
em data nao superior a 30 (trinta) dias.
i). Caso o licitante esteja em recuperagao judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do
piano de recuperagao judicial ou a homologagao do piano de recuperagao extrajudicial, conforme o caso.

A QUALIFICACAO TECNICA:
a) Apresentagao de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Tecnica de fornecimento executados,
obrigatoriamente pertinente e compativel com o objeto desta licitagao, expedida por entidade publica ou
privada, usuaria do fornecimento em questao, comprovando a plena satisfagao de sua execugao. Somente
serao considerados validos os atestados com timbre da entidade expedidora e com identificagao do nome
completo do emitente. O atestado devera ser datado e assinado por pessoa fisica identificada pelo nome e
cargo exercido na entidade, com firma reconhecida em cartorio do declarante, estando as informagoes
sujeitas a conferencia pela Pregoeira ou quern este indicar. Bem como as demais informagoes:
a.l) nome, CNPJ e enderego completo da pessoa juridica tomadora dos servigos e emitente do atestado;
b.l.) nome e CNPJ da empresa que executou o fornecimento;
c.l .) descrigao dos fornecimentos;
d.l) periodo de execugao;

IV - RELATIVA

local e data da emissao do atestado;
identificagao (nome e cargo ou fungao) e assinatura do signatario do atestado.
b). No atestado de capacidade tecnica devera estar descrito expressamente os itens cuja execugao ou
entrega foram realizadas, sendo estes compativeis com o Termo de Referenda deste edital, conforme o
e.l)

f.l)

caso.
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c). Podera, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade tecnica para comprovagao
ao que dispoe o item "a", instrumento de nota fiscal/ contrato de prestagao de fornecimento respectivos ao
qual o atestado faz vinculagao.
V - DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAgAO:
a) Declaragao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU
de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituigao Federal, nao emprega menores de 18
(dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos
em trabalho algum, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, com firma reconhecida
em cartorio competente, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
b) Declaragao, sob as penalidades cabiveis, de inexistencia de fato superveniente impeditivo da habilitagao,
ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores, com firma reconhecida em cartorio
competente conforme modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/ 93).
c) Declaragao com relagao de contatos para comunicagoes oficiais Ex: E-mail, fax, telefone ETC. A ausencia
destes documentos nao causara inabilitagao da Iicitante.
9. SANCOES
9.1. Na hipdtese de descumprimento, por parte do fomecedor, de quaisquer das obrigacoes definidas neste
instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serao aplicadas, sem prejufzo das sangoes
previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
9.2 - Se o fornecedor ensejar o retardamento da entrega do objeto, nao mantiver a Proposta de Pregos, falhar
ou fraudar na execugao do fornecimento, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara
impedido de licitar e contratar com o Muniripio de PACOTI e sera descrcdenciado no Cadastro da Prefeitura
de Pacoti pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de aplicagao das seguintes multas e das demais
cominagoes legais:
I- multa de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato:
a) apresentar documentagao falsa exigida;
b) nao manter a Proposta;
c) fraudar na execugao do contrato;
d) comportar-se de modo inidoneo;
9.3 - Multa moratoria de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na entrega de qualquer
objeto registrado solicitado, contados do recebimento da ORDEM DE COMPRA no enderego constante do
cadastro ou da Ata, ate o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30
(trinta) dias;
9.4 - Multa moratoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipdtese de atraso superior a 30
(trinta) dias no fornecimento do bem requisitado;
9.5 - Na hipotese de ato ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do
fornecimento/ entrega dos bens, as atividades da administragao, desde que nao caiba a aplicagao de sangao
mais grave, ou descumprimento por parte do Iicitante de qualquer das obrigagoes definidas neste
instrumento, na Ata de Registro de Pregos, no contrato ou em outros documentos que o complementem,
nao abrangidas nos sub itens anteriores, serao aplicadas, sem prejuizo das demais sangoes previstas na Lei
n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, as seguintes penas:
9.5.1 - Advertencia;
9.5.2 - Multa de 1% (urn por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisigao, ou do valor
global mdximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
9.6 - O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da notificagao ou decisao do recurso, por meio de Documento de Arrecadagao Municipal - DAM.
9.6.1 - Se o valor da multa nao for pago, ou depositaao, sera automaticamente descontado do pagamento a
que o Iicitante fizer jus.
9.6.2 - Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito do Iicitante, o valor devido sera cobrado
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administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de execugao
fiscal, com os encargos correspondentes.
9.7 - A falta dos bens nao podera ser alegada como motivo de forga maior e nao eximira a CONTKATADA
das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento das obrigagoes estabelecidas neste contrato.
9.8 - Apos o devido processo administrative, conforme disposto no Edital, as multas pecuniarias previstas
neste Instrumento serao descontaaas de quaiquer credito existente no Municipio em favor da Contratada
ou cobradas judicialmente, na inexistencia deste.
9.9 - As partes se submeterao ainda as demais sangoes impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.°
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatorio.
11. OBRIGAgOES DA CONTRATANTE
11.1- Oferecer todas as informagdes necessaries para que a credenciada possa executar o objeto deste
credenciamento dentro das especificagoes;
11.2 efetuar os pagamentos nas condigoes e prazos estipulados;
11.3 proporcionar todas as facilidades visando a boa execugao do objeto do contrato;
11.4 manter preposto, formalmentc designado pela secretaria, para fiscalizar o Contrato.
12. OBRIGACOES DA CONTRATADA
12.1- Fornecer o objeto deste termo de referenda, na ordem de fomecimento, isentos de defeitos de fabricagao;
12.2 responsabilizar-se pelo transporte, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas
relativas a entrega do objeto, inclusive o frete;
12.3 Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos
em decorrencia de quaiquer evento (problemas de transporte, de armazenagem, ou outro que venha colocar em
risco a qualidade e a integridade dos produtos, os quais sejam reprovado pela CONTRATANTE, e outros),
providenciando sua substituigao, quando for o caso, no prazo de ate 5 (cinco) dias, improrrogaveis, contados
da notificagao que Ihe for entiegue oficialmente;
12.4 nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, sem previa e expressa anuencia da
Prefeitura Municipal de Pacoti;
12.5 manter as condigoes de habilitagao e qualificagao tecnica exigida no edital do pregao;
12.6 cumprir com a legislagao vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos tributaries, fiscais,

trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necessarios ao cumprimento do objeto;
12.9 E de total responsabilidade da empresa vencedora informal- a administragao publica quaiquer mudanga
que houver na situagao cadastral (CNPJ) da empresa, para apos comprovagao de regularidade, a devida
efetivagao do pagamento;
12.10 fornece junto com o material as notas fiscais acompanhadas das seguintes certidoes;

a) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Economica Federal.
b) CND - Certidao Negativa de Debitos Estaduais
c) CND - Certidao Negativa de Debitos Municipals
d) CND - Certidao Negativa de Debitos Federais
e) CND - Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas
13. ALTERAgOES CONTRATUAIS
13.1- A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, acrescimos ou supressoes no
quantitative do objeto contratual, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor initial do Contrato,
conforme o disposto no § Is, do art. 65, da Lei de Licitagoes.

14. PRAZO DE DURAgAO
14.1- O presente Instrumento produzira seus juridicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e
do ano firmado, podendo ter a sua duragao prorrogada na forma da lei 8.666/93.
vigera a te_ d e_

15. PAGAMENTO
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15.1- A fatura relativa aos servigos mensalmente prestados devera ser apresentada k Secretaria emissora da
Ordem de Servigos, ate o 10° (decimo) dia util do mes subsequente a realizagao dos servigos, para fins de
conferencia e atestagao da execugao dos servigos;
15.2- A fatura constara dos servigos efetivamente prestados no periodo de cada mes civil, de acordo com o
quantitative efetivamente realizado no m<§s, cujo valor sera apurado atraves de Nota Fiscal;
15.3- Caso a Nota Fiscal seja aprovada pela Secretaria emissora da Ordem de Servigos, o pagamento sera
efetuado ate o 30° (trigesimo) dia apos o protocolo da fatura pela CONTRATADA.
16. DO LOCAL DE EXECUgAO DOS SERVigOS:
16.1. Os bens licitados deverao ser entregues no prazo maximo de 30 (trinta) dias, obedecendo a um
cronograma de entrega, a partir das caracteristicas que se apresentam nos quantitativos discriminados na
ORDEM DE COMPRA/AUTORIZAQAO DE FORNECIMENTO pela administragao, no local, dia e horario
estabelecidos pelas Unidades Gestoras, no almoxarifado da Secretaria requisitante do Municipio de Pacoti.
16.2. Para os produtos objeto deste certame, devera ser emitida Fatura e Nota Fiscal era nome da Prefeitura
Municipal, com enderego: R. Paulo Sarasate - Centro - Pacoti - Ceara.
16.2.2. No caso de constatagao da inadequagao dos bens fornecidos as normas e exigencias especificadas
neste Edital e na Carta Proposta vencedora a administragao os recusara, devendo ser de imediato ou no
prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas condigoes, sob pena de aplicagao das
penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.
16.3. Os bens licitados deverao ser entregues, observando rigorosamente as condigoes contidas no Termo de
referenda, nos anexos desse instrumento e disposigoes constantes de sua Carta Proposta, bem ainda as
normas vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas
e quaisquer 6nus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou
extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do
fornecimento que lhes sejam imputaveis, inclusive com relagao a terceiros, e ainda:
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suasexpensas, no total ou em parte, o objeto do fornecimento
em que se verificarem vfeios, defeitos ou incorregoes;
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugao do fornecimento, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagao ou o acompanhamento pelo orgao interessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administragao, para representa-lo na execugao do fornecimento. As decisoes
e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do fornecedor deverao ser comunicadas
a seus superiores em tempo habil para a adogao das medidas convenientes;
d) a entrega dos produtos devera ser efetuada de forma a nao comprometer o funcionamento do
fornecimento, e devera cumprir o cronograma expedido pelas Secretarias requisitantes do Municipio de
Pacoti.

17. DA SUB-CONTRATAgAO:
17.1. A subcontratagao do objeto deste Contrato, somente sera possivel, com expressa autorizagao da
contratante.

17.3. Em hipotese nenhuma, havera relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE com os

subcontratados.
17.5. Caso haja a subcontratagao, obriga-se a CONTRATADA a celebrar Contrato com inteira obediencia as
condigoes previstas no Edital/ Contrato e sob a sua inteira e exclusiva responsabilidade, reservando-se ainda
ao Municipio de PACOTI, o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caibam
aos subcontratados motives para reclamar indenizagao ou prejuizos.
17.6. NOS CASOS EM QUE A ADMINISTRAgAO APROVE A SUB-CONTRATAgAO, SERA
VEDADA COM OUTRAS LICITANTES PARTICIPANTES DESTE PROCESSO LICITATORIO, BEM
COMO A SUBCONTRATAgAO TOTAL DO OBJETO.
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ANEXO II
MINUTA DA PROPOSTA DE PRFgOS

Pregao Presencial N° _/2021/- PP

A
Prefeitura Municipal de PACOTI
Comissao de Pregao
Razao Social: _

CNPJ:__

Endereÿo: _ CEP:
Fone: _ Fax:.
Banco: __ Agenda N”:

Conta Corrente N0:.

OBJETO: SELEgAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREgOS VISANDO FUTURA E
EVENTUAL CONTRATAgAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DO FARDAMENTO ESCOLAR
DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE PACOTI.

ITEM
Ite
m
N°

Especificaÿao dos Serviÿos

Unid.

Quant.

Marca

Valor
Unit.

Valor
Total

Valor Total:

Valor Global da Proposta:
(valor por extenso)
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estao inclusos todos os tributos, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos,
demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento Iicitado, inclusive a margem de lucro.

Local e data

Carimbo da empresa/Assinatura do responsavel

,r\
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ANEXO m
MODELOS DE DECLARACOES/PROCURAVAO

*

HI.I.) 1° Modelo de DecIara?ao:

DECLARAC AO
(NOMINA E QUALIHCA O EORNECEDORL DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente

para fins de prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de PACOTI, Estado do Ceara, que, em
cumprimento ao estabelecido na Lei n“ 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso
XXXIII, do artigo 7°, da Constituigao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo
na condiÿao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

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

<UF)

de

de 2021.

DECLARANTS
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MODELOS DE DECLARAgOES/PROCURAgAO

III.II.) 2° Modelo de DecIara?ao:

DECL AR Ag AO
(NOMINA E OUALIFICA O FQRNECEDORL DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente

para fins de prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de PACOTI, Estado do Ceara, sob as
penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitagao para
participar no presente certame licitatorio, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrencias posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei n.° 8.666/93.

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

(UF)

de

de 2021.

DECLARANTE
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ANEXO III
MODELOS DE DECLARAgOES/ PROCUR AC AO

III.V.) 3° Modelo de Declaragao:

DECLARAgAO PARA MICRO EMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_

, por intermedio de seu representante
(Nome/Razao Social), inscrita no CNPJ n°
_, portado(a) da Carteira de Identidade
legal, o(a) Sr(a) _
DECLARA, sob as sancoes administrativas
e CPF n“
n°
cabiveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislaÿao
vigente, nao possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3° da Lei Complementar n°

123/06.
(UF),

_de

de 2021.

(Representante Legal)
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MODELOS DE DECLARAgOES/PROCURACAO

III.VI.) 4° Modelo de Procuragao:

PROCURAC AO
OUTORGANTE: <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDEREgO> neste ato representada por seu (titular,
socio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualificagao (nacionalidade, estado civil, profissao, RG e
CPF).
OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificagao (nacionalidade, estado civil, profissao, RG,
CPF e enderego.
PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representa-lo junto ao
Municipio de PACOTI, Estado do Ceara, relativo ao pregao promovido atraves do Edital n° _ /
podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar durante o procedimento os documentos de
credenciamento, envelopes de proposta de pregos e documentos de habilitagao, assinar toda a
documentagao necessaria, como tambem formular ofertas e lances verbais de pregos e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante que se fizerem necessarios ao fiel
cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por forga do artigo 675 do Codigo
Civil esta obrigado a satisfazer todas as obrigagoes contraidas pelo outorgado.

.

(UF)

de

de

OUTORGANTE
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ANEXO IV
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREgOS N° 2021._ /PE/SRP

PREGAO N°.
inscrito no CNPJ N° _
Aos XX dias do mes de XXXX de 2021, o MUNIClPIO DE
sendo
atraves da Secretaria Municipal de
, com sede a
facultado seu uso pelos drgaos da administragao direta e indireta, nos termos da Lei Federal Na 8.666/93,
Decreto Federal n° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, Decreto n° 9.488, de 30 de agosto de 2018 e Lei
Complementar 123/2006 e alteragoes, e suas alteragoes, bem como pelas normas e condigoes estabelecidas,
e em face a classificagao das propostas apresentadas no Pregao Presencial n°
/2021/PE para a inclusao
no Sistema de Registro de Pregos, e HOMOLOGADO pela Secretaria RESOLVEM: registrar os precos para
SELEgAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREgOS VISANDO FUTURAS E
EVENTUAIS
por um periodo de 12 meses, tendo sido, o referido Menor Prego Por Lote e,
foi classificada em 1° lugar o licitante
oferecido pela(s) empresa(s), cujas propostas para os ITEM n°
_
, inscrito no CPF n°.
que
Senhor
Sr.
vencedor
representada pelo
na
licitagao,
modalidade
realizada
da
entre si, jus to e avancado a presente ata, devidamente precedida
PREGAO, conforme o Processo n°
2021/PP pelas clausulas e condigoes a saber:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1. A presente Ata tern por objeto SELEgAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREgOS
de acordo com as exigencies estabelecidas no Edital,
VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS
constantes no Termo de Referenda e nesta Minuta da Ata de Registro de Prego, por um periodo de 12 meses.
_

.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAgOES:
Subclausula Primeira - DAS OBRIGAgOES DA CONTRATANTE
a) Efetuar o competente registro do(s) licitante(s) vencedor (es) e firmar a correspondente Ata de Registro
de Pregos.
b) Receber o fornecimento e encaminhar ao setor competente a correspondente Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada, para fins de liquidagao.
c) Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido na Ata de Registro
de Prego.
d) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar o fornecimento o
dentro das normas da Ata de Registro de Prego.
e) Responsabilizar-se pela comunicagao em tempo habil do fornecimento a ser executado.
f) Assegurar-se do bom FORNECIMENTO, verificando sempre o atendimento ao fornecimento.
g) Acompanhar e fiscalizar a fornecimento, por meio de seu servidor especialmente designado, nos termos
do art. 67 da Lei n° 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento.
h) Assegurar-se de que os pregos contratados estao compatlveis com aqueles praticados no mercado, de
forma a garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o MUNIClPIO DE
i) Fiscalizar o cumprimento das obrigagoes contratuais pela CONTRATADA, inclusive quanto a nao
interrupgao dos medicamentos fornecidos.
j) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependencies para o FORNECIMENTO
referentes ao objeto, quando necessario.
k) Prestar as informagoes e os esclarecimentos que sejam solicitados pelos empregados da CONTRATADA.
1) Notificar, por escrito, a CONTRATADA a ocorrencia de eventuais imperfeigoes no curso do fornecimento
dos ITENS, fixando prazo para sua corregao.

_

Subclausula Segunda - DAS OBRIGAgOES DA CONTRATADA:
a)- Fornecer o objeto deste termo de referenda, na ordem de fornedmento, isentos de defeitos de fabricagao;
b) Responsabilizar-se pelo transporte, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas
relativas a entrega do objeto, inclusive o frete;
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c) Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos
em decorrencia de qualquer evento (problemas de transporte, de armazenagem, ou outro que venha colocar
em risco a qualidade e a integridade dos produtos, os quais sejam reprovado pela CONTRATANTE, e
outros), providenciando sua substituigao, quando for o caso, no prazo de ate 5 (cinco) dias, improrrog&veis,
contados da notificagao que lhe for entregue oficialmente;
d) Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, sem previa e expressa anuencia da
Prefeitura Municipal de Pacoti;
e) de total responsabilidade da empresa vencedora informar a administragao publica qualquer mudanca
que houver na situagao cadastral (CNPJ) da empresa, para apos comprovacao de regularidade, a devida
efetivagao do pagamento;
f) Manter as condigoes de habilitagao e qualificagao tecnica exigida no edital do pregao;
g) Cumprir com a legislagao vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos tributaries, fiscais,
trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necess&rios ao cumprimento do objeto;
h); Fornecer junto com o material as notas fiscais acompanhadas das seguintes certidoes:
CRF Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Economica Federal.
•

-

•

•

CND - Certidao Negativa de Debitos Estaduais
CND - Certidao Negativa de Debitos Municipals

•
•

CND - Certidao Negativa de Debitos Federais
CND - Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO:
Subclausula Primeira - O pagamento sera efetuado, no prazo de ate 30 (trinta) dias apos o recebimento
definitivo, conferencia da Nota Fiscal e o devido atesto, em moeda corrente nacional, por meio de Ordem
Bancaria, e de acordo com as condigoes constantes da proposta, mediante a apresentagao da Nota
Fiscal/Fatura, em 2 (duas) vias, correspondente a parte executada, de acordo com as demais exigenrias
administrativas em vigor.
Subclausula Segunda A Nota Fiscal devera indicar o mimero da Nota de Empenho correspondente, os
mimeros da Conta Corrente, Agenda e Banco, para a emissao da respectiva Ordem Bancaria de Pagamento.
Subclausula Terceira Antes de efetuar todo e qualquer pagamento sera verificada a regularidade da
contratada, mediante consulta "on line", cujo documento sera anexado ao processo de pagamento.
Subclausula Quarta - Antes de efetuar qualquer pagamento sera verificada a situagao do licitante no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ou Suspensas - CEIS, cadastro este Criado pela Controladoria
Geral da Uniao, nos termos do Aviso-Circular n° 1/GM/CGU-PR, de 19 de janeiro de 2009, assinado pelo
Exmo. Sr. Ministro de Estado do Controle e da Transparency.
Subclausula Sexta O pagamento podera ser sustado pelo MUNICIPIO DE
Secretaria
requisitante, caso ocorra inadimplemento das obrigagoes da CONTRATADAe/ou erros ou vicios na fatura,
o que implicara na devolugao do valor eventualmente pago.
Subclausula Setima - Nao ser& efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA, enquanto houver
pend§ncia de liquidagao da obrigagao financeira em virtude de penalidade ou inadimplencia da ata de
registro de pregos.
CLAUSULA QUARTA - DOS USUARIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREgOS:
4.1. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Pregos qualquer 6rgao ou entidade da Administragao Publica
que nao tenha participado do certame, mediante previa consulta ao 6rgao gerenciador SECRETARIA De
Educagao, Ciencia, Tecnologia e Inovagoes, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas,
no que couber, as condigoes e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666/93, relativas a utilizagao do Sistema de
Registro de Pregos.
Subclausula Primeira- Apos a autorizagao do orgao gerenciador, o orgao nao participante devera efetivar
a fornecimento ou contratagao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vig£ncia da ata.
Subclausula Segunda- Cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as
condigoes nela estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao do fornecimento decorrente de adesao, desde que

-

-

-
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nao prejudique as obligates presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o orgao gerenci&eUms

orgaos participantes.
Subclausula Terceira- Os orgaos usuarios nao serao obrigados a contratar o fornecimento registrados dos
fornecedores constantes da Ata de Registro de Pregos, facultando-se a realizagao de Iicitagao especffica para
o fornecimento pretendido, sendo assegurada ao beneficiario do registro a preferencia de fornecimento em
igualdade de condigdes.
atravÿs da Secretaria indicada serd o orgao responsavel
Subclausula Quarta - O MUNICIPIO DE
pelos atos de controle e administragao da Ata de Registro de Pregos decorrentes desta Iicitagao e indicara,
sempre que solicitado pelos orgaos usuarios, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem
adquiridos, os fornecedores para o qual sera emitido o pedido.
Subclausula Quinta - Sera de inteira responsabilidade e iniciativa dos orgaos usuarios do registro, a emissao
dos Pedidos de FORNECIMENTO, cabendo aos mesmos todos os atos de administragao junto aos
fornecedores. Os pedidos serao formalizados por interm£dio de empenho, quando a FORNECIMENTO for
de uma so vez e nao houver obrigagoes futuras ou por empenho e Ata de Registro de Prego (se houver) de
FORNECIMENTO nas hipoteses que se fizerem necessarias clausulas de obrigagoes futuras.
Subclausula Sexta: As aquisigoes ou as contratagoes adicionais de que trata este artigo nao poderao exceder,
por 6rgao ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio
e registrados na ata de registro de pregos para o orgao gerenciador e para os orgaos participantes (Conforme
art. 1° § 3° do Decreto n° 9.488, de 30 de agosto de 2018).

Subclausula Setima: O quantitativo decorrente das adesoes a ata de registro de pregos nao podera exceder,
na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o orgao
gerenciador e para os orgaos participantes, independentemente do numero de orgaos nao participantes que
aderirem. (Conforme art. 1° § 4° do Decreto n° 9.488, de 30 de agosto de 2018).

CLAUSULA QUINTA -OBRIGACOES DO ORGAO PARTICIPANTS
5.1. tomar conhecimento da presente Ata, inclusive as respectivas alteragoes, para fins de utilizagao de forma
correta;

yCE, objetivando a obtengao das
5.2. consultar previamente a administragao da MUNICIPIO DE
informagoes necessarias a aquisigao pretendida;
5.3. verificar a conformidade das condigoes registi'adas perante o mercado local, informando a MUNICIPIO
DE
yCE eventuais desvantagens verificadas;
5.4. encaminhar a administragao da MUNICIPIO DE
yCE copia da respectiva nota de empenho,
no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, bem como as informagoes sobre a contratagao efetivamente
realizada; e
5.5. acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigagoes contidas no edital da licitagao e na presente
Ata, informando a administragao do MUNICIPIO DE
yCE qualquer irregularidade ou

inadimplemento do particular.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREgOS:
6.1. A Ata de Registro de Pregos produzira seus jurldicos e legais efeitos a partir da data de assinatura e
vigera pelo prazo de 12 (DOZE) MESES, admitindo-se, porem, a prorrogagao dos contratos dela decorrentes,
nos termos da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREgOS:
7.1. O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual, cabera a SECRETARIA De
Educagao, Ciencia, Tecnologia e Inovagoes, competindo-lhe:
a) efetuar controle dos fornecedores, dos pregos, dos quantitativos fornecidos e das especificagoes dos
PRODUTOS registrado;
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b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os pregos dos PRODUTOS, de forma a avaliar o mercado,
podendo rever os pregos registrados, a qualquer tempo, em decorrencia da redugao dos pregos praticados
no mercado ou de fato que eleve os custos dos PRODUTOS registrados;
c) notificar o fornecedor registrado via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;
d) observar, durante a vigencia da presente ata que nas aquisigoes sejam mantidas as condigoes de
habilitagao e qualificagao exigidas na Iicitagao, bem como a compatibilidade com as obrigagoes assumidas,
inclusive, solicitar novas certidoes ou documentos vencidos;
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociagao de pregos registrados, para fins de
adequagao as novas condigoes de mercado e de aplicagao de penalidades;
f) consultar o fornecedor registrado quanto ao interesse em prestar o FORNECIMENTO a outro orgao da
Administragao Publica que externe a intengao de utilizar a presente Ata;
g) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condigoes ajustadas no edital da Iicitagao e na
presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos orgaos participantes possiveis alteragoes ocorridas.
Subclausula Primeira - As pesquisas de mercado, atendendo k conveniencia e ao interesse publico, poderao
ser realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administragao Publica, assim
como ser utilizadas pesquisas efetuadas por orgaos publicos.

CLAUSULA OITAVA - DOS PREQOS REGISTRADOS:

8.1. Os pregos registrados, a especificagao dos PRODUTOS, o quantitative, as empresas fornecedoras e o
nome do representante legal sao os constantes do Modelo de Proposta e Anexo I desta ata de registro de

pregos:
8.2. A Ata de Registro de Pregos podera sofrer alteragoes, obedecidas as disposigoes contidas no art. 65 da
Lei ng 8.666, de 1993.
§1-0 prego registrado poderd ser revisto em decorrencia de eventual redugao daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos PRODUTOS registrados, cabendo ao 6rgao gerenciador
SECRETARIA De Educagao, Ciencia, Tecnologia e Inovagoes da Ata promover as necessarias negociagoes
junto aos fornecedores.
§ 2- Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego
praticado no mercado o orgao gerenciador SECRETARIA De Educagao, Ciencia, Tecnologia e Inovagoes
devera:
I- Convocar o fornecedor visando a negociagao para redugao de pregos e sua adequagao ao praticado
pelo mercado;
II - Frustrada a negociagao, o fornecedor serd liberado do compromisso assumido; e
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao.
§ 3- Quando o prego de mercado se tornar superior aos pregos registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orgao gerenciador
SECRETARIA De Educagao, Ci§ncia, Tecnologia e Inovagoes poderd:
I- Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicagao da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicagao ocorrer antes do pedido de
FORNECIMENTO; e
II - Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociagao.
§42 Nao havendo exito nas negociagoes, o orgao gerenciador SECRETARIA De Educagao, Ciencia,
Tecnologia e Inovagoes devera proceder a revogacao da Ata de Registro de Precos, adotando as medidas
cabiveis para obtengao da contratagao mais vantajosa.

CLAUSULA NONA - DA VALIDADE DOS PREQOS:
9.1. Esta Ata de Registro de Pregos, documento vinculativo obrigacional, com caracteristica de compromisso
para FUTURO FORNECIMENTO, terd a vigencia de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua
assinatura.
Subclausula Unica - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Pregos, o MUNICIPIO DE
/CE nao sera obrigada a contratar o FORNECIMENTO disposto na Clausula Primeira
exclusivamente pelo Sistema de Registro de Pregos, podendo faze-lo por meio de outra Iicitagao quando
julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenizagao de qualquer especie a contratante, sendo,

_
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entretanto, assegurada aos beneficiarios do registro, a preferencia de FORNECIMENTO em igualdade de
condigoes. O MUNICIPIO DE
/CE podera ainda, cancelar a Ata, na ocorrencia de alguma das
k contratada, neste caso, o contraditorio e ampla defesa.
garantidos
legalmente
previstas,
hipoteses

CLAUSULA DECIMA - CONDigOES DO FORNECIMENTO:
yCE sera o orgao responsavel pelos atos de controle e administragao da
10.1. O MUNICIPIO DE
Ata de Registro de Pregos decorrentes desta licitagao e indicara, sempre que solicitado pelos orgaos usuArios,
respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fornecedores para o qual sera
emitido o pedido.
Subclausula Primeira - Sera de inteira responsabilidade e iniciativa dos orgaos usuarios do registro, a
emissao dos Pedidos de fornecimento, cabendo aos mesmos todos os atos de administragao junto aos
fornecedores. Os pedidos serao formalizados por intermedio de empenho, quando a fornecimento for de
uma s6 vez e nao houver obrigagoes futuras ou por empenho e Ata de Registro de Preco (se houver) de
fornecimento nas hipoteses que se fizerem necessarias clAusulas de obrigacSes futuras.
Subclausula Segunda - A Administragao nao emitira qualquer Pedido de fornecimento sent a previa
existencia do respectivo credito orgamentario.
Subclausula Terceira O extrato do contrato, quando realizado, sera, em qualquer hipotese, publicado na
imprensa oficial, no prazo maximo de 20 (vinte) dias a contar da data do fornecimento ao licitante ou,
quando for o caso, da assinatura da Ata de Registro de Prego de fornecimento.
Subclausula Quarta - O Pedido de fornecimento sera formalizado por intermedio de:
a) Nota de empenho e autorizagao de fornecimento se o fornecimento for de uma s6 vez; ou Ata de Registro
de Prego (se houver), no caso de existirem obrigagoes futuras;
b) Fornecedor/prestador de servigos ficara obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a
vigencia da Ata, mesmo que a fornecimento esteja prevista para data posterior a do seu vencimento;
c) Somente quando o licitante registrado em primeiro lugar nao se dispuser a realizar o fornecimento
adicional a orgao ou entidades que nao tenham participado do certame licitatorio, sera indicado o segundo

-

ciassificado, e assim sucessivamente.
Subclausula sexta - O fornecimento do objeto desta Ata de RP nao podera ultrapassar o limite maximo
previsto no Termo de Referenda, no periodo de 12 meses.

-

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DA FISCALIZAgAO TECNICA E DO RECEBIMENTO:
Os ITENS serao:
a) Recebidas provisoriamente, por intermedio de um responsavel a ser designado pela Secretaria
requisitante para posterior comprovagao da conformidade e quantidade do objeto com as especificagoes
constantes na ordem de fornecimento;
b) Recebidas definitivamente, ap6s comprovagao da compatibilidade dos ITENS com as especificagoes e
consequente aceitagao, impreterivelmente no prazo de ate 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de
fornecimento;
c) Rejeitadas, quando em desacordo com o estabelecido no presente Termo de Referenda do Edital
convocatdrio.
Subclusula Primeira - Ainda que os ITENS sejam recebidas em carater definitivo, subsistira, na forma da
Lei, a responsabilidade da CONTRATADA pela quaiidade e seguranga dos mesmos.
Subclausula Segunda - Os materiais deverao ter garantia de no minimo 12 (doze) meses, contados a partir
da data do recebimento dos mesmos

-

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DAS SANgOES:

Subclausula Primeira: Pela inexecugao total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Pregos, a
Administragao garantira o contraditorio a ampla defesa antes de aplicar k CONTRATADA as seguintes
sangoes:

a) Advertencia;
,
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b) Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso e por ocorrencia de fato em desacordo com o proposto
e o estabelecido no Edital, ate o m&ximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente;
c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecugao total ou
parcial do FORNECIMENTO, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicagao
oficial;
d) Suspensao temporaria do direito de participar em licitagao e impedimento de contratar com a
Administragao Publica Federal, pelo prazo de ate 2 (dois) anos.
e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a prdpria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a empresa contratada ressarcir a MUNICIPIO DE
pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao aplicada com base na alinea
.
"d". Referida penalidade e de competencia do MUNICIPIO DE
f) As penalidades previstas nas alineas "d" e "e" poderao ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido
condenagao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos,
tenha praticado ato ilicito visando a frustrar os objetivos da licitagao ou demonstrar nao possuir idoneidade
para contratar com a Administragao em virtude de atos illcitos praticados.
g) Ficara impedida de licitar e de contratar com a Uniao, Estados, Distrito Federal ou municlpios e, sera
exclulda do Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4° da Lei
10.520/2000, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, garantido o direito previo da citagao e da ampla defesa e do
contraditorio, quem:
1- convocado no prazo de validade da sua proposta nao assinar a ata de RP, no prazo previsto neste edital.
2- Ensejar o relardamento da execugao do objeto desta Ata de Registro de pregos;
3- Nao mantiver a proposta, injustificadamente;
4- Comportar-se de modo inidoneo;
5- Deixar de fornecimento ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame;
6- Cometer fraude fiscal;
7- Falhar ou fraudar na execugao deste Pregao.
h) Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estard sujeita as penalidades tratadas
na condigao anterior:
1- Pelo fornecimento desconforme com o especificado e aceito.
2- Pela nao execugao no prazo estipulado do FORNECIMENTO rejeitado pelo MUNICIPIO DE
.
3- Pelo descumprimento dos prazos e condigoes previstos neste Pregao.
Subclausula Segunda - Alem das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita no que couber, as
demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93.
Subclausula Terceira - Comprovado impedimento ou reconhecida forga maior, devidamente justificado e
yCE, em relagao a um dos eventos arrolados na alinea "g", a
aceito pelo MUNICIPIO DE
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.
Subclausula Quarta - As sangoes previstas na alinea "g" poderao ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, elencadas nas alineas "b" e "c" da subclausula primeira, descontando dos
pagamentos a serem efetuados.

_____

___

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CONTROLE E ALTHRACOES DE PREgOS:
13.1. Durante a vigencia da Ata de Registro de Pregos os pregos registrados serao fixos.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR NA ATA

DE PREQOS:
14.1. A CONTRATADA tera seu registro na Ata cancelado, por intermedio de processo administrative
especifico, assegurado o contraditdrio e ampla defesa.
A pedido;
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a) Comprovar esta o fornecedor impossibilitado de cumprir as exigencias da Ata, por ocorrencia deisasos
fortuitos ou de forga maior;
b) Seu prego registrado se tornar, comprovadamente, inexequivel em fungao da elevagao dos pregos de
mercado dos insumos que compoem o custo do material;
c) Quando comprovada a ocorrencia de qualquer das hipoteses contidas no Art. 78, incisos XIV, XV e XVI
da Lein0 8.666/93;
Subclausula Primeira Ocorrendo o cancelamento do prego registrado, o fornecedor sera informado por
correspondence com aviso de recebimento, o qual sera juntado ao processo administrative da Ata.
Subclausula Segunda - A solicitagao do fornecedor para o cancelamento dos pregos registrados podera nao
/CE, facultando-se a esta, aplicagao das penalidades previstas na
ser aceita pela MUNICIPIO DE
Ata.
Subclausula Terceira - Havendo o cancelamento do prego registrado, cessarao todas as atividades do
fornecedor relativas ao Registro.
yCE:
14.2. Por iniciativa do MUNICIPIO DE
a) A CONTRATADA nao aceitar reduzir o prego registrado, na hipotese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado;
b) A CONTRATADA perder qualquer condigao de habilitagao exigida no Pregao para Registro de Pregos;
c) Por razoes de interesse publico devidamente motivado e justificado;
d) Quando o fornecedor der causa a rescisao administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro
de Pregos, nas hipoteses previstas nos Incisos deIa XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/ 93.

-

-

CLAUSULA DECIMA QUINTA DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS:
15.1. Os precos registrados na presente Ata de Registro de Pregos poderao ser cancelados de pleno direito,

conforme a seguir:
I- Por iniciativa da Administragao:
a) Quando o fornecedor der causa a rescisao administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro
de Precos, nas hipoteses previstas nos incisos deIa XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93;
b) Se os precos registrados estiverem superiores aos praticados no mercado;
c) Por razoes de interesse publico, devidamente motivado e justificado.
Subclausula Primeira - A comunicagao do cancelamento do prego registrado, nos casos previstos nos
subitem anteriores sera feita por correspondence com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante
aos autos que deram origem ao registro de pregos.
Subclausula Segunda No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o enderego da contratada, a
comunicagao sera feita por publicagao no Didrio Oficial, considerando-se cancelado o prego registrado ap6s
01 (um) dia da publicagao.
Subclausula Terceira - A solicitagao da contratada para cancelamento dos pregos registrados devera ser
formulada com a antecedencia de 30 (trinta) dias, facultada a Administragao a aplicagao das penalidades
previstas neste Edital, caso nao aceitas as razoes do pedido.

-

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS CONDUCES DE SERVIQOS E FISCALIZAQAO:
16.1. O FORNECIMENTO decorrente do presente instrumento seTa acompanhado e fiscalizado por um
representante especialmente designado para esse fim a ser oportunamente indicado pela Secretaria
Contratante, ao qual competira dirimir as duvidas que surgirem no curso do FORNECIMENTO e de tudo
dara ciencia a MUNICIPIO DE
como tambem fiscalizar o FORNECIMENTO, podendo sustar,
recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer FORNECIMENTO que esteja em desacordo com o presente
Pregao, de acordo com o estabelecido no art. 67 e paragrafos, da Lei 8.666/93 e demais alteragoes.
Subclausula Primeira - A fiscalizagao de que trata esta Clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de
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imperfeigoes tecnicas, vicios redibitdrios e, na ocorrencia destas, nao implica em co-responsabilidade da
ou de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei n° 8.666/93).
MUNICIPIO DE
Subclausula Segunda - O FORNECIMENTO dar-se-a de acordo com a necessidade da MUNICIPIO DE
e sera faturado em conformidade com a Ordem de SERVIQOS.
Subclausula Terceira - A execugao do FORNECIMENTO deverd obedecer rigorosamente as tecnicas
apropriadas, utilizando-se sempre, para esse efeito, de pessoal qualificado integrante do quadro da
CONTRATADA.
Subclausula Quarta A Ordem de FORNECIMENTO devera ser entregue a CONTRATADA, no local
estipulado pela secretaria contratante, durante horario comercial.

-

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA DOTAgAO ORgAMENTARIA:
17.1. O Sistema de Registro de Pregos independe de previsao orgamentaria. Isso porque nao hi
obrigatoriedade da contratagao, portanto nao ha necessidade de se demonstrar a existencia de recurso. Com
base no art. 7°, § 2° do Decreto Federal n° 7.892 de 23 de ianeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema de
Registro de Pregos previsto no art 15 da Lei n“ 8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: "Na licitagao para
registro de pregos nao e necess&rio indicar a dotagao orgamentaria, que somente sera exigida para a
formalizagao do contrato ou outro instrumento habil".
Subclausula Unica - As despesas do exercicio subsequente correrao a conta da dotagao consignada para
esta atividade, ficando adstritas ao respectivo credito orgamentario.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO:
Subclausula Primeira - O inadimplemento de clausula estabelecida nesta Ata de Registro de Pregos, por
yCE o direito de rescindi-lo, mediante
parte do fornecedor, assegurara a MUNICIPIO DE
notificagao, com prova de recebimento.
Subclausula Segunda - Alem de outras hipoteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93,
constituem motivos para a rescisao da contratagao:
a) atraso injustificado no FORNECIMENTO, bem como a sua paralisagao sem justa causa e previa
comunicagao a MUNICIPIO DE
/CE;
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro proprio efetuado pelo representante
ycE.
da MUNICIPIO DE
Subclausula Terceira - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusao, cisao ou incorporagao, sera
admitida a continuagao desta contratagao desde que a execugao da presente Ata nao seja afetada e que o
fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos termos deste documento e as condigoes de habilitagao.
Subclausula Quarta - A MUNICIPIO DE
/CE 6 reconhecido o direito de rescisao administrativa,
nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei n° 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposigoes dos
paragrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.
CLAUSULA VIGESIMA - DA PUBLICAQAO:
yCE providenciard a publicagao resumida desta Ata trimestralmente, nos
20.1.0 MUNICIPIO DE
termos do art. 15, § 2a da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS:
21.1. Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato nao previsto neste Edital, os chamados casos
omissos, estes serao resolvidos entre as partes, respeitado o objeto do Pregao, a legislagao e demais normas
reguladoras da materia, em especial a Lei n° 8.666/93, aplicando-lhe quando for o caso, supletivamente, os
principios da Teoria Geral dos Contratos estabelecidos na Legislagao Civil Brasileira e as disposigoes do
Direito Privado.

-
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22.1. As questoes decorrentes da utilizagao desta Ata, que nao possam ser dirimidas admirustrativarTrerrte;
, Segao Judici&ria do Estado do Estado de Ceara.
serao processadas e julgadas no MUNICIPIO DE
E, por estarem de acordo, lavrou-se este termo, em 02 (dois) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas
e assinadas pelas partes contratantes, abaixo assinadas e arquivado neste Muniripio, conforme dispoe o
artigo 60, da Lei n- 8.666/93.
(CE), XX de XXXXX de 20XX.

_

SIGNATARIOS:
ORGAO GESTOR - SECRETARIA DE
GERENCIADOR
Ordenador de Despesa
do Registro de Pregos
Secretaria de
ORGAO GESTOR SECRETARIA DE __

Responsavel

-

DETENTOR DE REGISTRO DE PRECOS:

Responsavel
CPF N°.

CNPJ:

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°

/2021

RELACAO DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS INTERESSADAS

01. SECRETARIA DE

SECRETARIO:
ANEXOI
ATA DE REGISTRO DE PREgOS N°

72021

REGISTRO DE PREgOS UNITARIOS
ESPECIFICAgAO DOS MATERIAIS, QUANTITATIVOS, MARCAS E EMPRESAS FORNECEDOR
DATA: _J_/2021.

Este documento e parte integrante da Ata de Registro de Preqos n°
72021, celebrada entre o
e as Empresas cujos pregos estao a seguir registrados por LOTE, em face a
realizaqao do Pregao
72021.

MUNIClPIO DE

_

_

ESPECIFICAgAO:
FORNECEDOR:
ITEM

DESCRigAO

UND

MARCA QTDE

V. UNIT

%

V. TOTAL

1
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ANEXO IV
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICIPIO DE PACOTI, ATRAVES DA SECRET ARIA DE
NAS
, COM A EMPRESA _
CONDigOES ABAIXO PACTUADAS:

_

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, pessoa juridica de direito publico interno, situada na __
neste ato representada pelo
inscrita no CNPJ sob o n°
Centro,
,/CE - CEP
S/N,
_
doravante
Ordenador de Despesas da Unidade Gestora da Secretaria de
_
_
, cidade
,
,
bairro
rua
a
sediada
lado,
CONTRATANTE,
a
outro
de
e
Empresa
denominada
_,inscrita no CNPJ/ MF sob o n° ,representado por
assinado,
,
fim
ao
portador do CPF n°
doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital de Pregao Presencial n°
J- o
estabelecidas:
a
condigoes
e
seguir
que fazem mediante as clausulas

_
_

_

/

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1- Processo de Licitagao, na modalidade Pregao, em conformidade com a Lei Federal N°8.666/93 - Lei das
Licitagoes Publicas c/c os termos da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002 - Lei que Regulamenta o Pregao,
do Municipio de
o Decreto n° 3.555/2000, devidamente homologado pelo(a) Sr(a).

PACOTI/ CE.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
conforme AnexoIdo Edital
2.1- Constitui objeto da presente h CONTRATAgAO DE SERVigOS DE
do PREGAO PRESENCIAL N° _/2021/ - PP, no qual restou vencedora a Contratada.

I CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REGIME DE EXECUgAO

.), sendo pago o valor mensal de R$
(
3.1- O objeto contratual tem o valor de R$
<ÿ
.), conforme tabela a baixo, a ser pago ate o 10° dia apos a execugao dos servigos.

ITEM;

ESPECIFICAgAO DOS I'l'ENS

ITEM
UND. [ QTD.

MARCA]

VR. UNIT.

VR. TOTAL

VALOR TOTAL
3.2- O valor do presente Contrato nao tera objeto de reajuste, pelo periodo de 12 (doze) meses da
apresentagao da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os pregos contratuais poderao ser
reajustados com base no indice IGP-M da Fundagao Getulio Vargas.
3.3- O Regime sera de execugao indireta, com empreitada por prego unitario.
3.4- O objeto licitatorio ser4 fornecido conforme a necessidade didria da Secretaria ordenadora da despesa,
devendo ser entregue no prazo maximo 30 (trinta) dias, incluindo finais de semana e feriados, a contar do
registro comprovado do chamado, sem nenhum onus adicional para a contratante.

CLAUSULA QUARTA - PRAZO DE DURAgAO
4.1- O Contrato resultante da presente Licitagao tera vigencia a partir de sua assinatura, ate 31 de dezembro
de 2021, podendo ser prorrogado, a criterio das partes, na forma do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93,
alterada e consolidada.
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I CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAgOES DA CONTRATANTE

5.1 Oferecer todas as informagoes necessarias para que a credenciada possa executar o objeto deste
credenciamento dentro das especificagoes;
5.2 Efetuar os pagamentos nas condigoes e prazos estipulados;
5.3 Proporcionar todas as facilidades visaiido a boa execugao do objeto do contrato;
5.4 Manter preposto, formalinente designado pela secretaria, para fiscalizar o Contrato.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAgOES DA CONTRATADA
6.1 Fornecer o objeto deste termo de referenda, na ordem de fornecimento, isentos de defeitos de fabricagao;
6.2 Responsabilizar-se pelo transporte, assumindo exdusivamente a responsabilidade por todas as despesas
relativas & entrega do objeto, inclusive o frete;
6.3 Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos
em decorrencia de qualquer evento (problemas de transporte, de armazenagem, ou outro que venha colocar em
risco a qualidade e a integridade dos produtos, os quais sejam reprovado pela CONTRATANTE, e outros),
providenciando sua substituigao, quando for o caso, no prazo de ate 5 (cinco) dias, improrrogaveis, contados
da notificagao que lhe for entregue oficialmente;
6.4 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto adjudicado, sem previa e expressa anuencia da

Prefeitura Municipal de Pacoti;
6.5 E de total responsabilidade da empresa vencedora informar a administragao publica qualquer mudanga que
houver na situagao cadastral (CNPJ) da empresa, para apos comprovacao de regularidade, a devida efetivagao
do pagamento;
6.6 Manter as conduces de habilitagao e qualificagao tecnica exigida no edital do pregao;
6.7 Cumprir com a legislagao vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos tributaries, fiscais,
trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necessarios ao cumprimento do objeto;
6.8 Fornece junto com o material as notas fiscais acompanhadas das seguintes certidoes:
a) CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Economica Federal.
b) CND - Certidao Negativa de Debitos Estaduais
c) CND - Certidao Negativa de Debitos Municipals
d) CND - Certidao Negativa de Debitos Federais
e) CND - Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas

j CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERAgOES CONTRATUAIS
7.1- A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, acrescimos ou supressoes no
quantitative do objeto contratual, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato,
conforme o disposto no § le, do art. 65, da Lei de Licitagoes.

CLAUSULA OITAVA - DA DOTAgAO ORgAMENTARIA
8.1- As despesas decorrentes da contratagao do objeto desta licitagao correrao a conta da seguinte Dotagao
Orgamentaria:

UNIDADE
ADMINISIRATIVA _

DOTAgAO
ORgAMENTEARiA

ELEMENTO DE DESPESAS

| CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO
9.1- A fatura relativa aos servigos mensalmente prestados devera ser apresentada a Secretaria emissora da
Ordem de Servigos, ate o 10° (decimo) dia util do mes subsequente & realizagao dos servigos, para fins de
confer§ncia e atestagao da execugao dos servigos;
9.2- A fatura constara dos servigos efetivamente prestados no perfodo de cada mes civil, de acordo com o
quantitative efetivamente realizado no mes, cujo valor sera apurado atraves de Nota Fiscal;
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9.3- Caso a Nota Fiscal seja aprovada pela Secretaria emissora da Ordem de Serviqos, o pagamento sera
efetuado ate o 30° (trigesimo) dia apos o protocolo da fatura pela CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - DAS SANQOES
10.1- Na hipotese de descumprimento, por parte do fornecedor, de quaisquer das obrigaÿoes definidas neste
instrumento, ou em outros documentos que o complementerÿ serao aplicadas, sem prejulzo das sangoes
previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
10.2 - Se o fornecedor ensejar o retardamento da entrega do objeto, nao mantiver a Proposta de Pregos, falhar
ou fraudar na execugao do fornecimento, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara
impedido de licitar e contratar com o Municipio de PACOTI e ser& descredenciado no Cadastro da Prefeitura
de PACOTI pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de aplicaÿao das seguintes multas e das demais
cominacoes legais:
I- multa de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato:
a) apresentar documentagao falsa exigida;
b) nao manter a Proposta;
c) fraudar na execuqao do contrato;
d) comportar-se de modo inidoneo;
10.3 - MuIta moratoria de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na entrega de qualquer
objeto registrado solicitado, contados do recebimento da ORDEM DE COMPRA no endereÿo constante do
cadastro ou da Ata, ate o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30
(trinta) dias;
10.4 - Multa moratoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipotese de atraso superior a 30
(trinta) dias no fornecimento do bem requisitado;
10.5 - Na hipotese de ato ilfcito, outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento
do fornecimento/entrega dos bens, as atividades da administraÿao, desde que nao caiba a aplicagao de
sanc;ao mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigaÿoes definidas neste
instrumento, na Ata de Registro de Preÿos, no contrato ou em outros documentos que o complementem,
nao abrangidas nos sub itens anteriores, serao aplicadas, sem prejulzo das demais sangoes previstas na Lei
n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, as seguintes penas:
10.5.1 - Advertencia;
10.5.2 Multa de 1% (um por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisiÿao, ou do valor
global maximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
10.6 - O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da notificaqao ou decisao do recurso, por meio de Documento de Arrecadaÿao Municipal - DAM.
10.6.1 - Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do pagamento
a que o licitante fizer jus.
10.6.2 Em caso de inexistencia ou insufici£ncia de cr£dito do licitante, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Dlvida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de execugao
fiscal, com os encargos correspondentes.
10.7 - A falta dos bens nao podera ser alegada como motivo de forcja maior e nao eximira a CONTRATADA
das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento das obrigaqoes estabelecidas neste contrato.
10.8 - Apos o devido processo administrative, conforme disposto no Edital, as multas pecuniarias previstas
neste Instrumento serSo descontadas de qualquer credito existente no Municipio em favor da Contratada
ou cobradas judicialmente, na inexistencia deste.
10.9 - As partes se submeterao ainda as demais sancoes impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.°
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatdrio.

-

-

I CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÿAO
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11.1- A execugao contratual sera acompanhada e fiscalizada pela Secretaria de
atraves de servidor especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o
estabelecido no art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO
12.1- Este contrato podera ser rescindido de conformidade com o disposto nos art's. 77 a 80 da Lei ne 8.666/93;
12.2- Na hipotese de ocorrer a rescisao administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei ne 8.666/93, h
Contratante sao assegurados os direitos previstos no art. 80, incisosIa IV, paragrafos a 42, da Lei citada.

I CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS
13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestagao final, completa e exclusiva, do

acordo entre elas celebrado;
13.2- Obrigagao do contratado de manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes por ele assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

j CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO
14.1- Fica eleito o foro da Comarca de PACOTI, para conhecimento das questoes relacionadas com o presente
Contrato que nao forem resolvidos pelos meios administrativos.
E, assim, inteiramente acordados nas clausulas e condigoes supracitadas, as partes contratantes assinam o
presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurldicos e legais efeitos.
de 2021.
de
PACOTI/ CE,

CONTRATANTE
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