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EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N" 20I8.05.2S.1-PP
ftegido pcla Lei n.1* 10.520/02 e siibridiariamcnte pcla I.ei n." 8.666/93, Lei N° 123/06,
Ueereto Municipal n" 003/2017 de 03 de Janeiro dc 2017 e [cgistapao complcmentar em vigor

PREAMBULO
O Pregoeiro da Prefcitura Municipal dc Pacoti/CE, dcsignada pcla Portaria n.° 004/2018, de 02 dc
Janeiro de 2018, roma publico para con b foment o de todos os interessados que as 08:30 horas do dia
14 de Jitnho de 2018, na Sede da Prefcitura Municipal de Pacoti, localizada a Av. Coronel Jose
Cicero Sampaio, 663, Centro. Pacoti/CE, cm sessflo publica, data inicio aos procedimcntos de
recebinicnto c abertura dos envelopes conccmentes as propostas de prepos, formalizapio de lances
verbals c documcntos dc habilitapao da licitapao modalidade PREGAO PRESENCIAL N°
2018.05.28.1-PP, atraves dc SRP (Sistema dc Registry de Prepo), identificado abaixo, mediante as
condicSes estabelecidas no presentc Edital e seus anexos.

Objeto:

REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE RECARGA DE
BOTUAO DE GAS GLP I3KG DESTINADO A ATENDER AS
NECESSIDADF.S DE DIVERSAS SECRETARLAS DA PREFE1TURA
MUNICIPAI. DE PACOTI/CE, CONFORME ESFEC1FICACOES
CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TF.RMO DE REFERENCIA.

Critcrio de Julgamcnto:

Menor Prepo por LOTE

Especie:
Secret ari a/ O rgao
Gerenciador:

Prcgao Presencial

Se cretaria(s) / DrgSos
Participant cs:

Secretaria do Trabalho, Desenvolvimcnto Social c Empreendcdorismo/
Sccretaria dc Saude/ Secretaria dc Educapao Secretaria de Infraestrutura,
Meio Ambiente c Desenvolvimcnto Agrario/ SecreLaria de Cultura,
Turismo, Esporte e Jnvcntude/ e Secretaria de Govemo__

_ 12

V alidade da Ata de Rcgistro
de Prepos

Secretaria de Govemo

(doze) meses

DFFINICOES GERAIS:
Nesta licitapao serao encontradas palavras, siglas c abreviaturas com os mesmos significados;
1. I JCITACAO: O proccdimento de que trata o presente edital;
2. LICITANTE: Pessoa Juridica que participa desta licitapao;
3. HABILITACAO; Documentos referentes a verificapao atualizada da situapao juridica,
regularidadc fiscal c trabalhista, qualificapao teemea, econfimicoTinanceira, que seja exigida neste
edital, do vencedor da fase de proposta de prepos;
4. ADJL'DTCA 1’ARIA; Pessoa Juridica venccdora da licitapao, a qual sera adjudicado o seu objelo;
5. CONTRATANTE: O Municipio dc Pacoti, atraves do(s) 6rgao(s) competente(s) que e(sao)
signatario(s) do instrumento contratual;
6. VENCEDORA: Pessoa Juridica a qua! foi adjudicado o objeto desta licitapao, e e signataria da
Ata de Rcgistro de Prepos com a Admin tstrapao Publica;
7. FISCALIZA0AO/INTERVENIENCIA: A Prefcitura Municipal de Pacoti, que 6 o orgao
encarregado do acqmpanhamento e fiscal izapaodÿ entrega dosprodutos:
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8. PREGOEIRO: Servidor designado por ato do titular do Podcr Executivo Municipal, que realizara
os procedi mentos de crcdcnciamento dos intercssados, recebimento dos envelopes das propostas de
prcfos e da documentafao dc habilitafao, abertura dos envelopes, o seu exame c a classilica(£o dos
proponentes, condupao dos procedimentos relativos aos lances e a cscolha da propasta ou do lance de
menor prepo, adjudicaeao, quando nao houver recurso, elaborafao da ata, condugSo dos trabalhos da
cquipe de apoio, recebimento, o exame e a decisSo sobre recursos e o encatninhamento do processo
devidamentc instruido, apos a adjudieaeao, a autoridade superior, visando i homoIogafAG e ou a
contra tacao;
9, EQU1PE DE APOIO: Equrpe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal,
fbrmada por, no minimo, 02 servidores que prestarao a necessiria assistencia o Pregoeiro durante a
icalizafao do pregao;
10. AUTORIDADE SUPERIOR: E o titular do drgao ou entidade dc origem desta licitafilo,
Ordenadora de Despesa do(s) 6rgao(s) compctente(s), incumbido de definir o objeto da iicitavSo,
elaborar seu Projeto Basico/Termo de referenda, determinar a abertura da licitafao, decidir os
recursos contra atos do Pregoeiro, adjudicar o objeto ao vencedor, no caso de interposifao de
recurso, homologar o resultado da licitaeao e promover a celebradio da Ata de Registro de Prefos e
eontratos;

.

1 1 MENOR PRECO POR LOTE: Cada parcela que perfaz o objeto desta licitapao.
12. PMP: - Prcteimra Munidpal de Pacoti.

COMPOEM O FRESENTE EDITAL DAS

P,

ES A E B. CONFORME A SEGU1R

PARTE A - Condipoes para compclifao, julgamento e adjudicafao
Em que sao cstabelecidos os requisites e as condipoes para competipao, julgamento c formalizapdo da
ata de registro de prepos/contrato.

PARTE B - ANEXOS
Anexo 1 - Projeto Basico/Termo dc Referenda;
Anexo 11 - Modelo dc Pruposta de Prefos;
Anexo III - Mudelo dc Declarafdes/Procuracao;
Anexo IV - Minuta da Ata de Registro de Prt'fos;
Anexo V Minuta do Contrato,
1- DO OBJETO

- A presente licitacao tern por objeto o REGISTRO DE PRE£OS PARA AQUISICAO DE
RECARGA DE BOTIJAO DE GAS GLP I3KG DESTINADO A ATENDER AS
NECESS1DADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREEEITURA MUNICIPAL DE
PACOT1/CE,
CONFORME
ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO
BASICO/TERMO DE REFERENC1A, parte integrante deste edital,

1.1

-

2 DAS FASES DO PRESENTE PROCESSO

2.1- Recebimento dos doeumentos de condifdes de participacao, credenciamento, dos envelopes de
“propostas de prefos’1 e “doeumentos de habilitafao’';
2.2- Verificafao das condifdes de participafao e piocedimento de Credenciamento dos representantes
presentes;

2.3- Abertura das propostas de prefos apresentadas, analisc, verificafSo e classificapao inicial;
2.4- I.anccs verbais entre os classificados;
2.5- Ilabilitafao do licitante melhor dassificado;
2,6- Recursos;
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2,7- Adjudicacao;

-

3 DAS CONDICOES DE PARTTCTPAt; AO
iTA LICITACAQi
3.1- Pessoa juridica sob a denominaqao de sociedades empresarias (sociedades cm nomc coletivo, cm
comandita simples, em comandita por acSes, anonima e limiiada) c de sociedades simples
(assoeiafdes, fundafoes e sociedades cooperativas) regularmente estabelecidos neste Pais,
cadastrados ou nao no Cadastno de Fomeeedoies da Pnefeitura Municipal de Pacoli e que satisfaÿam
a todas as condiÿoes da legislate em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos socials
compativcis com o objcto da li citato
3.2- A total incompatibiiidade dos objetos socials da licitanle com o objetn da liqit&ÿao implicara na
impossibilidade de sua participaqao no certamc.

NAO FOPERAO PART1CIPAR:
3,3- Licitantes com sdrios, diretores

ou representantes comuns,

3.3.1- Se antes do inido da abertura dos envelopes tie preÿo for constatada a comunhao de socios,
diretores ou representantes entre lieitantcs partieipantes, somente uma dclas podera participar do

cemme.
Sc constatada a eomunhao de sodost diretores ou representantes entre licitantes partieipantes
apes a abertura dos envelopes de prepo, os respectivos partieipantes serao automaticamejite
desdassificados do ccriame, independeniemente do prepo proposto.
3,4- Os imeressados que sc eneontrem cm proccsso de falencia ou concordata, de dissolupao, de
fusao. dc cisSo OU de incorporate, OU ainda, que estejam cumprindo suspensao temporaria de
participapao em licitapao ou impedimento de contratar com a Prefcitura Municipal dc Pacoti/CE, ou
tenbam sido dedaradas iniddneas e estejam tmpedidas de licitar ou contratar com a Administrapao
Pliblica Federal, Estadual e Municipal, bem como licitantes que se apresentem constituidos na fcnm
de empresas em consorcio, ou ainda.
3.5- Empresas cujos diretores, geremes, sodas c tcsponsavcis tccnicos sejam servidores ou dirigentes
da PREEE1TURA MUNICIPAL DE PACOTI, membro efetivo ou substitute da Comissao de
Pregao, bem como o Pregneiro ou membro da Equipc de Apoio.
3.6- A(s) empresaj(s) participame(s) do presents proccsso lidtat6rio devera(io) estar riente que o
objcto adquirido estara su.jcito a aoeitae&o pdo orgao recebedor, ao qual cabera o direito de recusar
caso nao esteja de acordo com o cspecibcado no Projeto Basico/Termo de Referenda da presentc
bdtapao ou seja urn produto de qualidade inferior ao solicitado ou ainda por quest&o de interessc
publico devidamente justificado.
3 6.1- A participate na bcitapao implica automaticamente na aceitapao integral e irrctratavel dos
termos e contc udos dcstc oclital c seus anexos, a observancia das preceitos Scgais c regulamentos em
vigor; e a responsabilidade pela fidqlidade e legitimidade das infoimapdcs e dos documentos
apTCsentados em qualquer fase da licitapao.
3,3.2-

3.7- As empresas enquadradas como Microeinpresas (ME) c Empresas de Pequeno Porte (EPP),
conforme incisos 1 c 11 do Aitigo 3“ da Lei Complementar n“ 123, de 14 de dezembro de 2QQ6, e
que pretenderem usnfininem de scus benefkios nesta liuUpiio do regime diferendadn e favoreddo
previstn naqueia lei, deverao apresentar, no ato do CREDENCIAMFNTO a Certidao
Simplificada emitida pela Junta Comerrialt nos termos do art. 8° da LN 103/2007 do DNRC Departammto National de Regjstro no Comercio.
3.8- As empnesas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microcmprcsas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP) que nao apreseutarem a certidao prevista no subitem anterior,
poderjo participar normalmente do certame, porem, cm igualdÿde de condipoes com as empresds
nao enquadradas nestc regime.
CNPl 07,910.755/0001-72
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3,9- O inicio da sessao dc credenciamento dar-sc-a ate o horario prcvisto no preambulo deste edital
scm toleranda (para os proponentes) para possiveis atrasos, podendo haver atrasos exclusivamente
por parte da Comissdo, somentc ern caso fortuito ou dc forÿa maior.
3 10- Os documentor quanto a comprovaqao de condifdes de participate, deverao ser apresentados
junto aos documentor de credenciamento. na forma do item 4.6.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1- No dia, bora e local defmidos no preambulo dcstc Edital, sera realizada sessSo publica para
recebimento dos documentos necessaries & condipao dc participate Credenciamento, envelopes
contendo as Propostas de Preqos e Documentos de Habilitate. devendo o Lnteressado ou seu
representante, se for o caso. credenciar-se a perante Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti
4.2- Cada licitante devera apresentar-sc com apenas 01 (um) representante, devidamente munido de
documentato habil de credenciamento, o qual sera o unico admitido a intervir nas diversas fases do
procedimento licitatdrio, respondendo assim, para lodos os efeitos, pelo licitante representado.
4.3- Tao somente a pessoa credenciada podera intervir no procedimento licitatdrio, sendo admitido,
para esse efeito, um unico representante por licitante interessada;
4.4- Nenhuma pessoa, a inda que munida dc procurafao, podera representar mais dc uma empresa
neste Pregao. sob pena de exelusSo sumaria de ambas as licitantes representadas, assim, devera
escolher qual empresa o representara;
4.5- No decorrer do procedimento licitatdrio, os licitantes poderao nomear representantes, caso nao
os lenha feito. descrcdenciar ou substituir os ja nomeados, desdc que apresente os documentos
exigidos neste item. Entretanto, nao sera admitida a participate dc um mesmo representante para
mais dc uma empresa/emidade licitante.
4.6- Para o credenciamento do representante deverao ser apresentados os seguintes documentos:
4.6.1- Cdpia de seu documento oficial de idcntifkaqto (com foto) do representante, valido na forma
da lei; e

Procurapao publica ou insirutnento particular de mandato, conforme moddo discriminado no
item 2 do ANEXO III destc Edital, caso o representante nao seja socio-gerente, diretor do licitante ou
titular de finna individual, com firma reconhccida do outorgante: e
4.6.3- Documento que comprove a titularidade do outorgante (atos eonstitutivos da pessoa juridica,
ata de sua dcito, etc.}; e
4.6.4- Declarapao (com firma reconhccida em cartorio) dando ctcncia de que cumprem os requisites
de habilitafao, conforme modelo disposto no item 1 do ANEXO III deste Edital; c

4.6,2-

4.7- Caso o credenciado da pessoa juridica licitante seja socio-gerenle, diretor do licitante ou titular
de liima individual, dispondo por si so dc poderes de representado, deverao ser apresentados
documentos que comprovcm tal condiqao (atos eonstitutivos da pessoa juridica, ata de sua eleiÿao,
etc.), nos quais estejam expresses scus poderes para exercer direitos c assumir obngafoes em
decorrencia de tal investidura, acompanhado do documento oficial de identificato4.8- Os documentos elencados no subitem 4.6 deverao ser apresentados em separado dos envelopes
de Proposta de Prepo e de Documentos de Habilitate, para que possam ser analisados no inicio dos
trabalhos,

4.9- A ineorrepao ou n3o apresentato dos documentos de que tratam os subitens antcriores nao
implicard na dcsclassiiicacao do proponent. Todavia, imped ira o representante de se manifesta r e
responder pelo participante uas diversas ctapas do procedimento, tendo em vista o Credenciamento
que esta etapa e fundamental e obrigaloria ao presente processo (Art. 11, inc. IV do Decreto ng 3.555
de 08/08/2000), exceto a ausencia do item 4.6.4, bem como a total incompatibilidade do objeto
o descumprimento das
social da proponente com o objeto da licitapio, na qual estes, implicararino
PREFEITURA MU
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condigoes de partieipagao e consequentementc cnscja ao desatendimento quanto as exigendas
editalicias, proporcionando, assimT a eliminagao sumaria do competente processo licitatorio,
acarretando ao nao prosscguimento e partidpagao nos denials procedimentos c Cases.
4.10- O PREGOEIRO ao inidar os trabalhos, promovera a chamada para credenciamento de todos
os intcrcssados paia entregarom os documentos de credenciamento e envelopes, caso nao exista
demais manifestagdes, dar-se-a por encerrada a etapa de credenciamento, n3o se admitindo licitantes
retardatarios ,
4. 11 Todos os documentos necessarios a partidpagao na presente fase poderÿo ser apresentados em
original, copia dc publicsgoes em orgdo da impresszio oficial on copia do original autenticada por
cartdrio competente ou copia simples acompanhada do respectivo original a fim de ser verificada a
autenticidade pelo Pregoeiro ou servidor integrante da Equipe de Apoio.

-

5 - DA FORMA DE APRESENI AÿAO DOS DOCUMENTOS E ENVELOPES
ujm&tnL

5.1- Alem dos documentor dc condigao de partidpagao, credenciamento, previstos no item 4, cada
liritante devera ainda apresentar simultaneamcntc 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber:
“Proposta de Prego” e “Documentos de Habilitagao”.
5.2- Os conjuntos de documentos relativos a “Proposta de Pregos1' e aos "Documentos de
Habilitate” deverao ser entregues em envelopes separados, opacos e lacrados, rubricados no fecho,
endcrcgados a PrefeiLura Municipal de Pacoti, idcnrificados com o numero da presente lidtagao, com
o nome do licitante, o numero do CNPJ, os titulos dos seus contcudos ("Proposta dc Prego” ou
"Documentos de Habilitagao”), respectivamentc.
5.3- Todos os documentos necessarios A partidpagao na presence Jicitagao poderao ser
apresentados em original, copia de publicagdes em orgao da Impressed oficial ou copia do original
autenticada por cartorio competente.
5.3.1- N4o serao aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magneticos, filmes ou
copias em fac-simile, mesmo autemicadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou
catalogos apenas como forma de ilustragao das propostas de prego.
5.3.2- Os documentos necessarios a partidpagao na presume licitagao, compreendendo os
documentos dc condigdes de partidpagao, credendamento, as propostas de pregos e documentos
referentes a habilitagao, deverao ser apresentados no idioma ofiriai do Brasil.
5.3,3- Quaisquer documentos necessities a partidpagao no presente certame lidtatdrio, apresentados
em lingua estrangeira, deverao ser autenticados pelos respectivos consulados c traduzidos para o
idioma oficial do Brasil, por tradutor juramencado.
5,4- Nas ccrtidocs apresentadas neste processo, quando nio consignado o respectivo prazo de
validade em seu bojo, deverao ter sido emitidas nos 60 (SESSENTA) DIAS anteriorcs a data
marcada para o recebimento dos envelopes, salvo determinagao legal especifiea cm contrario,
comprovada mediante documento.
5.4.1- Excetuam a exigencia anterior, os documentos a que sc referem os itens 7.4.1 e 7.4,2 deste

edital;
6

- DAS PROPOSTAS DE PREGOS

6.1 - A proposta de pregos devera ser elaborada em 01 (DMA) VIA cm papcl timbrado ou com
carimbo oom os dados do interessado, manuscrita em letra de forma em tinta nao lavavel ou
confeccionada por maquina. impresso por computador ou qualquer processo eletrdnica, sem
altemativas, emendas, rasuras ou entrelirihas, datada c assinada, e, contendo na parte extema do
envelope concspondente as seguintes indicates:
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6.2- A proposta dc prepos dcvera ser apresenlada seguindo o modelo padronizado no ANEXO II
deste Edital, contendo:
6.2.1- A modalidade e o numcro da licitapao;
6.2.2- Endercpamento a Comissao de PregOes da Prcfeitura Municipal dc Pacoti;
6.2.3- Razta Social, CNPJ, enderepo, numero da conta corrente, agenda bancaria, identificapao do
respective banco, e se houver, numcro do telefoncfax, e enderepo eletronico do proponente;
6.2.4- Prazo dc entrega maxi mo, conforme os termos do edital;
6.2,5- Prazo de validade nao inferior a 60 (SESSENTA) DIAS;
6.2.6- Os itens cotados, nos quantitativos lidtados, segundo a unidade de medida eonsignada no
edital, com a rcspectiva MARCA;
6,2,7- Os valorcs unitarios cm algarismos de cada item;
6,2.8- Valor Global, em algarismo e por extenso;
6,2.9- Dcciarapao da licitante que, nos valores apresentados acima, eslta inclusos todos os tributos,
encargos trabalhistas, previdendarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fomecimcnto licitado, inclusive a
margem de lucro.
6,3- Caso a Proposta de Prepo apresenlada, esteja sem a devida assinatura, na forma do item 6.1
deste edital, a mesma podera ser assinada no momento da constatapta da falha, desdc que os
responsaveis legais estejam previamente crcdenciados e esteja m presentes na sessao correspondente
credenciados para o ato.
6.4- Os prepos constantcs da proposta do licitante deverao contcr apenas duas casas decimais ap6s a
virgula, cabendo ao licitante proccder ao arredondamento ou desprezar os numeros apos as duas
casas decimais dos centavos, e deverao ser cotados em moeda corrente national.
6.5- Os prepos propostos serta de exclusiva responsabilidade do licitante, nta Ihe assistindo o direito
de pleitear qualquer alterapta dos mesmos, sob alegacao de erro, omissta ou qualquer outro
argumeuto nao previsto em lei,
6.6- Ocorrendo discrepancy entre os prepos unitarios e totais, pievalecerta os primeiros, podendo o
Pregoeiro proccder as correpSes rtcccssarias quanto aos resultados dos cilculos dos valores totais dos
itens corrigidos,
6.7- Os quantitativos licitados c cotados deverao ser rigorosamente conferidos pelos licitantes.
6.7. 1- A proposta deve contemplar o quantitative do item em sua totalidade conformc licitado,
6.8- A apresentapta da proposta dc prepos iinplica na ciencia clara de todos os termos do edital e seus
anexos, em especial quanto a cspecificapta dos bens e as oondipoes de partiripapta, competipta,
julgamento e formalizapta da ata de registro de prepos, bem como a accitapta c sujcipta integral as
suas disposipoes e a legislapao aplicavel, notadamente ao Dccrcro Municipal n° 003/2017 de 03 de
Janeiro de 201 7, as Leis Federais n° 10.520 /0218.666/93, alterada e consolidada.
6,9- Os prepos a serem cotados deverao levar em conta os prepos estimados para a contratapao,
insertos na planilha anexa ao processo.
6.10- Na analise das propostas dc prepo o Pregoeiro observari preferentialmente o prepo unitano,
facultando-lhe, porem, segundo criterio de conveniencia e oportunidade observar o prepo total.
6.11- Sera dcsclassificada a proposta de prepos apresentada em desconformidade com o item 6 deste

edital.
6.12- Somente serao accitos os doeumcnlos acondieionados no envelope "A” nao sendo admitido o
rccebimento pelo Pregoeiro, dc qualquer outro documento, neni permitido a licitante fezer qualquer
adendo aos ja entregues o Pregoeiro.
6,13- O Pregoeiro podera, a qualquer tempo, solicitar demonstrapta do objeto desta licitapao para
mcllior avaliapao, ficando o licitante obrigado, sob pena dc desdassilicapta, a apresentar tal
mapta
amostra/deroonstrÿQ, no prazq.d.etimdp pelo pregoeiro,
.a,
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a amostra do item, esta sera recebida da forma designada polo Pregoeiro, no prazo
estipulado, remetida ao orgao interessado na licitafSo, por ocasiao da abertura das propostas de
pref os, e analisada por tecnico dcsignado pelo titular do orgao, devendo o laudo ser dcvidamente
datado e assinado por quem o emitiu e visado pelo titular do orgao.
6.13.2- No caso da situafao referida anteriormentc no item 6.13 e 6.13.1, o Pregoeiro Tornecera aos
intercssados, o resultado o da analise feila pelos responsavcis lecnicos, mediantc Laudo Tecnico, no
prazo maxima dito no momenta da entrega/exeeufao da a mostra / demonstraf Jo e procedcra cm
seguida, dando continuidade nos tramites seguintes do processo na forma do item 3 deste edital,

6,13,1- No caso

_

7 - DOS DOCUMENTOR DE HAB1LITACAO

7.1-0 envelope "Documentos de HabilitafSo” devera conter os documentos cxigidos em tima unica
via, e ser apresentado na forma do subitem 5.2 deste edital, contendo a seguinte inscrifao no sen
ftontLspicio:

_

A PRIFEITURA MUNICIPAL DE PACOTl
PREGAO ERESENCIAL N.D 2818.05:28.1-PP
CNPJ
| LiCITANTB:
ENVELOPE N." 02 (DOCUMENTOS DE HABILITACAO)

__

_

7*3- RELATIVA A HABILITAQAO JURID1CA;
7,3,1- REGISTRO COMERCJAL. no caso de empresario individual, no registro publico de empresa
mercanlil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbafao no registro da Junta onde tern sede a

matriz.
7.3.2- ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO cm
vigor dcvidamente registrado no registro publico de empnesa mercantil da Junta Comercial, em se
tratando de soriedades empresarias e, no caso de sociedades por afoes, acompanhado dc documentos
de eleifao de sens administradores; devendo, no caso da licitante sei a sucursal, filial ou agenda,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbafao no registro da Junta onde tern sede a
matriz.

INSCRIFAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sodedades simples - exceto
cooperativas no Cartorio de Registro das Pessoas Jurldicas acompanhada de prova da dirctoria em
exercido; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda, apresentar o registro no
Cartorio de Registro das Pessoas Juridicas do Estado onde opera com averbafao no Cartorio onde
tern sede a matriz.
7.3.4- TRATANDO-SE DE COOPERATIVAS, deverao ser apresentados os seguintes documentos:
Registro na Organizacao das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei E'cdcral nD
5.764/1971, acompanhado do Ato Constitutivo ou Estatuto Social, Ata de Fundapao e Ata da
Assemblcia que aprovou o Estatuto,
7.3-5- DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA
FUNOONAMENTO expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
7.3.6- Documento oficial de identificafao (com foto) e prova dc Cadastro dc Pessoas Fisicas (CPF)
do(s) socio(s) administradores.
7,3.3-

-

7.4- RELATIVA A REG UL A RIDADE FISCAL E TRABALH1ST A:
inscrifao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
7.4.2- Prova de inscrifao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso,
relativo ao domicilto ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo dc ativithide e compativel com o
objeto f ppÿratÿÿIj MUNIC A.
F 06. 920. 183-8
PACOTl
CNP 1 07.3 IO-7S5,'OOpt -7 3ÿ
7.4,1- Prova de
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7.4. 3- Provasde regularidade, cm plena validade, para com:
7.4.3.1- a Fazenda Federal (consistindo cm Certidao Cunjunta Negativa dc Dcbito quanto aos
Tributes Fcderais c a Divida Ativa da Uniao (PGFN));
7.4.3. 2- a Fazenda Estadual (Certidao Negativa dc tribute estadual do domidlio da licitante);
7.4.3.3- a Fazenda Municipal (Certidao Negativa de Debitos Municipals) do domidlio ou sede do
licitante, ou outra equivalent, na forma da Lei;
7,4.3. 4- o Fundo de Garancia por Tempo de Servian - FGTS;
7. 4.3.5- a Justifa do irabalho (Certidao Negativa de Debitos Trabalhislas CNDT).

-

7,4.4- As Microempresas (MF) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverao apresentar toda a
documentagao cxigida pata efeito de comprovagao de regularidade fiscal e irabalhista, mesmo que

apreseme alguma restrifao;
7.4.5- Havendo alguma restrifao na comprovapao da regularidade Fiscal e trabalhista, sera assegurado
o prazo dc 05 (rinco) dias iiteis, cujo teimo inicial corresponded ao momento em que o proponentc
for dcclarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a crit&io da Comissdo de
Pregdcs, para a regularizaÿao da documental o e emissao de eventuais certidoes negativas ou
positivas com efeito de certidao negativa;
7.4,6- A n3o-regularizafao da documentaÿao, no prazo estabelecido, implicara decadencia do direito
a contratafao, sem prejuizo das sangoes previstas no art. SI, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a
convocapao dos licitantes remanescentes, na ordem de dassificacao, para a assinatura do contrato, ou
a revogapio da licitacao. ou lote, conlorme o caso.

esla

7.5- RELATIVA A QL’ALIFICACAO ECON6MICO-FINANCE1RA:
7.5.1- Balango Patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registiado na Entidade Compctente, que comprovcm a
boa situa<;ao ftnanccira da empresa, vedada a sua substiruigao por balancctes ou balances provisorios,
podendo set atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (ties) meses da data de
apresentaÿio da proposta. devidamente assinados por contabihsta registrado no CRC, bem como por
socio, gerente ou dirctor;
7.5. Li- No caso de Microempreendedorcs Individual (MEI), Microcmpresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) por forga dos Arts. 44 e 45 da Lei Municipal nc 1.474 /201 1 ficam as mesmas
dcsobrigadas da exigencia do item anterior.
7.5.2- Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pdo distribuidor da sede da pessoa
T

juridica.
7.6 - RELAT1VA A QUALIFICACAO TECNTCA:
7.6.1- Certificado de Posto Rcvendedor emitido pela ANP - Agenda Nacional do Petroleo, Gas
Natural e Biocombustiveis.
7.6,2- Comprovafao dc apridao para desempenho dc atividade pertinente e eompativel com o objeto
da licitap5o, comprovado atraves dc atestado de capacidade tccnica, fomecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, nos qua is constc fomeeimento dos produtos de mesma natureza do objeto
da presente licitapSo, acompanhado do respcctivo contrato firmado com a entidade que expediu o
relcrido atestado de capacidade tccnica,
7.6,2. 1- O atestado de Capacidade devera center o numero do contrato, bem como o numero da
lidtagao que deu origem ao mesmo, se houver, devendo o atestado estar com firma reconhecida do

subcscritor.

-

7.7 DFA1A1S DOC U MENTOS DE HABILITAÿAO:
7.7. 1- Alvara dc funcionamento;
7.7.2- Declarapao (com fuma reconhecida em carton o) de que, cm cumprimento ao estabelecido na
Lei rT 9.854, dc 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inrieo XXXIII, do artigo 7°,
f REFE H Uft A MuNIc F-AL DE PAC0TI
CNPJ 07.910. 755/0001-72 jPpF Ce.920.t83 S
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da Constituiqao Federal, nilo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso
ou insalubre, ncm emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algam, salvo na condi<So de
aprcndiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital:
7,7,3- Dedaravio (com firma reconhecida cm cartorio) expressa de integral concordance com os
termos deste edital c sens anexos, conform e modelo constante dos Anexos deste edital;
7.7.4- Dedaraÿo (com tiima reconhecida em cartorio), sob as penaiidades eabiveis, de incxistenda
dc fato superveniente impeditivo da habilitaqao, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrencias posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste edital (arL32, §2°, da Lei n “
8 666/93).
7.7.5- Dedaraqao (com firma reconhecida em cartorio) constando c-mail ofirial, o qual servira de
prova inequivoca dc convocaqao para assinatura dc Ata de Registro de Preqos/ Contra to, sendo de
rcsponsabilidadc da licitante a atualizaqao de sens dados cadaslrais perante a Prefeitura Municipal dc
Pacoti. Conforme anexo constante deste edital.
7.8- A documentaqao constante dos envelopes de habilitaqao que forem abertos integrara os autos do
processo licitatorio e nao sera devolvida.
7.8.1- Os envelopes com os documentor relatives a habilitaqao dos licitantes nao declaration
classificados ao Final da fase de competiqao poderao scr retirados por seus representantes na propria
sessao, exceto, caso haja interposiqao de recursos, ondc os mesmos ficarao sob a guarda da Comissao
de Pregdcs, podendo ser rcquerido somente ao julgamento definitivo do mesmo.
7.8,2- Os documentos nao retirados pcrmanecerao em podcr do Pregoeiro, devidamente lacrados,
durante 30 (trinta) di&s corridos 3 disposiqao dos respectivos licitantes. Findo este prazo, sem que
sejam retirados, serao destruidos.
7.9- Sera inabilitado o licitante que nao atendcr as exigencias deste edital referentes a fase dc
Habilitaqao, bem oomo apresentar os documentos defeitnosos cm seus conteudos e forma.
8 - DOS PROCED1MENTQS E DEMAIS
(CERTAME)

LNEORMACOES

DA SESSAO PUBL1CA

Preg2o sera do tipo presencial, com a abertura da licitaqao em sessao publics, dirigida por um
Pregoeiro, c realizar-se-a no endereqo constante do Preambulo deste Edital, seguindo o tramite
indicado abaixo e obedeccndo a legislaqao em vigor.
8.2- RFC EB1MENTO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E ENVELOPES: A
partir do horario estabelecido no preambulo deste Edital tera inicio a sessao publica do Pregio
Presencial, na presenqa dos representantes dos licitantes e denials pessoas que queiram assistir ao ato,
onde o Pregoeiro recebera dc cada licitante ou de sen representante os documentos a que se referem o
item 4 deste edital (Credenciamcnto) e os envelopes 01 (Propostas de Preqos) e 02 (Documentos de
Habilitaqao) em envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados nos fechos, Fazendo registrar
o nome dos licitantes que assim prooederam,
8.2. 1- Depois de encerrado o rcccbimcnto dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento sera
aceito pelo Pregoeiro.
8,2.2- Apos a entrega dos envelopes nao cabera desistcncia por parte de qualquer licitante, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

8.1-0

8.3- CREDENCIAMENTO: No inicio da sessao os representantes dos interessados cm participar do
eertame deverao se identificar e se for o caso comprovar a cxistencia dos necessaries poderes para
formulaqao de propostas e para a pratica de Lodos os denials atos inerenres ao eertame, na forma do
item 4 deste mstrumenio, assinando entao lista de presenqa.
8.4- ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PRECOS: Abertos os
envelopes contendo a “Proposta dc Prcqos" de todos os licitantes, o Pregoeiro ou membro da equipe
de apoio fara a verificaqao da confomndade das propostas com os requisites estabelecidos no edital.
PR*
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A seguir, o Pregoeiro infbrmara aos parlieipantes presentes quais licitantes apresentaram propostas
de pregos para o(s) objeto(s) da presents lieitaeSo e os respect!vos valores ofertados.
8.4. 1 Apos a abertura dos envelopes contcndo as propostas de pregos o Prcgoeiro examinara a
compatibilidade desta com os termos do edital, desdassificando as propostas que nao atendam aos

termos dessc edital.
8.4.2- O Pregoeiro podera, a qualquer tempo, determinar a suspensao da sessao, a fim de que o setor
tccnico da(s) Secretariats) interessada(s) na preseme Iicitaÿo proceda ao exame dc qualidade e
compatibilidade dos itens com os termos do edital.
8.5- CLASSTFICAQAO INICIAL: O Pregoeiro fara a ordenagao das propostas de todos os
licitantes, em ordem decrescente de valor, dassificando o licitante com proposta de MENOR
PREQO POR I.OTE e aqucles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores
cm ate 10% (dez por cento) relativamcnte a de MFNOR PREQO POR LOTE, para que seiis
representantes patticipem dos lances verbais.
8.5.1- Caso nao sejam vcrificadas no minimo 03 (tres) propostas de pregos nas condigdes definidas no
sub item 7.5, o Pregoeiro classificara as melhores propostas, ate o maximo de 03 (tres), para que seus
representantes partidpem dos lances verbais, quaisquer que sejam os pregos ofereddos nas propostas
escritas iniciais.
8.6- LANCES VERJBAIS: Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentagao de lances verbais,
que deverao scr formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com pregos decrescentes,
obcdecendo as seguintes disposigoes:
8.6.1- O Pregoeiro convidara individualmente os licitantes classificados, de forma sequential, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior prego e os denials, em
ordem decrescente de valor, No caso dc empate de valor entre propostas sera realizado
imediatamente sorteio visando definir a ordem dc lance entre os licitantes empatados.
8.6.2- 56 serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance que tenha side
antcriormentc registrado.
8.6.3- O Pregoeiro no inicio ou no decorrer da etapa de lances verbais tera a prerrogativa de:
a) determinar urn intervalo minimo dc valor entre os lances verbais a serem realizados;
b) determinar um periodo maximo de tempo para que cada licitante realize o lance verbal;
8.6.4- Nao sera accito o lance realizado cm desacordo com as determinates emanadas do Pregoeiro
na forma do sub item anterior.
8.6.5- Prcclui o direito de apresentar lance verbal, sendo considerado desistente o licitante que deixar
de apresentar lance no prazo determinado pelo Pregoeiro na forma da alinea “b” do sub item 8.6.3.
8,6.6- Considerando a situagio exposta no item anterior, o licitante, mesmo cxduido da rodada de
lances por n£o ofertar lance me nor do que os concorrentes, podera ofertar o seu menor preco a fim de
classiffcagao;
8,6.7- A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara
exclusdo do licitante das rodadas posteriores de ofeita de lances verbais, ficando sua ultima proposta
registrada para efeito de classificagao ao final da etapa competitiva.
8.6.8- Quando nao mais se realizarem lances verbais por qualquer dos licitantes sera declarada
encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas em ordem decrescente de valor, exclusivamente
pelo criterio de menor prego.
8.6,9- O Pregoeiro podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preco rnelhor
para a Administrate* nas situagoes em que nao sc realizem lances verbais, ou reaLizando-sc, depois
de dedarado o encerramento da etapa competitiva se a oferta nao for aceitavel, ou se o licitante
classificado for considerado inabilitado, no exame de oferta subsequent?.
8-6-10- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas c imcialmentc dassificadas sem que se
realizem lances verbais, o descmpaie se fat por sorteio, em ato publico, na propria sessao do Pregao

Presencial.
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8.6.11- Apos a eta pa de lances, sendo verificada a ocorrencia de crnpate ficto, sera assegurada, como
criterio de desempate, preferencia de contratagao para as microcmpresas e empresas de pequeno
de 2006.
porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar
8.6.11.1- Enlende-se por empate ficto, aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pdas
microcmpresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5 % (cinco por cento) superiores a
proposia mais bem classificada.
8.6.11.2- N3o ocomera empate ficto quando o melhor lance Over sido apresentado por empresa que se
enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.6. 12- Para efeito do disposto no item 8.6.11 deste Edital, ocorrendo o empate ficto, proceder-se-a da
seguinte forma;
a) A microempresa ou empresa dc pequeno porte mais bem classificada sera convocada para, em
querendo, apresentar nova proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certamc, no
prazo maximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances, sob pena de preclusdo, situagao
em que sera adjudicado cm sen favor o objeto lidtado;
b) nao ocorrendo a contratagao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso
anterior, serao convoeadas as remanescentes ME/EPP que porventura se enquadrem no mesmo
intervalo percentual dc 5%, na ordem classlficatdria, para o exerdrio do mesmo dircito;
e) No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que sc encontrem no aludido intervalo, sera realizado sorteio entre elas para que se identilique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta, desde que nao haja lances.
8.6.13- Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais, c realizada a
ckssificagao final das propostas, O Pregoeiro examinara a aceitabilidade do primeiro dassifieado,
especialmente quanto a conformidade entre a proposta/ oferta de mcnor prego e o valor estimado
para a contratagao constants da planilha anexa ao processo, decidindo motivadamente a respeito.
8.6. 14- Tralando-se de prego inexeqttivd, o Pregoeiro podera determinar ao licitantc que comprove a
exequibilidade de sua proposta, cm prazo a ser fixado, sob pena de desclassificagtlo.
8.6.15- Ocorrendo a hipotese tratada no subitem anterior, o Pregoeiro abrira o envelope de
habilitagao do licitante primeiro classilicado “sob condigSo”, considerando o disposto no subitem
anterior,

8.6.16' Diantc da hipotese tratada no subitem 8,6,13 o Pregoeiro podera, tambetn "sob condigao”,
ncgociar diretamenie com o dassifieado subsequente para que seja obtida melhor oferta que a sua
proposta anteriormentc oferccida a fim de oonseguir menor prego, caso nao comprovada a
exequibilidade do licitante anteriormente classilicado.
8.6. 17- O lance verbal depois de profendo sera irrctratavel, nao podendo haver desistencia dos lances
ofertados, sujeitando-sc o licitante desistente as penal idades oonstantes deste cdital.
8.6.18- Os heitantes que apresentarem pregos excessivos ou manifesramente inexequiveis, serao
considerados desclassificados, nao se admitindo complementacao posterior,
8.6.19* Considcrar-se-ao pregos manifestamente inexequiveis aquclcs que forem simbolioos, irrisorios
ou de valor zero, incompaliveis com os pregos de mercado, acrcscidos dos respective cncargos.
8.6.20- Nao serao adjudicadas propostas com pregos unitarios e/ou global superiores aos valores
cstimados para a contratagao, constantes da planilha anexa ao processo.
8,6,20.1- Serao considerados compativeis com os dc mercado os pregos registrados que forem iguais
ou inferiores a media daqueles apurados pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Pacoti,
responsavel pela elaboragao e emissao da referida Planilha, assim tambem, dirimidas as eventuais
duvidas que possam surgir.
8.6.21- Caso o prego referente ao prego final .seja oomposto dc pregos unitarios, devera a Pregoeiro,
antes da convocagao dc lodes os licitantes, solid tar ao vencedor a adequagao desses pregos ao valor
do lance final.

8.6.22- Caso a licitante classificada com o MENOR PRF.QO POR LOTE seja uina ME/EPP e esta
apresente restrigoes na comprovagao da regularidade fiscal, sera convocada para apresentar a
documentagao regularizada. Conta-se a partir da dedaragSo de vencedora dooertame, o prazo de 05
L DE PACOT
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(cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual period©, a ciiltno do Pregoeiro, para regularizagao da
documentagao, nos termos do § lo do art. 43 da Lei Complementer n° 123, dc 2006,
8.6.23- A nao-regularizagao da documentagao, no prazo previsto no subitem anterior, implicate
decaddncia do direito a contratagdo. scndo facultado ao (a) Pregoeiro (a) convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classitkagao ercsccnte, revogur a licitag&o ou o lote/item, conformc o
caso.
8,6,24- Caso a licitante classificada com o MENOK PRECÿO FOR LOTE seja uma empresa nao
beneficiada pelo tratamento diferenciado e ndo apresente sihiagao regular, no ato da assinatura da ata
de registro dc prepos, sera convocado outro licitante, observada a ordem de classificagao crescentc,
para celebrar o contrato, e assim sucessivameotc.
8.6.25- A ata de registro dc pregos devera ser assinada era ate 05 (CINCO) DIAS UTEIS da
convocapao do licitante declarado veneedor, observados os itens 8-6.22, 8.6.23 e 8.6.24, eabendo
ainda a negociagao dir eta, a fim de se obter prego mais vamajoso.

8.7- HABEL1TACAO DO LICITANTE CLASS1FICADO: Existindo proposta classificada
aceitavel, o Pregoeiro anunciara a abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitagao"
do(s) licitante(s) que aprescntou(aram) a(s) mclhori(es) proposta(s), para eonfirmagao das suas
condigoes habilitatorias, determ inadas no item 6.
8.7.1- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n"
02 (Documentos de Habilitate), ou os apresentarem cm desacordo com o eslabdecido ncste edital,
ou com irrcgularidades, serao considerados mabilitados, nao se admitindo complementagao
posterior, excetuando-se o disposto no item 8.6.22.
8,7.2- Constatado o atendimento das exigences fixadas no edital, o licitante sera declarado veneedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitagao, pelo Pregoeiro, caso nao haja intengSo de interposigdo de
recurso por qualquer dos demais licitantes,
8,7.3- Sc o licitante desatender £s exigencias habilitatorias, o Pregoeiro examinara a oferta
subsequente, permitida negociagao - subitem 8.6.9 do edital, verificando a sua aceitabilidade c
procedendo a verifkagao da habilitagilo do licitante, na ordem dc classificagao, e assim
sucessivamente, ate a apuragao de uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o
respective licitante declarado veneedor e a cle adjudicado o objeto do certame.
8.7,4- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desdassificadas, a
Administrate o podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentagao de nova
documentsc5o ou dc outras propostas escoimadas das causas referidas ncste artigo.
8.7.5- O Pregoeiro tera a prerrogativa de decidir se o exame dos "documentos de habilitagao” se dara
ao final da ctapa competitive do cada lote on ao final do julgamemo de todos os itens.
8.8- RECURSOS: Somcnte no final da sessao, depois de declarado o(s) licitantc{s) vencedor(es) do
certame. qualquer licitante podera manifestar, imediata e motivadamente, a intengao de interpor
recurso, com registro em ata da sintese das suas razdes, facultando-lhe juntar memorials no prazo dc
3 (tres) dias corridos, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazoes
cm prazo sucessivo tambem de 03 (ires) dias corridos (que comegari a correr do termino do prazo da
rccorrente), sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
8.8.1- O recurso sera dirigido ao(s) Sccretario(s) Gestoses), por intermedia do Pregoeiro, a qual
podera reconsiderar sua decisao no prazo dc 05 (cinco) dias uteis, ou. nesse mesmo prazo, faze-lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao ser profenda dentro do prazo dc 05
(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso pelo(s) Secretario(s) Gestoses)
8.8,2- Nao serao admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subseritos por
representante nSo habilitado legaimente ou nao identificado no process© para responder pcla
Licitante.
8.8.3- Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramentc protelatorios ou quando
nao justificada a intengao dc interpor o recurso pelo Licitante,
PBEFEtTURA MUM

Av.

3£5

Corone)

DE AACDT1

-

37 SJ40.7 S5/000 t-

Jos4 Cicero Sampaio, 663 Centro CEP 62770-000 | Pacoti/CE | Fone: (85) 3325.1413

#

I

savntNO MUNICIPAL Lit

Ajr T

<0

L/C>

-£L

WWW.PACOTI.CE.GOV.BR

DC MiOS DCBASCOVtO fOVO

8.8.4- O recurso contra decisao do Prcgoeiro tera efeito suspensivo.
8.8.5- A faita de manifestap&o imediata c motivada do licitante cm recorrcr, ao final da sessao do
PregSo Presencial, importara a preclusSo do direito de recurso c a adjudicapao do objeto da licitapao
pelo Prcgoeiro ao(s) licitantc(s) vencedor(es),
8,8.6- A petipSo podcra ser feita na propria sessao e, se oral, sera reduzida a termo em ata, facultado
o Prcgoeiro o exame dos fatos c julgamcnto imediaio do recurso.
8,8.7- O acolhimento de recurso important a invalidapao apenas dos atos insuseetiveis dc
aproveitamcnto.
8.8.8- Decidido(s) o(s) recurso(s) e cemstatada a regularidade dos atos procedimeniais, o(s)
Secretcirio{s) Gestorfcs) homologara(ao) e procedera(ao) a adjudicapao da(s) proposta(s)
vencedora(s), para determiner a contratapdo;
cm sede
Prcgoeiro ou Secretario(s)
8.8.9- A intimapao dos atos decisdrios da administrapao
integra
imprensa
do
ato
da
na
resumido
afixapao
ou
do
extrato
de cdpia
recursal sera feita media rue
ofidal (fianelogratb) da Prcfcirura de Pacoti. confomne disposto a Lei Organici do Municipio.
8,8.10- Os autos do processo administrative permanecerao com vista franqueada aos interessados na
sede da Comissao de Pregao.

—

—

8.9- ENCERRAMENTO DA SESSAO: Da sessao do Pregao Presencial sera lavrada ala
eircunstandada. que mencionara os licitantes credenciados, as piupostas escritas e veibais
apresentadas, na ordem de dassificapao, a analisc da documentapao exigida para habilitapao e os
recursos inieipostos, devendo ser a mesma obrigatoriamente assinada, ao final, pelo Prcgoeiro e sua
Equipc de Apoio, e facultativamente, peios licitantes ainda presentes quando do encerrameuto dos

trabalhos.
8.9.1- Ao final da sessao. caso nao haja intenpao de interposipao de recurso e o prepo final seja igual
ou inferior ao previsto ao valor orpado pela Administrapao, sera feita pelo Prcgoeiro a adjudicapao ao
licitante declarado venccdor do eertame e encerrada a reuniao, apos o que, o processo, devidamente
instmido, set a encaminhado:
a) a Assessoria Juridica, para fins de analise e pareecr;
b) e depois a(s) Secretaria(s) competentes para homologapao e subseqttcnte fbnnalizapao da Ata de
Registro de Prepos/Contrato.
8. 10- SUSPENSAO DA SESSAO
8.10.1- O Prcgoeiro e lacultado suspender qualquer sessao mediante motivo devidamente justifieado
e marcar sua rcabertura para outra oeasi&o, fazendo consiar csta decisao na ata dos trabalhos.
8.10.2- O Prcgoeiro podera, para analisar as proposlas de prepos, os document™ dc habilitapao e
outros documentos, solicitar parcceres tecnicos e suspender a sessao para realiaar diligcncia a fim dc
obter melhorcs subsidies para as suas decisdcs.

INDICACAO

DO VENCEDOR: NO julgamento das propostas/ofertas sera declarado
venccdor o Licitante que, tendo atendido a todas as exigences deste Edital, apresentar o MENOR
PRT-0O POR LOTE, cujo objeto do eertame a cla sera adjudicado.
8.1 1.1- Nao serSo consideradas ofertas ou vantagens nao previstas neste Edital.

8.11-

-

9 DA(S) DOXACAO(OES) ORÿAMENTARIA(S)
II I M I II I "in

"~n

—ill ii i iim

eventual contralap&es quo poderao advir desta licitapao correrao k
conta dc recursos esperificos consignados no respective Orpamento Municipal, inerentes a(s)

9,1- As despesas decorrentes das

Secretaria(s) Contratante(s) interessadafs).
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10 - DA ADJUDICAQAO E HOMOLOGACAO DO PROCESSO LICIT ATORIO

1 0.1- A adjudicag<io desta licitagio em favor do licitante cuja proposta de prepus ou lance verbal seja
classificado em primeiro lugar, sc n3o houver recurso. c da competencia do PREGOEIRO, quando
nao houver rccurso,
10.2- A homologafao deste pregilo e da competencia do(a) Gestorfa) da SECRETARIA
MUNICIPAL COMPETENTE.
10 3- O(a) Gcslorfa) da Sccretaria Municipal Competcntc se reserva o direito de nao homofogar ou
revogar o presente processo, por razoes dc interesse publico decorrente de fato supervenieme
devidamente comprovado e mediante fundamentagao cscrita.
10,4- A homologagao, conforme se verifique a neocssidade, estara sujeita, ainda, a aferifao das
mformagoes prestadas pela licitante vencedora, inclusive no que se refere a inspegSo in loco na sede
da empresa para fins dc verificagao de que se encontra em pleno funcionamento, incluindo sua
identificaplo externa e identifkagao de pessoal executando services durante o horario normal de
funcionamento.
10.5- A adjudicagto e a homologate do resultado desta licitaplo nao implicara dircito a
contratagao.

-

CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGENC1AS, REVOGACAO E
11
ANULAQAO
mtm
1 1.1- Ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
podera solicitar esclarecimentos, providcncias ou impugnar o ato convocatorio deste PregSo

Prcsencial.
1 1.1.1- Dceaira do direito dc impugnar os termos do cdital de licitagao peratite a Adnwiistragao
aquelc que nao o fixer dentro do prazo fixado neste subitem, hipotese em que tal comunieaplo nao
tcra efeito de recurso.
1 1 .1.2- A impugnagilo feita tempcstivamenie pelo licitante nao o impedira de panicipar do processo
licitatorio ate o trinsito em julgado da dccis3o a ela pertinentc.
1 1 .2- Somente serao aceitas sohritagoes de csclaredmentos, provideneias ou impugnagoes mediante
petigao confecdonada cm maquina datilografica ou impressora cletronica, em tinta nao lavavel, que
preencham os seguintes requisites:
1 1 .2.1- o enderegamento a Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti;
11.2.2- a identificagao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos
documentos comprobatdrios) se for o caso, contendo o nomef prenome, estado civil, profissdo,
domicilio, numero do documento de identificagao, devidamente datada, assinada e protocolada na
sedc da Comissao de Pregdo da Prefeitura Municipal de Pacoti, dentro do prazo editalicio;
1 1 .2.3- o fato e o fundamento juridico de seupedido, mdicando quais os itens ou subitens discutidos;
11.2.4- o pedido, com suas especificagdes;
1 1 .3- Cabcra o Pregoeiro decidir sobre a petigao no prazo dc 24 (vinte e quatro) horas,
11.4- A resposta do Municipio dc Pacoti /CE, sera disponibilizada a todos os interessados mediante
afixagao de copia da integra do ato proferido pcla administrato na imprensa oficial (flanelografo) da
Prefeitura Municipal dc Pacoti, conforme disposto a Lei Organica do Municipio.
1 1.5- O adiramentoprevalccera sempre em rclagSo ao que for aditado.
1 1 .6- Acolliida a petigao de impugnagao contra o ato convocatorio que importe em modificagao dos
termos do cdital sera designada nova data para a realizagao do ceitame, exceto quando,
inquestionavelmente, a altcragao nao afetar a Formulagao das propostas.
11.6,1- Qualquer modificagao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto
original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulagao das propostas.
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11.7- DILIGfcNCIA: Em qualquer fast? do procedimcnto licitat6rio, o Pregociro ou a autoridade
superior, podera promover diligencias no sentido de obter esclarcciincntos, confirmar iirioimagoes ou
permit ir sejam sanadas talhas fcrmais de documentagao que complemcntem a instrugao do proeesso,
vedada a mclusio posterior de documento ou informagao que deveria constar originariamenie da
proposta, fixando Q prazo para a resposta.
11.7.1- Os licitames notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adidonais deverao faze-lo no
prazo dcterminado pelo Pregoeiro, sob pena de desdassificagao/inabilitagao.
11.8-

REVOGACAO E ANULAOAO: O Municipio de Pacoti/CE podera revogar a licitagao por

razoes de interesse publico, no todo ou cm parte ou anular esta licitagao, em qualquer etapa do
proeesso.

-

12 DA FORMA LIZA£AO DA ATA Dt REGISTRO DE PREGOS

12.1- As obrigagSes decorrentcs da presente licitagao serao formalizadas mediante lavratura da
respectiva ATA DE REGISTRO DE PRECOS, subscrita pelo Municipio, atraves da Secretaria
Geslora, representada pelo Secretario(a) Ordenador(a) de Despesa, e n licitante vcnccdor. que
observara os termos do Decreto Munidpal ri’ 003/2017 de 03 dc Janeiro de 20J7, da Lei n."
8.666/93, da Lei n.° 10.520/02, desle edital e demais normas pertinentes.
12. 1 1- Integra o presente instrumento (ANEXO V) o modelo da Ata dc Rcgistro de Pregos a ser
celebrada.
12.1.2- Os heitantes alem das obrigagoes resultantes da observancia da Legislagao aplicivel, deverao
obedecer as disposigdes elencadas na Ata de Registro de Pregos - Anexa a cste edital.
12.2- Homologada a licitagao pela autoridade compctcnte, o Municipio de Pacoti CE convocara o
licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Pregos, que firmara o compromisso para
fulura contratagao entre as partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que Integra cste Edital.
12.2.1- O Licitante Vencedor rcra o prazo de 05 (CINCO) DIAS UTEIS, contado a partir da
convocagao, para subscrever a Ata de Registro dc Pregos. Este prazo podera ser prorrogado uma vez,
pot igual periodo, quando soliritado pelo Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desdc que
ocorra justo motivo aceito pelo Municipio de Pacoti/CE.
12.2.2- A recusa injustificada ou a carencia de justo motivo da vencedora de nao formalizar a Ata
de Registro de Pregos, no prazo estabclecido, sujeitara a Licitante a aplicapao das pcnalirfadcs

-

previstas neste Edital.
12.2 3- Se o licitante vencedor n3o assinar a Ata de Registro de Pregos no prazo estabclecido e
facultado a administragao municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de
classificagao final das propostas, para ncgociar com os mesmos, com vistas a obteng&o de melhores
pregos, preservado o interesse publico e respeitados os valotes estimados para a contratagao previstos
na planilha de custos anexa ao Projeto Basico,
12.3- Incumbira a administragao providendar a publicagao do extrato da Ata de Registro de Pregos
nos quadras de aviso dos orgaos piiblicos municipals, ate o quinto dia util do mes subscqiiente ao de
sua assinatura ou na forma prevista na Lei Organica do Municipio. O mesmo procedimento se
adotara com relaglo aos possiveis termos adilivos.
12.4- A Ata de Registro de Pregos so podera ser alterada em conformidadc com o disposto no
Decreto Municipal n° 003/2017 de 03 de janeiro de 2017, e nos artigos, 57, 58 e 65 da Lei n,°

8.666/93.
12.5- A Ata de Registro de Pregos produzira seus juridioos e legais efeitos a partir data de sua
assinatura c vigera pelo prazo de 12 (DOZE) MESES. admitindo-se, porem, a proirogagdo da
vigencia dos eoiUraios dela decorrentc, nos termos do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93, se a
proposta registrada conlinuat se mostrando mais vamajosa a administragao, satisfeitos os demais
requisitos do Decreto Municipal n° 003/201 7 de 03 de janeiro de 201 7.
12.6- A Ata de Registro dc Pregos nao nbriga o Municipio a firmar quakmer contratagao, ncm ao
PREfElTURA MUNICIPAL DE PAC7T1 * CNPJ 07.9i6.7SS/000l-72 CflPtGf 06.9*0.183-8
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menus nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitapoes especificas para aquisipao do(s)
objetos(s), obedecida a legislapao pertinente, sendo assegurada ao dctcntor do registro a preferencia
de fornecimento, cm igualdade de condipucs.
12.7- O direito de preferencia dc quc trata o subitem anterior podera scr exercido pelo beneficiario do
registro, quando o Municipio optar pcla aquisipSo do objeto cujo prepo esta registrado, por outro
meio legalmente pcimindo, que nao a Ata de Registro de Prepos, c o prepo cotado neste, for igual ou
superior ao registrado.
12.8- G prepo registrado e os respective* fomeccdores serao divuigados no quadro de avisos da
ComLssao de PregiSo da Prefeitura Municipal de Facoti e ficarSo a disposipao durante a vigencia da
Ata de Registro de Prepos.
12.9- A forma lizapao da Ata de Registro de Prepos nao gera ao beneficiario direito de fornecimento,
mas apenas mera expectativa de contratapao.
12. 10- A formalizapao da Ata de Registro de Prepos so gera ao beneficiario do registro a obrigapao de
fornecimento quando expedida a competentc ORDEM DE COMPRA/AUTORIZACÿAO DE
FORNCIMENT0 OU edebrado o competentc termo de contrato.
12.11- O Municipio momtorara, pelo menos trimestralmente, os prepos dos produtos, avaliara o
mercado constantemente e podera rever os prepos registrados a qualquer tempo, em decorrcncia da
redupao dos prepos praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos produtos registrados.
12. 1 1.1- O Municipio convocara o fornecedor para ncgociar o prepo registrado e adcqua-Io ao prepo
de mercado, sempre que verilicar que o prepo registrado estiver acima do prepo de mercado.
12.12- Em caso de alterapao dos prepos de mercado, deverii scr observado o disposto no arligo 12 do
Decreto Municipal Decreto Municipal nCT 003/201 7 de 03 de janeiro de 201 7.
12.13- Antes de receber o pedido dc fornecimento e caso seja frustrada a negociapao, o fornecedor
podera scr liberado do eompromisso assumido, caso comprove media nte requerimento fundamento e
apresentapiio de comprovanLes, que nao pode cumprir as obrigapbes assumidas, devido ao prepo de
mercado tomar-se superior ao prepo registrado, por fato supervenientc.
12.14- Em qualquer hipotese os prepos decorrentcs da revisdo nao poderao ullrapassar aos praticados
no mercado, manlcndo-se a diferenpa percentual apurada entre o valor originalmente constantc da
equapdo economicoproposta do fornecedor e aquele vigente no mercado a cpoca do registro

tinanceira.
12,15- Para efeito de definipao do prepo de mercado serdo considerados os prepos que forem igitais
ou inferiores a media daqueles apurados pelo Municipio para determ inado lote.
12.16- Nao havendo cxito nas negociapoes com o primeiro colocado, o Municipio podera eunvocar
os demais fomecedorcs classificados para formalizarem o Registro de seus Prepos, nas mesmas
condipdes do 1" colocado ou revogar a Ata de Registro dc Prepos ou parte dela.

-

13 DA ENTREGA DOS BENS LIC1TADOS

13.1- DAS ORDENS DE COMPRA/AUTORIZAPAO DE FORNECIMENTO: 0 fornecimento
dos bens liciiados se dara mediantc expedipao dc ORDENS DE COMPRA/ AUTORIZACAO DE
FORNECIMENTO, por parte da admin istrapao ao liritante vencedor, quc poderao cnglobar
integraimeme os quant itativos e/on bens objeto do Registro de Prepos (entrega imediara) ou apenas
parte deles (cxecupao fracionada), dc acordo mm a conveniencia e oportunidade administrativa, a
necessidade e disponibilidade financeira da(s) SecTetaiia(s) Gestora(s).
13.1.1- A ordem dc compra/autorizapao de fornecimento emitida contera o produto pretendido e a
respect iva quantidade, devendo ser entregue ao beneficiario do registro no seu enderepo fisico, ou
enviada via fac-simile ao seu numero de lelefone, ou ainda remetidLa via e-mail ao seu enderepo
eletrrinico, cujos dados constem do cadastre ou da propria Ata de Registro de Prepos.
13.1.2- Obscrvadas as determ inapoes e orientapdes constantcs da ordem de compra/autorizapao dc
fornecimento, o fornecedor devera fazer a entrega do pnoduto no local dcsignado pcla Contratante,
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deniro do prazo e horarios previstos, oportunidadc cm que recebera o atesto declarando a entrega dos
bens.
13,1.3-0
aceite dos bens pclo orgao recebedor nao exclui a responsabilidadc civil do ibmecedor por
qualidade ou disparidade com as especificapdes cstabelecidas no Ancxo deste
quantidadc,
de
vicio
entregues,
produtos
Edital quanto aos
13.1.4- Poderao ser firmados contratos decorrentes da Ata de Rcgistro de Prefos, que serao tratados
de forma autonotna e se submeterao igualmcnte a todas as disposieocs constantes da Lei n."
8.666/93, inclusive quanto as prorrogafAes, alteraÿdcs e rescisdes.
13.2- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os bens licitados deverao ser entregues no prazo
maximo de 05 (CLNCO) DIAS CORR1DOS, a comar da expcdigao da ORDEM DE COMFRAFORNECIMENTO pela administrate, no local detcrminado na ORDEM DE COMPRA/

AUIORTZACAO DE FORNEC1MENTO,

13.2.1. Os produtos deverao obedcccr a urn cronograma de entrega, a partir das caraetcrislicas que se
apresentam, nos quantitativos discriminados na ORDEM DE COMPRA/ AUTOR1ZA £AO DE
FORNECIMENTO:
13,2.2. Os itens serao recebidos por servidor dcsignado e responsavel pclo acompanhamento e
liscalizaÿo do contrato.
13.2 ,3- Por ocasiSo da entrega dos produtos, o fomccedor devcia apresentar recibo em Q2(duas) vias,
alem das respectivas fatura e Nota Fiscal,
13.2.4- Para os produtos objetos deste cerlamc, devera ser emitida Fatura c Nota Fiscal em nome da
Prefcitura Municipal de Pacoti CE, com enderefo no Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663,
Centro, Pacoti/CE, CEP: 62770 000 - Pacoti Ceara, rnsento no CNPJ sob o N.° 07.910.755/0001-

-

-

72 e CGF sob o N.u 06.920, 183-8.
13.2.5- No caso de constatafao da inadequate dos bens fomecidos as normas e exigcncias
espedfkadas neste Edital e na Proposta venccdora a administrapao 03 rceusara, devendo ser dc
imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas condicbes, sob
pena de aplicacao das penaiidadcs cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.
13.2.6- Em nenhuma hipdtese serSo concedidas proirogapoes de prazo.
13.3- Os bens licitados deverao ser entregues, observando rigorosamentc as especificafdes contidas
no Projeto Basieo, nos anexos desse instrumento e disposifoes constantes dc sua proposta, bem ainda
as normas vigentes. assumindo o fornecedor a responsabilidade pclo pagamento de todos os
impostos, taxas e quaisquer onus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer
encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam liabalhistas, previdenciarios, fiscais c comcrciais
resultantes da cxecuÿao do fornecimento que Ehes sejam imputaveis, inclusive com relagao a
terceiros, e ainda:
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
fornecimento em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrefoes;
b) responsabilizar-se pelos danos causados direLaniente a Administratao ou a lereeiios, decorrentes
de sua culpa ou dolo na cxecufao do fornecimento, nao excluindo on reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pelo orgao interessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administraeao, para representa-lo na execuÿao do fornecimento. As
decisocs e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do fomccedor deverao ser
eomunicadas a sens super!ores em tempo kabif para a adocSo das tnedidas convenientes;
d) accitar, nas mesmas condipoes do registro dc preÿos, os acrescimos ou supressdes quantitativas que
se fizerem no fornecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor iniclal atualizado da
contratacao, na forma do § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
e) a entrega dos produtos deve sc efetuar de forma a nao comptometer o funcionamento dos produtos
doMunicipio.
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14 - DO PREÿO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILffiRiO

14.1- PRECOS: Os pregos ofertados devem ser apresentados com a incidenria de todos os tributes,
encargos trabalhistas, previdencianos, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, dircitos autorais,
deslocamentos de pessoal c material, custos e demais despesas previsiveis que possam incidir sobre o
objeto licitado, inclusive a margem de lucro.
14.2- PAGAMENTO: O pagamento seri feito na proporgao da entrega dos bens licitados, segundo
as ordens dc compras autorizagoes dc fomecimento expedidas pda administragao, de conformidade
com as notas fiscais faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das
Certidoes Federais. Estaduais e Municipals do licitame vencedor, todas atnalizadas, obsenradas as
condigoes da proposta.
14.2.1- O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias apos o encaminhamento da documentagao
tratada neste subitem, observadas as disposigoes editalicias, atraves de credilo na Conta Bancaria do
fomecedotf ou atraves de cheque nominal.
14.3 - REAJUSTE: Os valores constants das propostas nao sofrerao reajuste antes de decomdos 12
(doze) meses do seu registro, hipotese na qual podera ser milizado o indice IGP-M da FundagSo
Getulio Vargas.
14,4- REEQUTT.I BRIO ECONOMICO-riNANCEIRO : Na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisivcis, ou previsiveis porem de consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execugao do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso forruito ou fato do prmcipe,
configurando area economica extraordinary e extracontratual, podera, mediante procedi memo
administrativo onde reste demonstrada tal situagSo e termo aditivo, ser restabelecida a telagao que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuigao da Administragao para
a justa remuneragao do fomecimento, objetivando a manulcngao do equilrbrio economico-fmanceiro
inicial do contiato, na forma do artigo 65f 11, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada c
consolidada.
15 - DAS SANIES

15.1- O licitante que convocado dentro do prazo dc validade da sua proposta, deixar de assinar a
ordem de compra /fomecimento ou apresentar documenta gao falsa exigida para o certamc, ensejar o
retardamento da execugdo de seu objeto, nao mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na
execugao do contrato, comportar-se de modo inidonco ou cometer fraude fiscal, ficara iinpedido de
licitar e contratar com o Mnnicipio de Pacoti e sera descredendado no Cadastro da Prefcitura
Municipal de Pacoti peio prazo de ate 5{cinco) anos, sera prejutzo de aplicagtio das seguintes multas
e das demais cominagocs legais:
15.1.1 - multa de 20% {vinte por cento) sobre o valor empenhado no caso dc:
a) Recusar cm assinar o contrato;
b) apresentar documentagao falsa exigida para o certame;
c) nao manter a proposta ou lance;
d) fraudar na aquisigao dos produtos;
e) comportar-se de modo inidoneo;
15.1.2 multa moratoria de 0,5% (cinco dccimos por cento) por dia de atraso na entrega dc qualquer
objeto contratual solicitado, contados do recebimcnto da ordem dc compra/autorizagao dc
fomecimento no endcrcgo constante do cadastro, ate o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor
da compra, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execugao da entrega dos

-

bens;
15,1,3 - multa moratoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor da compra, na hipotese de atraso
superior a 30 (trinta) dias no fomecimento do bem requisitado;
15,2- Na hipotese de aro ilicito, outras ocorrcncias que possam acarretar iranstornos ao

dcsenvolvimento do servigo, as atividades da administragao, desdc que
f>fiE FElTUR A MUNICIPAL DE PACOTI
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sanqao mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigaqoes dcfinidas
neste instrumento, ou em outros documentos quo o complementem, nao abrangidas nos subitens
antenorcs, serao aplicadas, sem prejuizo das denials sanpoes previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e
consolidada, e na Lei a." 10.520/02, as seguintes penas:
a) advertencia;
b) mult a de 1% (um por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisicAo, ou do
valor global maximo do contrato, conforme o caso;
1 5,3- O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (dneo) dias
a contar da notifi cacao ou dccisAo do recurso, por meio de Documento de Arrecadafao Municipal -

DAM.
15.3 l- Se o valor da multa nSo for page, ou depositado, sera automaticamentc dcscontado do
pagamento a que o licitante fizer jus.
15.3.2- Em caso de mexistencia ou msuficiencia de credito do licitante, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de
execucao fiscal, com os cncargos correspondentes.
15.3.3- As partes se submeterao ainda as demais sanqdes impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal
a." 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatorio.
15.4- O fomecedor beneficiario da ata tcra o registio de seu preqo cancelado quando:
15,4.1- descumprir as condiqoes da Ata de Registro dc Preqos;
15.4.2- nao rctirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalence, no prazo estabelccido
pela Administrate, sem justitleativa aceitavel;
15,4.3- nao aceitar reduzir o seu preeo registrado, na hipotese de este se tornar superior aqueles
praticados no mercado;
15-4 4- tiver presences razoes de intercsse publico.
15.5- PROCED1MENTO ADMTNISTRATIVO: As sanies serAo aplicadas apos regular processo
admin istrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio.
15.5.1- No processo de aplicaÿao dc pertalidades e assegurado o direito ao contraditorio e a ampla
defesa, garantidos os seguintes prazos dc defesa:
a) 05 (cinco) dias utcis para as sanqdes exclusivamente de multa e advertencia;
b) 10 (dez) dias corridos para a sanqao de impediment de licitar e contratar com o Municipio de
Pacoti c dcscredenciamento no Cadastro da Prefeitura Municipal de Pacoti pelo prazo de ate 05
(cinco) anos,
DA TENTATIVA DE FRAUDE E

16

FRUSTACAO DOS ATOS DO PROCESSO E DEMAIS

DITAMES LEGAIS
BftgKv;-

16.1- A temativa de fraude ou frustafao dos atos c aqdcs a serem realizados por parte dos
proponents, ha qualquer momento do presente processo, podera caracterizar o enquadramento dos
mesmos nas sansoes dos crimes c penas previstas do Art. 90°, Art. 93° e Art, 96° da Lei Federal
8,666/93, e sendo necessArio, ainda, abertura c instauraqao do devido processo administrative para a
averiguafao e apuravao dos fatos ocorridos, dc forma a aplicaqao das devidas penalidades e puniv’bes
cabiveis,

16.2- E facultado a Pregoeiro, cm qualquer ausencia ou omissao quanto a instruqdes e ditames deste
edital, a apficaqao das normas, instrumentos e demais fontes legais do instrumento juridico brasileiro,
de forma a manter ideal e legal transcorrer dos atos e aqOes dos procedimentos do cerrame.

-

17 DISPOSigOES GERAIS
17,1- As normas que disciplinam este PregAo Prcsencial

serao sempre interpretadas em favor da
sem comprometimento da

ampliacao da disputa entre os interessados. aiendidos o interesse publico,
segura nqa e do regular funcionamento da administrate,
91Q.75570C01
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1 7.2- Os casos omissos poderao scr rcsolvidos pdo Frcgociro durante a sessao e pelo{s) Seeretario(s)
Ordenador(es) de Despcsa, em outro case, mediante aplicaqau do caput do art. 54 da Lei n.°
8.666 93.
17.3- O n3o atendimcnlo de exigences tbrmais nao essenciais nao importara no afastamento do
licitante, desde que sejam possiveis a afericao da sua qualidadc e a exata compreensao da sua
proposta durante a realizaplo da sessao publica deste Pregao Prcscncial.
17.4- henhuma indcnizaeao sera devida as lieitantes pda elaboraqao ou pela apresentafao de
documentacao referentc ao presente edital, nem em relavao as expeciarivas de contratafdes dela

decorrcntcs.
15.5- A admimstrafao disponibilizara mcios de divulgafao e amplo acesso aos pnepos praticados no
Registro objeto dessa licitaÿao.
15.6- Na contagem dos praaos estabclecidos ncste edital, exdui-se o dia de inicio de contagem e
inclui-se o dia do vencimento, observando-se que so se inidam e vencem prazos em dia de expcdienlo
normal no Municipio, exceto quando lor expressamente estabelecido em contrario.
15.7- Para dirimir, na esfera judicial, as questoes oriundas do presente edital sera compelente o Foro
da Comarca de Pacoti/CE
15.8- As informafdes sobre esta lidtafio podem scr obtidas junto a Comissao dc Pregao da PMF. na
Av. Corond Jose Cicero Sampaio, N“ 663, Centro, Pacoti/CE, CEP: 62770 000, Pacoti/CE ou
atraves do telefone (85) 3325.1413, dc segunda a sexta-feira, no horario de 07:30 as 12:00 horas.
15.9- Cdpias do edital c anexos scr3o lorneddas mediante Protocolo de Rctirada de Edital, mediante
pagamento de copia reprografica, nos horarios de 08:00 as 12:00 horas, na Sede da Comissao de
Pregao da Prefeitura Municipal de Paeoti, siluada na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N” 663,
Centro, Pacoti/CE, CEP: 62770 000, ou atravfe do telefone (85) 3325.1410, de segunda a sexta-feira,
no horario de 07:30 as 12:00 horas, ficando os autos do presente processo administrative a disposipao
para vistas e conferencia dos intercssados, ficando o licitante obrigado a;
a) pagamento da taxa no valor de R$ 20,00 (vinlc reals) de c6pia reprografica, por meio dc
Documento de Arrecadaÿao Municipal - DAM.
15.10,1- O referido edital c sens anexos tambem estao disponiveis nos seguintes sitios virtuais:
nos termos da IN n" 04/2015-TCM-CE,
15.11- 0 Projeto Basico podera ser examinado por qualquer intcrcssado na sede da ComissSo de
Pregao da Prefeitura Municipal de Paeoti.
15.12- Todas as norma s inerentes as comrata?6cs do objetn deste Ccrtame, discriminadas no Anexo Termo de Referenda deste Instrument Convocatorio deverao ser minuciosamente observadas pelos
lieitantes quando da elaborate de suas propostas,
15.13- No interesse da Admmistraqao Municipal e sem que caiba as lieitantes qualquer tipo de
indenixafao, fica assegurado a autoridadc competente:
a) Alterar as condifoes, a qualquer tempo, nc todo ou em parte, da presente licitafÿo, dando ciencia
aos interessados na forma da legislapao vigcntc.
b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitaqao, a qualquer tempo, disto dando
ciencia aos interessados mediante publicafao na forma da legislaÿo vigentc.
15. 14, Os avisos dc prosseguimento das sessoes, a decisao sobre os recursos interpostos, a Anulaqiio
ou revogacao ser5o feitos aos interessados mediante publicacÿo na imprensa oficial (flanelografo) da
Prefeitura Municipal de Paeoti, conforme disposto na Lei Organ!ca do Municipio.

Pacoti/CE, 28 dc maio de 2018.
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ANEXO I
PROJETOBASICO/TERMO DE REFERENCED

_

i - INFORM AÿOES PRFMARIAS E CLASSIFICA£AO DA DESPESA

I. ORGAOS SOL1C1TANTES: Secretarial do Tiabalho, Desenvolvimento Social c
Hmpreendedoiismo Secretaria de Saiide Secretaria de Educate Secrelaria de In&aestrutUrE, Meio
Ambiente 6 Dt’senvolvimcnto AgrArio/ Smetana de CultUta, '1 urismO, EspOrte e Juvcnlude/ c
'

Sccretaria de Govemo.
2. DOTACAO ORCAVTENTARTA/ YALOR ESTIMADO RS:
1 lintlaJo

treslcjird.

DL1* Six:-kl
Dcs. Social CFMAS1)
Sa Llde

Educacdo
EducaÿUfi ( FU N DEB)
Intricscrulur,!

C7.J1LLL:.L
Govcmt)

I'nliliiilc

Pmgrima - Frujclo

Elements de

Ortjinenliriu

Aimdbute

DeSiieitiLs

iw.cn

Oft 122. 0507. 2.1)03

.7 3,90.30:00

VJ IIÿ7

04.02

.-.r-1 1

3.3.90.3000

11 122,1215.2.036
i: 365. 12C:fI.2.:.'46

3.3. 9u 30.00

06.02

07.01

15.322.0402.2.050

OS ..l

13 22.0402.2.109
04.1 2220402.2. 113

IJ6~U2~

12. 36&, 12152,106

14.01

L766J5

12.013,90

706.70

3.3.90.30.UQ
3,3,90.50,00

15.547,40

12.720.60

7(jfiJ[)

3.3.90.30.00
3 7 Oil 10.00
3

KJ

_706,70"

3.3.3030.00

IDL 122.0402.2.102

05,01
06.01

Vidor

Fsiiiudiii)

2. 120,10
565,36

3,9i),:)U :,IC

3. FONTE DE RECURSO: RECURSO PROFRIO/ FAIF/ CRAS/ FUNDEB
4. VALOR ESTLMADQ; R$ 46.854.21 {qumenta e seis mil oiloeentos e cinquenta e qnatro reais t
vinte e urn centavos.).

__ _
TT - DFTALHAMENTO DA DESPESA

5. OBJETO: REGISTRO DE PRECÿOS PARA AQUISICAO DE RECARGA DE ROl LfAG DF.
GAS GT.P I3KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS
SECRETARIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTT/CE, CONFORME
ESFEdFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO >! TERMO DE REEEKENCTA
6, JUSTIFICATIYA; A Administrate) no intuito de garantir o bom fniieinnanienio dos
departam entos e veri flea ndo a riecessidade do item in forma do, solicits processo li citato no, para
suprir as necessidades apresentatias pelas Secretaria que compoe esta gestSo, garamindo deste
tnodo gas (GLF) para as copas/ cozinhas das Secretarias e Escolas Municipal._
7. DEMA1S OBSERVACOES: Tudo con tbrme anexo I __

IJ1 - DAS CONDIGOES DE EXECUÿAO
S. PRAZQ E LOCAL DE £N TREG A/ FORNECIMENTO: Em ate 05 (cinco) dias, a comar da
emissao da Qrdem de Compra e on entrega/fornccimcnto, nos Jocais detcrminados pda soliritante,
9. PRAZO DE VIGENCIA: A ata de rcgiilrO de prvÿOS VlgerA pdo periodo de 12 (doze) meses,
coiilados a pariii da data da SLUI assinatura, nos termos do DecrctO Municipal 1\F 003/201? de 03 de
Janeiro de 2017.
If). PAGAMENTO: G pagamento sera efeiuado em ate 30 (triMa) dias ap6s a emissao da Nota Fiscal
media nte atesto de eiurega. fomecimcmo dos iteire c 0 cncaminhamcnto da doctunentapAo neeessaria,
observada as demais disposiÿOcs contra tua is, a [raves de ciedito na eonta bancaria da Contraiada.
PREtf
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ANEXO AO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA
1. DO OBJFTO:
REGIS I RQ DF PREÿOS PARA AQUISIÿAO DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS GLP
13KG DESTINADO A A TENDER AS MECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS
DA PRFFEITURA MUNICIPAL DE PACOTT/CE, CONFORME ESPECIEICACOES

CONTI DAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA.
2. DOS LOTES/ITENS:

Lote Unico
I Item

v
1

Especificaÿao dos Produtos

Gas Liquet'eiio de Feuoko on boiijocs do I 3G,

_

Und

Qtde

Rccarga

663

DETALHAMENTO FOR SECRETARIA/DOTACAO:

Item

N*
1

70,67

46.854,21

Valor Total Hsiinudo eiuKS

3,

Valor
Total
46.85-4,21

Valor

Unitario

EspecLficaÿo dos Produto-i

Gas Liqucfcito dc Fetroleo cm boeijOcs dc 1 3kg

Unidaric
Reearga

4. DAS OBRIGACOES:
4. 1 . DO ORGAO GERF NClAGQR:
Compclira ao Organ Gestor do Registro dc
I. Gerenciar a Ata de Registro dc Preÿos;

pw Dotaÿio (P.A.)
2.(105 2.DI1 | 2.102

10

25

I

170

;

2.026~| 2.046 [2.116 2.050 [2.109 2.113 j Total
220
10
180
1030 | 8
663

[

Prefos:

H. Providenciar. semprc que solicitada, a indicacao do fomecedor detentor de preÿo registrado, para
atcndimento as necessidades da Admmistrafao, obedecendo a ordem de classifica?5o e aos
quantitativos deftnidos nesta Ata;
III. Conduzir os pfocedimcatos rdativos a evencuais renegodaeoes das prcÿas registrados,
TV. Aplicar as segu inters penalidades por descumprimenio do pactuado na Ata de Registro de Prcÿos:
a) Advertdncia.
b) Multa, na forma prevista no instrument convocatorio ou nesta Ata.
c) Suspeosao temporaria dc participapao em licitac&o c impedimemo de contratar com a Administraÿao
Fubliea, por prazo nao superior a 05 (dntro) antis.
V. Cancelar o registro do fomecedor detentor do preco registrado, em tazao do disposto ntj Deereto
Municipal N° 03/201 7 de 03 de Janeiro de 2017;
VI. Comuniear aos Orgaos Participantes do SRP a aplicaÿao de penalidades ao fomecedor detentor de
prefos registrados.
DA DKTENTORA DO REGISTRO:
O detentor do registro de pretos, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Pre<?os fica
obrigado a:
1. A tender a todos os pedidos cfciuados pclos organs e entidades participantes do SRP, bem como
aqudes decorrentes de remanejamento dc quantiiativos registrados na Ata, durante a sua vigencia,
mesmo que a execufSo do objeto esteja prevista para data posterior a do seu vcncimento;
TI- Fomecer os bens ofertados, por prefo unitario registrado. nas quantidades indicadas pelos
participantes do Sistema de Registro de Prefos, mediante formalizaÿao de conrrato, no prazo estabclecido
na Ordem de Compra;
CNPJ 07.910.75 5/000 1-7
GF 06.920.183 8
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III. Responder no prazo de are 05 (cinco) dias a consultas do Orgao Gestor de Rcgistro dc Preÿos
sobre a pretcnslo de orgaos, entidades nSo participant's de utilizar a Ata na condiÿao de 6rgao/Entidadc
Intcressado;
IV, Estar ciemc que os material adquiridos cstarao sujeitos a aceitafdo pelo 6ig&o reoebedor, ao quai
cabera o dircito de recusar caso nao esteja de acordo com o especificado e seja urn pnoduto de qualidade
inferior ao soliritado,
V. Accitar, nas mesmas condones pactuadas inicialmente, os acresciraos ou supressoes qae se fizercm
neccssarios, a crit£rio da adminisLrafdo publics, respdtando-se os limitcs previstos na Lei n“ 8.666/93 e
alterafoes posteriores, ate 25% (vinte e cinco por cento) do vaJor do contrato.

5. DEMAIS OBSERVACOES E EXIGENCIAS:
5. 1 - Comprovafao de aptidio para desempenho de atividade pertinente e compattvel com o objeto da
licitafao, comprovado atraves dc atestado dc capacidade tccnica, fomeddo por pessoa juridica de dircito
publics ou privado, nos quais constc fomecimento dos produtos de mesma natureza do objeto da presente
licitacao, acompanhado do respective contrato firmado com a entidade que expediu o referido atestado dc
capacidadc tecnica,
5.1.1 - O atestado de Capacidade devera conter o numero do contrato, bem como o numero da licitapao
que dcu origem ao mesmo, se houver, devendo o atestado estar com ftrma reconhecida do subescritor
5.2 Ccrtificado de Posto Revendcdor emitido pela ANP Agenda Nacional do Petrdleo, Gas
Natural e Biocombustiveis,

-
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ANEXO n
MODELO DE PROPOSTA D £ PR E£OS
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pa tot i

Processo: FREGAO PRESENCIAL NJ 2018.05. 28,1-PP
Data t* Hora de Abort ura:
CNFJ:
Razao Social:
CEP:
Enderecc:
Fax:
Font:
Coma Comente n.'1:
Agenda N
Banco:

_

_

__

horas

___

OBJFTO: REGIS! RO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS GLP
13KG DESTTNADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DrVERSAS SECRE TARlAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CON FORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO
PROJFTO BAS1CO/TERMO DF REFERENCIA,
Lote Unite
Item

N°
I

Marta

tsjiciificjfiti dos Froduliss

t~r:is Liquefeiio dc PctrQleo ern botijocs tit 13kg
Valor Total cm R$

Valor Global da Proposta: RS
V alidade da Proposta: 60 [sessenta) dias.

(ÿ

Unidadc

Quantidadc

RccaiKa

663

Valor

Gnitirio

Valor
Total

}.

Observances:
• O licitante declara qur

tern o pleno corthccimerno, aceitapao e cumprira todas as ubrigaÿOes contidas no
anexo 1 - Termn dc Referenda deste cdital.
• Independent:: de declaracao exprtssa, fica suben tendIda que no valor proposto estao induidas tuclas as
despesas necessarias a entrega dos produtos, inclusive as relarionadas coni: encargos socials, trabalhistas,
previdendarios e outros; tributos, taxas e tarifas, u mol u memos, licenÿas, alvaias. multas e/ou qualquer
infraeocs, seguros em geral, da infortunistica c de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos
causados a Comraiante c- nu a terceiros, gerados direta ou inditfetamente pda entrega dos produtos.

Local/ Data:

dc

de

Ass inat lira Proponente
Carirnbo da empresa/Assinatura do responsive! legal

PREFEITURA MUNlC.i AL DE PACOTt

CNPJ

1 7

GF 06.920,183-8

‘

Av. Coronel Jos£ Cfcero Sampaio, 663

- Centro CEP

62770-000 [ Pacoti/CE [ Fone: (85} 3325.1 41 3

_
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ANEXO m
MODELO DE PROCURAÿAO/DECLARApOES
ITEM 01 - MODELO DE DECLARA£AO

OBJETO: REGISTRO DE PREÿOS PARA AQUISICAO DE RECARGA DE BOTUAO DE
GAS GLP 13K.G DESTINADO A ATENDER AS NECESSEDADES DE DIVERSAS
SECRETARIAS DA PREFETTURA MUNICIPAL DE PACOTT/CE, CONFORME
ESPECLFICAgOES CONTIDAS NO PROJETO BASlCO/TERMO DE REFERJENCIA*

DECLARACAO
por interraedio de seu
ins nit o no CNPJ n°,
da
Si(a)
Carteira de Idenlidade
portador(a)
rcpresentante legal o(a)
DECLARA, para fins do disposto no PREGAO
n.
e do CPF nfl

PRESENC1AL N" 2018.05.28.1-PP que:
(1) que da cientia dc que cumpre plenamcnte os requisites de habilitate constantes do instrumento
convocatorio;
(2) que tern pleno conhccimento de lodos os parametros c elementos do Edital e objeto a ser
contratado no presente certame licitatorio;
(3) que sua proposta atende integralmenie aos requisites constantes neste edital.

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

(data)

(rcpresentante legal)

REFEITUftA MUNICIPAL DE PACOT!
Av. Coronet

)os6

Cicero Sampalo, 663

,

CNPJ 07.910,755/0001 -72

A

Centro ..CEP 62770-000 | Pacoti/CE

_

LGS OS.920.183-8

Font: (85) 3325.1413

fZ\

n
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ANEXO 111
MODELO PE PRQCURACAO/DECLARACQES

ITEM 02 MODELO DE PROCURApAO

PROCURACAO
OUTORGANTEi <NOME DA EMPRF5A, CKPJ e ENDERECO> neste ato rcpresentada por seu
(titular, socio, diretor ou rcpresentante), Sr.< NOME>, qualificagao (nacionalidade, estado civil,
profisscto, RG e CPF)

OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificapao (naeionalidade, estado civil,
proftssao, RG, CPF e enderego.
PODERES: O outorgamc confere au outorgado(a) pleno e gcrais poderes para representa-lo junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, relative a PRFCTAO PRESENC1AL N°
2018.05.28. 1-FP, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar durante o procedimento os
documentos de credcnciamento, envelopes de praposta de pregos e documentos de habilitagao,
assinar loda a documeniagdo necessaria e praticar todos os demats atos pertinentes ao ccrtame em
nomc da Outorgante que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive
interpor recursos, dentc dc que por forga do artigo 675 do C6digo Civil esta obrigado a satisfazer
todas as obrigagoes contraidas pelo outorgado,

(data)

(representante legal)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

'

t»

L»

CNPJ 07 9 1 Q.755/G00 1 72

GF 06.920.T83 E

fZS
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ANEXOIH
MODEL Q DE PROCURACAO/DECLARAÿOES

ITEM 03 - MODFXO DE DECLARAÿAO

OBJETO: REG1STRO DE PRFCOS PARA AQUISIÿAO DE RECARGA DE BOT1JAO DE
GAS GLP I3KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME
ESPECIF1CAC0ES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA.

DECLARACAO
por mtcnnedio de sen
portador(a) da Carteira de Jdcntidadc
DECLARA, para fins do disposlo na PREGAO

inscrito m> CNPJ n°.

representante legal o(a) Sr(a)
e do CPF nfl
na.
PRESENCIAL N° 2018.05.28.1 -PP que:

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que sc possa prestar, especialmente para fins dc
prova em processo liutatorio, junto ao Munidpio de Pacoti, Estado do Ceara, que, em cumprimento
ao estabelerido na Lei n° 9,854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/ 1 0/ 1 999, e ao inriso
XXXIII, do artigo 70, da Const ituigao Federal, nao emptega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso on uisalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho
algum. salvo na conditio de aprendiz, a partir dc 1 4 (quatorze) anos.

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que sc possa prestar, especialmente para fins de
pTOva cm processo lieitatdrio, junto ao Munidpio de Pacoti, Estado do Ceara, que conconda
integralmente com os termos desle edital c sens anexos;

impeditivo de nossa habilitagao para participar no
presente ccrtamc Ilcitatorio, bem assim que ticamos dentes da obrigatoriedade de dedarar
ocorrendasposteriores, nos termos do art. 32, §2", da Lei ti.° 8,666/93.
c) que inexiste qualquer lato superveniente

Pclo que, por ser a expressiio da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

(data)

(representante legal)

•n

FREFE1TURA MuNIC. PAL DE PACOTI ! CMP i 07.51 0. 755/000 1 -72
A v. Colonel Jos* Ckero Sampaio, 663
....

Centro CEP 62770-000 ;

Picotl/CE

GF 06.920,183 8

Fone: (85) 3325.1413
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ANEXOm

ITEM 04 - MODELO DE DECLAR ACAO

OBJETO: REGISTRO DE PREQOS PARA AQUTSigAO DE RECARGA DE BOTIJAO DE
GAS GLP 13KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME
ESPECIFICAUOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA.

DECLARACAO
por intcrmedio de seu
,, iitscrito no CNPJ n°,
da
Sr{a)
Cartcira de Identidade
o(a)
portador(a)
legal
representante
DECLARA,
para
fins do disposto no PREGAO
e do CPF n*
rf\
PRESENCIAL N* 2018.05.28. L-PF que:

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

(e-mail
. .
a) esta cmpresa utiliza como e-mail ofidal o scguinte enderepo: , .
(o mesmo e-mail escrito a punho).
digitado), o qual se confirma
b) que as correspondences enviadas ao supramencionado endereqo scrvirdo como prova inequivoca
de convocaqao para assinaiura dc Ata de Registro de Prefos/Contraro.
c) que na hipotese de nao atcndimcnto, do requerido ou disposto envio do referenciado e-mail a

empresa declarante ficar ciente do descumprimcnto dos lermos destc edital e Ata de Registro dc
Frecos/Contrato com aplicagao das penalidades previstas na legislate cm vigor bem como no ato
convocatorio.
Pelo que, por ser a expressao da verdadc, firma a presente, sob as penas da Lei,

(data)

(represcnlante legal)

PREFEITURA MUNICrPAt DE PACOTI

mSr-'~

CNPJ 07.910.7-5 5/0.00 1 -72

jSÿGF

06.9ÿ0.1S3-S

iMki

A v. Coronet

Cfcero Sampaiq, 66E

- Centro

CEP 62770-000

Pacotl/CE

J

Feme: (05) 3325-1413
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ANEXOiV
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

_

ATA DE REG1STRO DF. PRECOS Nw
PREGAO PRESENCIAL N° 201S.05.28.1-1T
VALIDADE: 12 (doze) meses.

Pdo presente instrumcnto, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, Eslado do Ceata, pessoa
juridiea de direito publico intemo, inscrila no CNPJ sob o Nf.° 07-910.755/0001-72 e CGF sob o N°
06.920,183-8, com sedc de sua Pnefeirura Municipal na Av. Coionel Jose Cicero Sampaio, N° 663,
nestc ato
Centro, CEP. 62.770-000- Pacoti/Ceara, atraves das SECRET ARIA DE
respcctivamente, aqui denominados de
reprcscntadas pelos Srs.
CONTRATANTE, considers ndo o julgamento da licitacao na modalidade de Pregao Presencial N"
2018.05.28.1-PP, bem como, a respcctiva homologateo datada de ** de ****** de *+**. RESOLVE
registrar os preqos das empresas signatarias, nas quantidades estimadas e mLvimas anuais, de acordo
com a classificafdo por elas alcanÿadas, atendendo 4s condigoes previstas no Instrumcnto
Convocat6rio e as Constances desta Ata de Registro de Preÿos, em conformidadc com as disposiqSes a
seguir.

CLAUSULA PRIMELRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Froccsso de LidtaÿSo, na modalidade PREGAO PRESENCIAL N“ 2018.05.28. l-PP,
sujeitando-se as partes as normas constanrcs do Decreto Municipal n° 003/2017 de 03 de janciro de
201 7, da Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterafdes, e da Lei 10.520, de 17/07/2002,

-

CLAUSULA SEGUNDA DO OBJETO
2.1. Constitui objeto da presente Ata o REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE
RECARGA DE BOT1JAO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A A LENDER AS
NECESSIDADES DE DIVERS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESPECIFICACÿES
NO
CONTIDAS
PROJETO
PACOTI/CE,
CONFORME
REFERENCIA,
nos
especiffcacoes
do
Anexos
contidas
mdo conforme
BASICO/TERMO DE
Edifal do processo originario, no qual resraram classificados em primeiro lugar os licitames
signatories,

CLAUSULA TERCEIRA - DA V1GENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
MV

3. 1, A presente Ata tera validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA - DA GERENCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS
I.MU-

4.1. O gerenciamenlo deste instrumcnto cabera ao Orgao Gerenciador
GOVERNO, no seu aspccto operacional e nas questoes legais.

-

SECRETARIA DE

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATTVOS
pregos registrados, a espedficafao dos produtos, os quantitativos, marcas, empresas
fomecedoras e representante legal, encontram-se elencados no ANEXO III da presente ata, em
ordem de classificaplo das propostas.
06.920.1 33 6
PREFEITURA ICONIC PAL 0E PACOTI CNN 07.9 10. 755/000 1 -72
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CLAUSULA SEXTA - DO{S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO
B4SS»V

6.1 , Os bens objeto do presente rcgistro dc prefos quando eventualmente contratados, obscrvadas as
conduces fixadas nestc instrumento, c seus Anexos, e na lcgtslapao pertinence, deverao ser entrcgues

nos locais indicados na autorizavilo de fornecimento.
6.2- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os bens licitados deverao ser entregues no prazo
maximo de ate 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, a contar da expedifao da ORDEM DE
COMPRA/AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO pela administrafao, no local dctconinado na
ORDEM DE COMPRA/AUTORIZACAO DF FORNECIMENTO;
6-2.1. Os item deverao ser entregues no local disciiminado na ORDEM DE
COMPRA/AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO emitido pela Secretaria Gestora;
6.2.3. Os bens licitados deverao obcdccer a urn cronograma de entrega, a pattir das caracteristicas
quo sc apresentam nos quantitativos discriminados na ORDEM DE COMPRA/AUTORIZACAO
DE FORNECIMENTO pela administrapao, no local indicado na autorizapSo de fornecimento pela
administrafao;

6.2.4. Os itens scr&o recebidos por servidor designado e responsavel pelo acompanhamento e
fiscal izapao do conirato,
6.2.3- Por ocasiSo da entrega dos produtos, o fornecedor devera apresentar recibo em 02(duas) vias,
alem das respeelivas Tatura e Nota Fiscal.
6.2.4- Para os produtos objetos dcste certame, deverd ser emitida Fatura c Nota Fiscal em nome da
Prefeitura Municipal dc Pacoti - CE, com enderefo no Av. Coroncl Jose Cicero Sampaio, N" 663,
Centio, Pacoti/CE, CEP: 62770 000 - Pacoti Ccara, inscrito no CNPJ sob o N.° 07.910.755/000172 e CGF sob o N-° 06.920. 183 8.
6.2,5- No caso de constatafdo da inadequafao dos produtos fomecidos as normas e exigencias
espccificadas ncste Edital e na Proposta venccdora a administrafao os recusara, devendo ser de
imediato ou no prazo maximo dc 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracttadas condifoes, sob
pena de aplicapSo das penalidades cabtveis, na forma da lei e dcstc instrumento.
6.2.6- Em nenhuma hipotese serao conccdidas prorrogapeies de prazo.
6 3- Os produtos licitados deverao ser entregues, observando rigorosamente as espccificapoes
contidas no Piojeto Basico, nos anexos desse instrumento c disposifoes constantes de sua proposta,
bem ainda as normas vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo pagamento dc todos
os impostos, laxas e quaisquer onus de origem federal, estadual c municipal, bem como, quaisquer
encargos judkiais ou extrajudieiais, sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
rcsultantes da entrega dos produtos que lhcs sejam imputaveis, inclusive com relacSo a tcrceiros, e

-

ainda:

as suas expensas, no total ou em parte, o objeto dos
incorrepdes;
ou
vicios,
que
defeitos
em
se
verificarem
servifos
b) rcsponsabilizar-se pelos danos causados diretamentc a Administrafao ou a tcrceiros, decorrentes
de sua culpa on dolo na entrega dos produtos, nSo cxcluindo ou reduzindo cssa responsabilidade a
fiscalizafao ou acompanhamento pelo orgao inleiessado;
C) indicar preposto, aceito pela AdministrafSo, para rcpresenta-lo na entrega dos produtos. As
dccisoes e provideneias que ultrapassarem a competcncia do representante do fornecedor deverao ser
comuoicadas a seus superiores em tempo habil para a adocao das medidas oonvementes;
d) aeeitar, nas mesmas condifOes do rcgistro de prefos, os acrescimos ou suprcssOes quantitativas que
se fizerem no fornecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da
contratagao, na forma do § 1° do artigo 65 da Lei n" 8.666/93.
a) a reparar, corrigir, remover ou substiluir,

CLAUSULA SETLYIA - DAS CONDUCES DE FOR NECIMENTO
m-
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7.1 . As empresas detentoras dos precos registrados poderao ser convidadas a firmar contratagfies de
romecLmcnto, observadas as condigoes fixadas no instrumento convocatorio, nesta ata e seus
Anexos, e na legislagao pertinente.
7.2. As oontratapOes dos bens registrados neste instrumento serao efetuadas atraves de Ordcm de
Fornecimento, emitida pela Administragao Municipal, contendo: on“da Ata, o nomc da empresa, o
objeto, a especificafSo, as nbrigagoes da contratada. o enderego e a data de entrega.
7.3. Poderao tambem set Urmados termos de contratos decorrenles desta Ata de Registro de Precos,
que serao tratados de forma autonoma e se submeterao igualmente a todas as disposigocs constantes
da Lei n " 8.666/93, inclusive quanto as prorrogagoes, alteragdes e rescisoes.
7.4. Este instrumento nao obnga o MUNICIPIO a firmar qualquer eontratagao, nem mcsmo nas
quantidadcs estimadas, podendo ocorrcr Iicitagoes esperificas para aquistgao do(s) objetos(s),
obedecida a legislagao pertinente, sendo assegurada ao detenror do registro a prefer encia dc
fornecimento, era igualdade de condigries.
7.5. A Ordcm de Fomecimenlo sera encaminhada ao fomecedor que devera assina-la e dcvolve-la ao
Municipio no prazo maxi mo dc 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu rccebimento.
7.6. Se o fomecedor com prego registrado cm primeiro lugar recusar-se a assinar a Ordem de
Fomecimenlo, sem prejuizo das respectivas sangdes aplicaveis, poder3o ser convocados os demais
fomecedores classificados na Licitagao, respeitadas as condigfles de Fomecimento, os precos c os
prazos do primeno classifiesdo.

-

CLAUSULA OITAVA DO PAGAMENTO E DO RJEAJUSTE
wmim

8.1. O pagamento sera rcalizado ao fomecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo
MUNICIPIO, na pnoporgao da entrega dos bens lidtados, segundo as autorizagdes de
fomecimenlo. ordens de compra expedidas, de conform idade com as notas fiseais/faturas
devidamente alcstadas pelo Gestor da despesa, acoinpanhadas das Certiddes Federais, Estaduais e
Municipals, todas atualizadas, observadas a condigoes da proposta e os pregos devidamente
rcgistrados no Ancxo I deste instrumento.
8.2. Por ocasiao da entrega dos produtos o contratado devera apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal, A Fatura c Nota Fiscal dcverSo ser emitidas em nomc da Prcfcitura
Municipal de Pacoti/CE. com enderego na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro,
Pacoti/CE, CEP: 62770 000 - Pacoti - Ccara, inscrito no CNPJ sob o N 07.910.755/0001-72 e CGF
sob oN° 06920.183-8.
8.3. O MUNICIPIO efetuara o pagamento em ate 30 (trinta) dias, atraves de credito em conta
corrente mantida pelo fomecedor, apos o cncaminhamento da documentagao tratada nos subitens
antenores, observadas as disposigoes editalicias e desta ata.
8.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, cstas serao devolvidas ao
fomecedor, para as necessarias corregoes, com as informagoes que motivaram sua rqcigao, conta ndnsc o prazo para pagamento da data da sua reapresentagao.
8,3.2. A nota fiscal, fatura devera ser correspondents ao determmado na ORDEM DE
D

PRODUTOS/AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.

8 3.3. For ocasido do pagamento, sera efetuada consulta “ON-LINE" ks ccrtiddes apresentadas, para
verificagao de todas as condigdes de regularidade fiscal.
8.3.4. Constatada a situagao de irregularidade junto a fazenda publica, a CON TRATADA sera
romunicada por escrito para que regularize sua situagao, no prazo cstabelerido pelo MUNICIPIO,
sendo-lhe facultada a apresentagao de defesa no prazo de 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicagao
das penalidades cabivcis,
8.3.5. Nenhum pagamento isentara o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigagOes, ncm
implicara aceitagao defmitiva dos produtos.
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8.4. Os prepos registrados na prcscntc ata nao serao objeto de reajuste antes de decorridos 01 (am)
ano de scu tegistro, hipotese na qual podera ser utilizado o indite IGP-M da Fundapio Getitho
Vargas.

ou previsiveis porem de consequencias
ou ainda, em caso de forpa
maiot, caso fortuito ou fato do principe, configurando area economica extraordinaria e
cxtraconlratual, podera, mediantc procedimento administrative onde reste demonstrada tal situapao,
c antes de recebida a ORDEM DE COMPRA. ser restabelecida a relapao que as partes pactuaram
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuipilo da Admmistiav'ÿo para a justa
remunerapao dos Services, objetivando a manutenpao do equilibrio cconomico-financeiro initial do
contrato, na forma do artigo 65, IIt **d" da Lei Federal n* 8.666/93, alterada e consolidada.
8.5. 1 . Os prepos registrados que sofrerem reajuste/ reequilibrio nao ultrapassarao aos prepos
pratieados no mercado, mantendo-se a difercnpa percentual apurada entre o valor origmalmcnte
eonstante da proposta e aquele vigente no mercado & epoca do registro.
8.5,2. Caso o prepo registrado seja superior a media dos prepos de mercado, o MUNICIPIO solicitara
ao Fomecedor, mediantc corrcspondencia, redupao do prepo registrado, de forma a adequa-Io a
dcfulipiio do paragratb unico,
8,5.3. Fracassada a negotiapao com o primeiro colocado o MUNICiPIO oonvocara as dcmais
empresas com prepos registrados para o item, se for o caso, ou ainda os fomecedores dassiticados,
respeitado as condipbes de fomecimento, os prepos e os prazos do primeiro classificado, para reduce
do prepo; hipbtese em que podera ocorrer alterapoes na ordem de classificapto das empresas com
8,5, Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisivcis,

mcalculaveis, retardadores ou impeditivos da execupao do ajustado,

prepo registrado,

8.5.4. Serao considcrados compativeis com os de mercado os prepos registrados que ibrem iguais ou
mferiores a media daqueles apurados pclo setor competente da Prefeitura de Pacoti.
CLAUSULA NONA - DAS OBRTGA£OES DO FORNECEDOR

Sao obrigapfies do fomecedor, alem das dcmais previstas nesta Ata e no Anexo I:
a) executar 0 fomecimento dos bens [icitados dentro dos padroes estabeletidos pelo MUNTCIPIO, dc
acordo com o especificado no instrumento convocatorio, nesta Ata c no Anexo 1, que taz parte deste
instrumento. observando ainda todas as normas tecnicas que eventualmente regulem o fomecimento,
responsabilizando-se ainda por cvcntuais prejuizos dccorrentes do dcscumprimento de qualquer
9.1,

clausula ou condipao aqui estabeiecida;
b) assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer onus de
origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judicials ou extrajudkiais,
sejam trabalhistas, previdcnciarios, fiscals e comertiais rcsultantes da execupao do contrato que Ihes
sejam imputaveis, inclusive com relapao a terceiros, em decorrentia do fomecimento;
c) a reparar, conigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se vcrificarem vicios, defeitos ou incorrepbes;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO ou a terceiros, dccorrentes
de sua culpa ou dolo na execupao do fomecimento, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizapflo ou o acompanhamento pelo orgao interessado;
e) mdiear preposto, aceito pela Administrapao, para representa lo na execupao do contrato. As
decisoes c providencias que ultrapassarcm a competencia do representante do contratado deverao ser
comuntcadas a scus superiores em tempo habil para a adopSo das medidas convenientes;
i) aceitar, nas mesmas condipbes registradas, os acrescimos ou supressbes que se fizerem no
fomecimento, ate 2514 (vinte e cincn por cento) do valor initial atualizado do contrato, na forma do §
1° do artigo 65 da Lei n" 8.666/93;
g) entregar os produtos dc forma a nao comptometer o funcionamcnto dos servipos do MUNICIPIO;
h) comunicar antecipadamente a data c homrio da entrega, nao sendo aceitos os produtos que
estiverem cm desacordo com as especiiicacoes constantes deste instmmettto, nem quaisquer pleilos
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de faturaincmos extraordinarios sob o pretexto de pCTfdto funciotiamento e conclusao do objeto

conrratado.
i) prestar os esclarecimentos que fcrcm solicitados pclo MUNTCTFIO, cujas reclamapoes se obriga a
atender prontamente, bem como dar ciencia ao MUNICIPLO, imcdiatamcnte e por cscrito, dc
qualquer anormalidade que verificar quando da exeeufio do contrato;
j) dispOT-se a toda e qualquer fiscalizatao do MUNICIPIO, no tocante ao fomedmento dos bens,
assim como ao cumprimento das obrigafOes previstas nesta Ata;
k) prover todos os meios necessarios a garantia da plena operadooalidade do fomedmento, inclusive
considerados os casos dc greve ou paralisap3o dc qualquer natures
1) comunicar imediatamente ao MUNIClPIG qualquer allera$So ocoirida no enderego, conta
bancaria e outros julgavds neoessarios para recebimento de correspondencia;
tu) possibilitar ao MUNICIPIO efetuar vistoria nas suas instalapdes, a fim de verificar as oondi foes
para atendimento do objeto contratual;
n) respeitar e fazer cumprir a Lcgislacio de seguranfa e InfraesLrutura, Meio Ambicnte e
Desenvolvimento Agrario no trabalho, previstas nas normas regulamcntadoras pertinentes;
o) substituir em qualquer tempo e sem qualquer onus para o MUNTCIPTO. no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas uteis da recusa, no todo OU em parte o objeto reeusado pela administracSo, caso
eonstatadas divergencies nas especificafoes, as norrnas c exigencies especificadas no Projeto Basico,
no Edital ou na Proposta do Contratado, our quando for o caso, da amostra, com os bens entregues,
sujeitando-se £s pen alidades cabiveis;
p) providenciar, no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, por sua conta e sem 6nus para o MUNTCTPTO,
a correqao ou substituipao, dos bens que apresentem defeito durante o periodo de garantia;
q) prestar manutenpao gratuita sobre todas as pecas, componentes c acessorios dos bens objeto dcsta
ala, dos quais seja detent or do registro, durante o prazo de garantia;
r) manter, sob as penas da lei, o mais eompleto e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informaf6eS,
documentos, especificaÿdes tecnicas c comcrciais dos materials do MUNICIPIO, de que venha a
to mar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relaeionados ou nao com o
fbmecimento objeto dcsta ata;
s) manter seus empregados, quando nas dependences do MUNTCtPlO, devidamente identificadns
com LTaehfl subserilo pda CONTRATADA, no qual constara, no mrnimo, sua razao social, nome
complete do empregado e fotografia 3x4;
r) arcar com as despesas com cmbalagem, seguro e transponc dos bens ate o(s) local(is) de entrega;
u) inftnrnar nas embalagens de transporte dos bens, mediantc etiqueta ou gravaqÿo na propria
embalagem, em letras de tamanho compativel, os seguintes dados: numero do modelo,
marca / fabricantc, quantidade contida em cada caixa, numero da Ata de Registro de Prepos. n° e data
da Ordem de Pomecimento e o nome da fomecedora/fabricante;
v) manter, durante a vigencia desta Ata, todas as condifdes de habilitate e qualificacdo exigidas no
If dit.nl relatives a licitaÿao da qual decorreu o presente djuSte, uOS termos do Art. 55, IttCiSO XIII, da
Lei nn W-66b/93T que seTa observado, quando dos pagamentOs a CONTRATADA;
9,2, Sao resportsabilidades do Fomecedor ainda:
a) toda e qualquer tipo dc autuaqao ou afao que venha a softer em decorrencia do fomecimento em
qucsiao, bent como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envoi vam
went ua is decisdes judicials, cximindo o MUNTCTPID de qualquer solidariedade ou
responsabdlidade;
b) toda c qualquer multa, indenizaÿao on despesa imposta ao MUNTCiPTO por autoridade
competente, em decomencia do descumprimento de lei ou dc rcgulamento a scr observado na
execufao do fomecimento, desde que devidas e pagas, as quais serio rcembolsadas ao MUNTCIPTO,
que ficara, de plcno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o
valor correspondente.
9,2. [ , O fomecedor detenror do registro autoriza o MUNJCTPIO a descontar o valor correspondence
aos refer idos danos ou prejuizos diretameme das daturas pertinentes aos pjgamentos que Ihe forem
6020, 103
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rte qualquer proccdimento judicial ou extrajudicial, asscgurada a previa
defesa.
9.2.2. A ausencia ou omissSo da fiscalizacao do MUN7CIPIO nao eximira o fomecedor das
responsabilidades previstas nesta Ata.
9.3. lodos os bens dcverjlo ser comprovadamente de primdra qualidade n3o sendo admitido, cm
hipolcse alguma, a entrega de bens reutilizado ou recondicionado;
9.4. A falta de quaisquer dos bens cujo Fomecimento incumbe ao detentor do preÿo registrado, nao
podera ser alegada como motive de forfa maior para o atraso, ma execuqao ou inexecuqao do objeto
deste contra to c nao a eximira das penalidades a que esta sujeita pelo nao aimprimento dos prazos c
demais condiÿocs estabclceidas.
devidos, mdependentementc

-

CLAUSULA DEZ DAS OBR1GACOES DO MUNICIPIO
MB

10- 1 . 0 MUNlCiPlO obriga-se a:
a) indicar os locais e horarios em que deverao ser enlregues os produtos.
b) permittr ao pessoal da contratada acesso ao local da enuega desde que observadas as normas dc
seguranÿa,

c) cfetuar os paga memos devidos nas condifocs estabelecidas nesta ata.
d) pro mover amp la pesquisa de mercado, de Forma a oomprovar que os prefos registrados
penmnecem compativeis com os praticados no mercado.

CLAUSULA ONZE - DA AJLTERACAO DA ATA
mrwfrrf\y.-

[ ] . J , A presente ata de registro de preÿos podera softer alterapocs, obcdccidas as disposiqbes contidas
no aitigo 6a da Lei n° 8.666, de 1993 e as disposiÿoes do Decreto Municipal n° 003/2017, de 03 de

janeiro de 201 7.

CLAUSULA DOZE - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
12.1. A presents Ata dc Registro dc Prepos podera ser cancelada de plcno direito, nas seguintes
situapdes:
12.1 l.pelo MUNIC1PTO:
o fomecedor descumprir as condipoes da Ata de Registro de Prefos;
b) quando o Fomecedor nao rctirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalenteT no
prazo estabelecido pela Admimstrafao, sem justifkativa aceitavel;
c) quando o Fomecedor nao assinar a Ondem de Fomecimento no prazo estabelecido;
d} quando o fomecedor nao aceitar reduzir o seu preÿo registrado, na hipotese de este se tomar
superior aqueles praticados no mercado;
e) quando o Fomecedor der causa a rescisao administrativa da Ordem de Fomecimento deconente
deste Registro de Prefos, nas hipoteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do artigo 78 da Lei
8.666/93;
0 em qualquer hipotese de inexetuÿao total ou partial da Ordem de Fomecimento decoirente deste
Registro;
12.1.2. pelo FGRNECEDGR:
a) media nte solicltatao por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as cxigcncias desta
Ata dc Registro de Fregos;
b) quando comprovada a ocontfncia de qualquer das hipoteses ooniidas no an. 78, incises XIV , XV e
a) quando

XVI. da Lei Federal 8.666/93.

12.2. O proeedimento dc rcscisao observara os ditames previstos nos artigos 79 c 80 da Lei de
LidtapoesPREFEITUftA JVHmiC'PAL DE PAC07I
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12.3. Ocorrendo cancelamento do prepo registtado, o Fomecedor sera infotmado por
aviso dc rcccbiniento, a qual sera juntada ao processo administrative da
presente Ata.
12.4. No caso de ser ignorado, lncerto ou inacessivd o cndereco do Fomecedor, a comunicafan sera
feita por publicapao no afixapao do llanelbgralo da Comissao de Licitapao ou em Jomal de
Circulafao Local, pelo menos umi vez, considerantiose cancdado o prcpo registtado a partir da

cGirespondenda com

ultima publicapao.
A solicitapao do Fomecedor para esncelamcnto dos preiÿos regisirados pod era nao ser aceita
facultando-se a esta nesre caso, a aplicafao das penal idades pnevistas nesta. Ata.
Munidpio,
pelo
12.5,1. Nao podera haver cancelamcnto do registto cnquanio pendente a enticga dc ordem de
12,5.

fomecimento ja emitida.
12.6. Havcndo o cancelamento do preÿ registrado, ecssarao todas as atividades do
FORNECEDGR, relatives ao fomecimenLo do Item.
1 2.7, Caw o MIJNICIPIO njto se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo
criterio, podera suspender a sua execupao e/ou sustar o pagamento das faturas, ate que o
FORNECEDOR cumpra integralmente a condipao contratual infringida.

-

CLAUSULA TREZE DAS PENALIDADES
13, 1 . Na hipotese de descumprimento, por parte da fomecedor, de qualquer das obrigafdes ddinidas
neste instramento, ou em outros documentos que o complementem, ser3o apHcadas, sem prejuizo
das sanpbes previstas na Lei a" 8.666/93, altcrada c consolidada, as segumtes penas:
13.1.1, Sc o fomecedor ensejar o rciardamcnro dentrega de seu objeto, nSo roanttver a proposta,
falhar ou fraudar na entrega dos produtos, comportar-sc de modo inidoneo ou comcter fra ude fiscal,
ficara unpedido de licitar c conttatar com o Munidpio de Paooti e ser & descredcndado no Cadastro
da Frefeitura de Paooti pelo prazo de ate 5 (cinco) anosh sem prejuizo de aplicaqÿo das seguintes
multas e das demais cominacoes legais:
1- imilta de ate 20% (vime por cento) sobre o valor Total do registro dc preqos:
a) apresentar doormen taÿao falsa exigida;
b) nao manter a proposta:
c) fraudar na execuÿao do contrato;
d) eomportar-se de modo inidoneo;.
13.1.2- multa moratory de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na entrega de
qualqucr objeto rcgisirado solicitado. contados do recebimento da ORDEM DE
COMPRA AUTORIZACAO DF FORNF.CTMENTO no cndercbo constante do cadastro ou da
Ata, ate o limitc de 15% (quinzo por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (Uinta)
dias,
[3.1.3- multa maraloria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipotese de atraso
superior a 30 (trinra) dias no fomecimento do bem requisitado,
13.2- Na hipotese de aio llicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtomos ao
desen volvimento dos sm'foos/cntrcga dos produtos, as atividades da admintstrafac, desde que nao
caiba a aplicacSo de sanfdo mais grave, ou descumprimento por parte do licitante dc qualqucr das
obrigaÿdes defmidas ncsle instrumento, na Ata de Registro de Prepos, no contrato ou em outros
dociimcnlos que o complementem, nao abrangidas nos subitens anteiiores, serao aplicadas, sem
prejuizo das demais sanpbes previstas na Lei n° S.666/ 93, aherada e consolidada, c na Lei n.°
10.5 20/02, as seguintes penas:

13.2,1-advertencia;
13.2.2- multa dc 1% (urn por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisfoau, ou

do valor global maximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
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13.3. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da notifiesg3o ou decisao do recurso, por meio de Documento de Arrecadagao Municipal
DAM.
13.3.1. Sc o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamcnle descontado do
pagamento a que o licitatitc fizer jus.
13,3.2. Em caso de inexistenria ou insuficienda de credito do Iicitante, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou mscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo dc
execugao fiscal, com os encargos correspondentes.
13.4. As partes se submetcrSo ainda as demais sangdes impostas nos artigos 86 a 88 da l.ei Federal
n." 8.666/93, aherada e consolidada c no instrumento convocatorio.
13.5. A falta dos produtos nao podera ser alegada como motive dc forga maior e n&o eximira a
CONTRATADA das pcnalidades a que csta sujeita pelo nao cumprimcnto das obrigagoes
estabelecidas neste contrato.

-

CLAUSULA QUATORZE DOS ILTC1TOS PENAIS

14.1. As infra goes penais tipificadas na Lei 8.666/93 serao objeto de processo judicial na forma
lcgalmente prevista, sem prejuizo das demais cominagdes aplicaveis.
CLAUSULA QUTNZE - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

15.1. As despesas decorrentes das contratagoes oriundas da presente Atar correrao a conta de dotaedes
orgamentarias consignadas nos respectivos orgamentos municipals vigentes, em favor das Secretariat
Municipals interessadas, a epoca da expedig&o das competentes ORDENS DE

COMPRA/AUTORIZACOES DE FORNECTMENTO.

-

CLAUSUl.A DEZESSE1S DAS DISPOSICOES FINAIS
16. 1 - As partes ficam, amda, adstritas as seguintes disposigoes:
16. 1 .1 . Todas as altcragoes que se fizerem neeessarias serao TCgistradas por intermedio de lavratura
de termo aditivo a presente ata de Registro dc Fregos.
16.1.2. Integram esta Ata os seus anexos, o Edital de Prcgao Presendal que Ibe deu origem e seus
anexos, e as propostas das empresas classificadas.
16.1.3. E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do preseme registro para qualquer
operagao fmanceira, sem previa e expressa autorizagao do MUNICIPIO.
16,2, O CONTRATANTE se reserva o dircito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas
no artigo 58 da Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
16.3. A inadimplencia do fomecedor com refercneia aos encargos rrabalhistas, fiscais e oomerciais
nao transfcrc ao MUNICIPIO a responsabilidadc por sen pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restiingir a regularizagao e o uso dos servipos pela Administragao.
16.4. O contratado, na entrega dos produtos, sem prejulzo das responsabilidades contratuais e legais,
nao podera subcomratar partes do contrato sem a expressa autorizagao da Administragao.

CLAUSULA DEZESSETE - DO FORO

17.1. O foro da Comarca de Pacoti e o competente para dirimir questoes decorrentes da execugao
desit’ Instrumento, em obediencia ao disposlo no § 2C do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de
1993, alterada e consolidada.
/
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

,

CNPJ U’/.'Jl 0. ;55 ’300 1

Av. Coronel lose Cuero Sampatu, 663.- Centro CEP

fi?77fl-Q0Q

F 06.920.183 8

Pacoti/CE | fone: (85) 3325.141 3

£

¥

g J&Z
u Pagina

<hi> V t R« 0 MUNICIPAL CL

WWW . PACOTI.C E GOV.BH

DC M i OS DADAj COM O P 0 V 0

Assim paeluadas, as partes flrmam a presents aia de reyisiro de preqos, na prcsettfa de 02 (duas)
teste niunhas que tambem o assinam, para que produza os seus juridieos e legais cfeitos.
Paooti/CE, _
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MUNTCiPIO DE Pacod
<NOME DO SECRET ARID GESTOR>
Scrcrtirio de <Sccric1ariai’

<NOME DA EMPRESA>
<NOMF DO RiEPRESENTANTE>
CONTRATADA

TESTEMUNHASi
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RE LAC AO L>AS UMDADES PRCAMENTARIAS 1MKRES5APAS
01. SECRFTARIA:
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ANEXO T] A ATA DE REG 1STRO DE PRECOS N°
RELACAO E OUALIFICACAO DOS FORNECEPORFS COM PRECOS REGISTRADOS
01. RAZAO SOCIAL:
CNPJ:

ENDERECO:
TELEFONE:
REPRESENTANTE*
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ANEXO III A ATA DE REGIS1RO DE PRE£OS N"
REGISTRO PE PRECQM UNITARIOS
. MARCAS E EMPRESAS
FSPF.CIFICACAO DOS PRODUTOS

.
.
.
.
..........................
DATA:_/

_

EORNECEPORAS

/.

celebrada entre a
Estc documento e parte integrantc da Ata de Registro de Preÿos ti°
e a empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/ SECRETARIA DE ...
cujos prepos estao a seguir rcgistrados, em face a realizaÿao do
Pregao Prcsencial N.“ 2018.05.28, l -PP
t

_

LICIT ANTE VENCEDOR:.
CNPJ N°

Lote Unico
Item

N!
:

tspecificaf ao dos Produlos

Unidÿdc

Mftrca

I

Gas Ligudeiltj de FetmJeo cm boliiocs de

Quantidadc

tora!

661

Valor

JJmtirio

Valor
Total

\aJoi Total em RS

PREFEtTURA W U N I C : F A L DE PACOTI j CNPJ
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ANEXO V
M1NUTA DO TERMO DE CONTRATO NO *******
Ata de Registry de Pneÿos No ******
Pregao Presendal N° 201S.U5.2H.I-PP

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
,E
PACOTD SECRETARIA DE
DO OUTRO A EMPRESA _
PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, pessoa juridica de direilo pQbJico intcrtio, inscrita
no CNPJ sob o n*1 07.910.755/0001-72 c CGF sob o n° 06,920.183-8, corn scde de sua Frefcitura
Municipal na Av. Corond lose Cicero Sampaio, N° 663, Centro, Pacoti/CE, CEF: 62 770-000,
, ncste ato representada pelo Sr
atraves da SECRETARIA DE
aqui denominado dc CONTRA!ANTE t e de outro lado a empress ************* estabelecida na
***************. inscrita no CNPJ/MF sob o n." **************** nÿstc ato repiesentada pelo(a)
,
v
- r.
apenas denominada de
Sr(a). *************** portador(a) do CPF n°
CONTRATADA, lirmam outre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as dausulas e
condigoes a seguir estabelccidas:

.

>ÿ

-ÿ>;

-

CLAUSULA PR1ME1RA DO FUNDAMENTO LEGAL
LL Processo de Licilagao, na modalidadc PREGAO PRESENCIAL combado sob o nu
201S.05.28. J-PP, cujo objeto e a REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISIQAO DE RECARGA
DE BOTHAO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSlDADES DE
DJVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME
E SPECIFICACOES CONTLDAS NO PROJETO SASICO/ TERMO DE REFERENOA, em
conformidade com o Dccrero Municipal n° 003/2017, a Lei Federal N" 8.666/93 Lei das Licitagdcs
Piiblicas c/c os termos da Lei Federal 10.520, de 17/07/2002.

-

..................
-

CLAUSULA SEGUNDA DO ORJETO DO CONTRATO
210 presente contrato tern como objeto e a AQUISICAO DE RECARGA DE BOTUAO DE
GAS GLP 13KG DESTINADO A ATENDER AS NECESSlDADES DA SECRETARIA DE
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, Tudo cm confarmidade com as
eondipGcs c csperificagdes contidas no TERMO DE REFESENCIA ANEXO I do Edita! do
Proccsso lidtatorio PREGAO PRESENCIAL N" 2018.05,28. 1-PP, no qual encontram-se
especificados no Anexo 1 do preserutc Contrato.

-

CLAUSULA TERCEIRA DO VALOR, DO RE AJUSTE E DO PAGAMENTO
3.1.0 valor global da presente avenga e de RS ******* {*#************)t a ser pag0 m proporgao da
entrega dos produtos licitados, segundo as ORDENS DE COMPRAS/AUTORIZACOES DE
FORNECIMENTO expedidas pela Administragao, de conformidade com as notas fiscais/faturas
devidamente arestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certiddcs Federais, Estaduais e
Municipals do lieitantc vencednr, todas atuali/adas, observadas as condigOes do cdital.
3,2. O valor do presente Contrato nao sera objeto de reajuste.
3.3 Na hipotese de sobrevirem faios imprevislveis, ou previsiveis porem de consequencias
o de forga
incalWjvÿ rnrte .-u iw
.183-3

Av. Co rone! Jost Ckero Sampaio, 663

- Centro

CEP 62770-000 j Pacoti/CE

m

_

Fone: (05)

3325,1 413

g

:o
GOVERhQ

MUNICIPAL & E

feW *JzA&.
Pag in a

=ACC ‘P
5 S' Wfl OS DAO AS

i

W WW.ÿACOTI , CE.60 V . 0 tt

CBSIOPflÿO

niaior, caso fortuito ou fa to do principe, conftgurando area economica extraordinaria e
extracontratual, podera, mediante pmcedimento administrative onde reste demonstrada lal situapao
e termo aditivo, ser restabeledda a relapao que as panes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contra tadn e a retribuipao da Admin istrapan para a justa remunerapao dos servipos, objetivando a
manutenpao do equilibrio cconomicofinancdrio imcial do contra to, na forma do artigo 65, II, “dÿ da
Lei Federal n.° 8.666/93, alrerada e consolidate.
3.4. O pagamento sera efetuado cm ate 30 (trinta) dias, apos adimplemento da obrigapao e
cncaminhamento da documenlapao tratada no subitem 3.1t observadas as disposipoes editalicias,
a i raves de crediro na Conta Barscaria do fomeccdor on atraves de cheque nominal.
3,5. For ocasiao da entrega dos produtos o contra tado devera apresentar recibo cm G2 (duas) vias e a
respective Nota Fiscal. A Fatura t Nota Fiscal deverao ser emitidas ern flame da Prefeitura
Municipal de Paeuti/CE, com endcrepo na Av. Cuioncl Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro,
Pacoti/CE, CEP: 62770 000 Pacoti Ccara, inscrito no CNPJ sob o N.5 07.910,755/0001-72 e CGF
sob o N.“ 06.920.183-8

-

-

-

CLAUSULA QUARTA DA VIGfiNCIA DO FRAZO E FORMA DE ENTREGA
4.1.0 presents Instrumento produzira seus juridicos e legais efeitos a paitir da data dc sua assinatura
e vigera ate ** de A* **** de ****. admiundo-se, porem, a prorrogapao nos tertnos do artigo 57, da
Lei Federal n.° 8.666/93, satisfeitos os demais requisitos do Decreto Municipal nJ0 003/2017, de 03
de Janeiro de 2017.
4.2. No caso da entrega dos produtos, objeto do presente contrato, ser prestado na sua totalidadc,
antes da data de termino do contrato, fica o referido contrato automaticamente expirado.
4.3. Lndependentc da quantidade de cada item deste contrato a administrapao ficara no direito de
solicitar apenas aquela quantidade que Ihe for estritamente necessdria.
4,4- DO PRA70 F LOCAL DF ENTREGA: Os bens licifados deverao scr cntrcgucs no prazo
maximo de ate 05 (CTNCO) DIAS CORRlDOS, a contar da expedipao da ORDEM DE
COMPRA/AL’TORiZACAO DE FORNEC1MENTO pela administrapao, no local determinado na
ORDEM DE COMPRA / AUTORIZACAO DE FORNEClMENTO4.4.1. A ordem de compra/autorlzapao de fbmecimento sera emitida sera via fax ao seu numero de
telefone ou via e-mail ao seu enderepo eletnonico, ficando o mesmo obrigado a confirmar o
recebimento tambem via fax e/ou email com assmatura/nomc e CPF do funrionario que recebeu,
sujeito as penal idades espccificadas nestc cdital.
4.4,2. Os itens serao recebidos por servidor designado e responsavcl pelo acompanhamento e
liscalizapao do contrato, que emitira o atesto dedarando a entrega dos bens.
4,4.3. No caso dc constatapao da inadequapdo dos bens fomeddos as normas e exigencies
especiftcadas ncste Edital e na Proposta venoedora a administrapao os recusara, devendo ser dc
imedialo OU no prazu maximo de 24 (vinte e quatroj boras adequados as supracitadus condipoes, sob
pena de aplicapSo das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.
4,4.4- For ocasiao da entrega dos produtos, o fornecedoi devera apresentar rcribo cm 02(duas) vias,
alcm das respectivas fatura e Nota Fiscal.
4,4.4, 1- A Farura e Nota Fiscal deverao ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de
Pacoti/CE, com enderepo na Av, Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro, Pacoti/CE, CEP:
62770 GOO Paeon Ceara. insento no CNPJ sob o Nu 07.910,755/0001-72 e CGF sob o N.°
06.920.183-S.
4.4.5- No caso de constatapao da inadequapao dos produtos fomeddos as normas e exigencias
especificadas neste Edital e na Proposta vencedoia a administrapao os recusara, devendo ser de
i media to on no prazo maximo de 24 (vinte e quatroj boras adequados as supracitadas condip6t's, sob
pena dc aplicapao das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.
4.4.6- Em nenhuma hlpdtcsc serao conccdidas prorrogapOes de prazo.
4,5- Os itens lidtados deverao obedeccr a urn cronograma de entrega, entregues de forma fraciotiada,
dc acordo com a necessidade e convemencia do orgao interessado e digponibilidade ftnanoeira
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-
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durante o prazo de contratagao, mediante a cxpedigao de periddicas ORDENS DE
COMPRAS/FORNECIMENTO, pela Secretaria Gestora, constando o local e a quantidade de
produtos a serum entregues,

-

CLAUSULA QUINTA DA ORIGEM DOS RECURSOS E DOTA£AO ORQAM ENTAR LA
5.1. As despesas decorrentes das eventuais contratagdes conerao & conta de RECURSO PROPRIO/
consignada no orgamento
PAD7/ CRAS/ FUNDER da SECRETARIA DE
municipal vigentc, nas dotagdes orgamentarias:
Lioidaile Gestora

Unidadc Orÿaomentaria

Programs - Projeto AljviJgJe

I Etancnto de Despesas

j

CLAUSULA SEXTA - DA OBRIGACAO DAS PARTES
As partes sc obrigam rcciprocamcntc a cumprir integralmente as disposigoes do instrumento
convocatorio, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada c da Lei Federal n.D 10.520/02 e do
Decreto Municipal n° 003/201 7.
6.2, O CONTRATADO obriga-se a:
a) executar o fomecimento dos materiais licitados dentro dos padroes estabelecidos pelo
MUNICIPIO, de acordo com o cspeciftcado no instrumento convocatorio, no Anexo I, que faz parte
deste instrumento, observando ainda todas as uormas tecnicas que eveatualmente regulem o
fornecimcnto. responsabilizando-se ainda por eventuais prejuizos decorrentes do deseumprimento de
qualquer clausula ou eondigao aqui estabelecida;
b) assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer onus de
origem federal, estadual c municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais,
setam trabalhistas, previdenctanos, fiscais c comereiais rcsultantcs da exceugao do contrato que lhes
sejam imputaveis, inclusive com rclapao a tcrceiros, em decoi rencia do fomecimento;
c) a reparar, corTigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que sc verificarem vicios, defeitos ou incorregoes;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO ou a tCTCeiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execugao do fomecimento, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagio ou o acompanhamento pelo orgao imeressado;
e) indicar preposto, aceito pela Administrafflo, para representa-Io na exceugao do contrato. As
decisdes e providencias que ultrapassarem a compctencia do representante do contratado deverao ser
comutucadas a sous superiors em tempo habil para a adogÿo das medidas convenientes;
I) aceitar, nas mesmas condigdes registradas, os aercscimos ou supressdes que se fizerem no
fomecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do §
T do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
g) entregar os materiais de forma a nao comprometci o funcionamcnlo dos servigos do MUNICIPIO;
h) comunicar antecipadamente a data e horario da entrega, nao sendo accitos os materials que
estiverem em desacordo com as especificagoes constantcs deste instrumento, nem quaisquer plcitos
de faturamentos exlraordinarios sob o pretexto de perfeito funcionamcnlo e concluslo do objeto
6.1,

contratado.
i) prestar os esclarecimentos que forem solid tados pelo MUNICiPIO, cujas reclamagdes sc obriga a
atender prontamente, bem como dar cicncia ao MUNICIPIO, imediatamente e por esexito, dc
qualquer anormalidade que verificar quando da execugao do contrato;
j) dispose a toda e qualquer fiscalizagao do MUNICIPIO, no tocante ao fomecimento dos
materiais, assim como ao cumprimento das obrigagdes previstas ncsta Ata;
k) prover todos os meios necessaries a garantia da plena operacionalidade do fomecimento, inclusive
considerados os casos dc greve ou paralisagao de qualquer natureza;
PWEf-E
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1) comunicar imediatamente ao MUNICIPTO qualquer alterapao ocorrida no cndcrcpo, conta
bantam e outros julgaveis necessaries para recebimento dc correspondence;
m) possibililar ao MUNICIPIO efetuar vistoria nas suas instalapoes, a fim de veriflcar as condipSes
para atendimentn do objeto contratual;
n) substituir em qualquer tempo c sem qualquer onus para o MUNICfPIO, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas uteis da recusa, no todn ou em parte os materiais recusados pela Administrate, caso
constatadas divcrgcncias nas cspecificapoes, as normas e exigences esperificadas no Projcto Basico,
no Edital ou na Proposta do Contratado;
o) manter, sob as penas da lei, o mars complete e absolute sigilo sob re quaisquer dados, mformapdes,
documentos, cspecificapoes tecnicas e comerciais dos materials do MUNICIPIO, de que venha a
lomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou nao com o
fornecimento objeto desta ata;
p) arcar com as despesas com embalagcm, seguro c transporte dos materiais ate o(s) local(is) de
entrega;
q) informar nas embalagens dc transporte dos materiais, mediante etiqueta ou gravapao na propria
embalagem, em letras de ramanho compativel, os seguintes dados: marca/fabricante, quantidade em
cada caixa, numero do Contrato, n" e data da Ordem de Fornecimento c o name da

fo mecedora/ fabricantc;
durante a vigenria da Ata de SRP /contrato, todas as ccmdipoes de habilitapao e
qualificapao exigidas no Edital relativo a liritapao da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do
Art. 55, Inciso XIII, da Lei n" 8.666/93, que sera ubservado, quando dos pagamentos a
r)

mauler,

CONTRATADA.
No caso dc constatapao da inadequate dos bens fomecidos as normas c exigencias
cspccificadas no Projeto Basico, no Edital ou na Proposta do Contratado, o Contratante os recusara,
devendo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas set adequados as supracitadas condipOes;
6,2.1.

6,3. O CONTRATANTE obriga-sc a:
6.3.1. assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente identificados, a
todos os locals onde se fizer neccssario o fornecimento dos bens, prestando-lhe todas as informapSes
e esclarccimentos que, event ualmente, forem solicitados;
6.3.2. efetuar o pagamento ao CONTRATADO na forma prevista neste instrumente;

CLAUSULA SETIMA - DAS SANCHES

Na hipotese de descumprimento, por parte do fomecedor, de qnaisquer das obrigapoes del’midas
neste instrumento, ou cm outros documentos que o complementerÿ serSo aplicadas, sem prejuizo
das sanpdes previstas na Lei n10 8.666 / 93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
7.1.1. Se o fomecedor ensejar o retardamento da entrega do objeto, nao mantiver a Proposta de
Prcpos, falhar ou fraudar na execupao dos servipos, comportar-se de modo midfineo ou cometer
fraude fiscal, ticara impedido de licitar e contratar com o Municipio de Pacoti e sera deseredenciado
no Cadastro da Prefeitura de Pacoti pelo prazo de ate 5 (cinco) anas, sem prejuizo de aplicapao das
seguintes multas c das denials cominapSes legais:
1- multa de at6 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato:
a) apresentar documentapao falsa exigida;
b) nao mantcT a Carta Proposta;
c) fraudar na execupao do contrato;
d) comportar-se de modo inidoneo;
7.1.2. 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 AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO no cndcrepo consrante do cadastre ou da
Ata, ale o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta)
7,1.

dias;
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
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7.1.3. Muita moraloria do 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipotese de atraso
superior a 30 (trima) dias no fomecimento do hem requisitado;
7.2. Na hipotese de ato ilicito, outras ocomencias que possam acarretar transtomos ao
desenvolvimento dos servipos/cntrega dos produtos. as atividadcs da administrapio, desde que nao
caiba a aplicapao de sanpiio mats grave, on dcscumpritnento por parte do licitante de qualquer das
obrigapdes deftnidas nestc instrumento, na Ata de Registro de Prepos, no contrato ou cm outros
documenios que o complementerÿ nao abrangidas nos sub itens antcriores, serao aplicadas, sem
prejuizo das demais sanpdes previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, c na Lei n.°
10.520/02, as seguintcs penas:
7.2.1. Advertencia;
7.2.2. Muita de 1% (urn por cento) ale 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisipao, ou do
valor global maximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
7.3. O valor da muita aplicada devera ser recolhido ao Tcsouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da notificapSo ou dccisao do recurso, por meio dc Documenio dc Arrecadapao Municipal -

DAM.
7.3.1. Se o valor da mulia nao for page, ou depositado, sera automaticamente descontado do
pagamento a que o licitante fizer jus.
7.3.2. Em caso de inexistencia ou insuficicncia de credito do licitante, o valor devido sera cobrado
administrativaraente ou mscriro como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante proccsso de
execute fiscal, com os encargos coirespondentes.
7.4 A falta dos produtos nao podera ser alegada como motivo de ferpa maior c nao eximira a
CONTRATADA das penalidades a que esta sujeita pclo nao cumprimento das obligates

estabelecidas neste contrato.
7,5. Apos o devido processo administrative, conforme disposto no Edital, as multas pecuniarias
previstas neste Tnstrumento serao descontadas de qualquer credito existente no Municipio cm favor
da Contiatada ou cobradas judicial mente, na inexistencia deste.
7.6. As partes sc submeteriio ainda as demais sanpoes impostas nos artigos 86 a 88 da Ld Federal n.1"
8.666/93, alterada e consolidada c no instrumento convocatorio.

-

CLAUSULA OITAVA DA RESCISAO
8.1 . A inexecugdo total ou parcial do presente contrato enseja a sua resdsan, com as consequencias
contratuais, as previstas cm lei e no Edita!.
8.2. Alem da aplicapio das multas ja previstas, o presente contrato ficara rescindido de pleno direito,
independente de notifkapao judidal ou extrajudicial, sem que assista a Contratada o direito de
redamar tndenizapdes relativas is despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execupao,
ocoircndo quaisquer infrapoes as suas clausulas e condipoes ou nas hipoteses previstas na Lcgislapao,
na forma dos anigos 77 e 78 da Lei 8.666/93,
8.3. O procedimento de rescisao observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de
Licitapoes.

-

CLAUSULA NONA DAS DlSPOSI£CES FINALS
9.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante tnda a execupao do contrato, cm
compatibilidade com as obrigapoes por ele assurnidas, todas as condipdcs de habililapao c
qualiflcapao cxigidas na licitapao.
9.2. O presente contrato tern seus termos e sua execupao vinculada ao cdital dc licitapao e k praposta
licitatoria.
9,3. O CONTRATANTF. se reserva o direito de fazer uso de qualquer das premogativas dispostas no
arligo 58 da Lei n" 8.666/93, alterada c consolidada.
9.4. O presente contrato podera ser altcrado unilateralmcnte pela Admimstrapio ou por acordo das
partes, com as devidas jusuficativas, nos cases previstos na Lei,
PRErE ITUftA ML

AL DE PAC

Av. Coronel Jos6 Cicero Sampaio, 663

_

CNP.i 07 910.755/000 1 7,2

- CenttO

CGF 06. 920.1 33

a

CfcP 62770-000 | Pacoti/CE | Fone: (85) 3325.1413

GOV £ N

*O

8

=AJf T
OH MAOS D A D A S COM Q

1&

¥

MUNICIPAL Or

e> iOM-gS.J
Pagina

WWW , PACOTI.CE GGV.BR

POVO

9.5, A inadimplcncia do contratado com referenda aos encargos trabalhistas, fiscais c comerciais nao
(ransfcrc ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamcnto, nem podera onerar o objeto

do contrato ou restringir a regularizabo c o uso dos produtos pela Administraqao
9.6. O contratado, na execufao do contrato, sera prejuizo das responsabilidades contratuais e Icgais,
ndo podera sub-contratar partes do contrato sem a expressa autorizaqa° da Admimstragao.
9.7. A Administrdfao rejeitara, no todo ou em parte, os produtos fomecidos em desacordo com os
termos do Froccsso Licit atorio, da proposla e deste contrato.
9.8. Integrant o present? contrato, independent? de transcribe, todas as peqas que formam o
pioccdimento licitatorio e a proposta adjudicada.
9.9. A Contratada, na vigencia do Contrato, sera a linica rcsponsavel perante terceiros pelos atos
praticados por scu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamafdes e indenizaqocs,

-

CI.AUSULA DEZ DO FORO
10.1. O loro da Comarea de Pacoti e o competente para dirimir questdes decorrentes da execupao
deste Contrato, em obedienria ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 dc 21 de junho de J993,
alterada c eonsolidada.
Assim pactuadas, as partes firmam o presente lnstrumcnto, lavrado na Procuradoria Gera I do
Mumcipio, perante testemunhas que tambem o assinam, para que produza os seus juridicos e Icgais

efeitos.
Pacoti/CE,
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ANBXO I DO CONTRATO M"
PREGAO PRESEXCIAL Nu 2018.05.28. 1-PP

MAPA DE FRECOS CONTRATADOS

Este documento 0 pant1 inicgrante do Contraio acima referenciado. cetebrada entrea SECRETARIA
cujos item, miirojs, imidadva,
e a ampnessa;
DE
quantidades c prcqos csiai) a seguir csperificadq® dccorrentes do PREGAO FRESENCIAL JV'
2018.05.28.1-PP
Lotc Lnko
item
J

Marca

Eiptciticatao dos Trodmos

G.'k i iqinTnln dr Frlrfilfo rm K'llijfirs de 1 3kg
Valor Tola! cm RS

Unldade

Qua mi da de

Recarfia

663

Valor

Vniurin

Valor
Total

EMPRESA:

C1N.P.J.:

ENDERECO.

Cl DADE:

TELEEONE;

E-MAIL:
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