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2 Aoulslgﬁo on oinsnos ALIMI-INTICIO'S DESTINADO A ATENDER A MERENDA

ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CRATEUS-CE, mediante PREG1510,
conforme especiﬁcagﬁo contida no Anexo I deste Edital.

I1]

K.»

: Sra. LUIZA AURELIA cosm oos SANTOS TEIXEIRA.

c]
= 01.03.08.123aa.o196.2.203s - 1 122.ooo0o.oo / PROGRAMA
NACIONAL on ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE / 01.0a.0a.12.36a.oo37.2.2o34 - 1
111.01:-000.00 - 1 12s.oooo0.o1 - 1 12s.0oooo.o2 / MANUTENCAO [ms ATIVIDADES onnms
no FUNDO MUNICIPAL on EDUCACAO - ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.9o.3o.00
d)

: A entrega dos produtos licitados seré. realizada nas 54

[Clnquenta e Quatro] Unidades Escolares, cornpreendendo Zona Urbana e Zona Rural [conforme

Lista constante no Anexo I deste Edit:-11] Municipio de Crateius de forma parcelada, sendo logo apos 0
encerramento das negociagﬁes com um prazo méximo de 05 (cinco] dias corridos apos a
solicitapﬁo/ordem de compra.
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e) Critério de Iulgamento: Menor Prego por Lote

i i i

0 Municipio de CRATEUS, através do Pregoeiro Ofiqial, devidamente nomeado pela Portaria

0235.01.11/2018, Sr. losé Isael dos Santos, torna pﬁblido que no dia 06 de ABRIL de 2020, a-is
14h00min, na sala da Comisséo de Licitagéo do Municfpio de Crateﬁs, sito na Avenida Edilberto
Frota, 1821, Planalto - Crateﬁs - CE, seré realizada lici§':1r;:‘-‘no na modalidade de Pregiio, visando a
aquisigﬁo do objeto supra-mencionado, conforme descrito no objeto deste edital e seus anexos, sendo
recebidos os envelopes contendo as propostas de prego e os documentos de habilitagﬁo das
empresas interessadas, e em seguida, dado inicio £1 sesséio de Pregﬁo. Este procedimento licitatorio
reger-se-é pelas disposigoes da Lei n9 8.666, de 21/06/1993 e alteragﬁes posteriores - Lei de
Li¢it*1§6es, da
pelo
Decreto nil 3.555/2000, que regulamenta a utilizagﬁo da modalidade de licitagio Preg:-‘io e Lei n9
123/2006 e demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposigﬁes estabelecidas no presente edital e
S8115 BHEXOS.

1.0
1.1

D0 OBIETO
A-presente licitagﬁo tem por objeto o constante no Preémbulo deste Edital, de acordo com as

especiﬁcagﬁes contidas em seus anexos.

*=

2.0- ms RESTRIQGES E conolgolzs DE PARTlc|PAr;.Ao
2.1- PooERAo PARTICIPAR DESTA uc1TAg:Ao=
_
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2.1.1- Poderé participar do presente certame licitatoriof qualquer pessoa juridica, localizadas em
e que estejam em total consonﬁncia aos ditames deste edltal.
2.2- NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITAQAO:

-

2.2.1 - N50 poderé participar empresa declarada inidﬁneevou cumprindo pena de suspensﬁo, que Ihes

tenham sido aplicadas, por forga da Lei nﬂ 8.666/93 e suas alteragﬁes posteriores, e ainda;
Que tenham sido declaradas inidoneas para Iicitar on contratar com a Administragao Pﬁblica, de
acordo com o Cadastro Nacional de Empresas lnidoneas e Suspensas [CHIS], TCU/CN], A
Comissﬁo

fara

pesquisa

no

site

https://Certicloes-apf.apps.tcu.gov.br/

na

fase

do

credenciamento, devolvendo os envelopes das participantes que se enquadrem nesta situagﬁo;
Cumprindo penalidade de suspenséo temporérla lmposta peia Prefeitura Municipal de Crateﬁs;
Estejam sob faléncia, concordata, dissolugéo ou liquidagzio, fusao, cisao ou de incorporagao;
C
Reunidos sob forma de consorcio;
‘J e] Mantendo qualquer tipo de vinculo proﬁssional com servidor ou dirigente de orgio ou entidade

*<113’

contratante ou responsavel pela licitagao;

I

' 0

0

:1

I

Autor do projeto basico ou executive, pessoa ﬁsica ou juridica;
De empresas cujos socios ou diretores pertengam. simultaneamente, a mais de uma ﬁrma
licitante;

i,

Que seja sociedade estrangeira nio autorizada a funcionar no Pais;
De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 99, sens inclsos
e parégrafos, da Lei Federal n9 8.666/93 e suas posteriores atualizaqﬁes;
Empresa que tenham socios que sejam Funcionarios Ho municipio de Crateﬁs;
Que nﬁo tenham ramo de atividade pertinente mil compativel ao objeto Iicitado inscrito no
Contrato social.
3. DA APRESENTAQAO DOS DOCUMENTOS

4

3.1. Cada licitante devera apresentar, simultaneamente, Q (clois] conjuntos de documentos, a saber

de Proposta de Prego e de Habilitagéo, sendo aceita a re_messa via postal para o enderego constante
no preambulo deste Edital.
3.2. Os conjuntos de documentos relativos a Proposta de Prego e a Habilitagﬁo deverﬁo ser entregues
separadamente, em envelopes opacos e Iacrados, rubricados no fecho e identiﬁcados com o nome do
licitante, o nﬁmero do CNP], o objeto da licitagéo e, respectivamente, os tltulos dos conteiidos
["Proposta de Prego“ e "Documentos de Habilita(;5o”], na forma dos incisos I e II a seguir:

l- envelope contendo os relativos a Proposta cle Prego:
””* i i " W” W ’ 7 WW’ ’ " i ” ’
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qualquer Unidade da Federagta-'io, cujo ramo de atividade seja compativei com o objeto desta licitagao,

I

I

\

5*’
_ N, X 0’:6'.-2'.
..v..':'.Lae -

*

i

PIIEFEIIIHIA

i

as

i

ECRATEUS

s

Il - envelope contendo os documentos de Habilitacaoz
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3.2.1 Os envelopes referidos nos itens anteriores, poderao ser enviados por via postal, remetidos
para o endereco constante no preéimbulo deste edital, a serem recebidos até 24 horas antes da
abertura do certame, nao se responsabilizando o pregoeiro por percalgos na postagem remessa e
eqtrega desses envelopes.
3.3. Os documentos necessaries :1 participac;ao na presente licitacao poderao ser apresentados em

original ou copiaautenticada por cartorio competente.
3.3.1 Os documentos necessaries a participagao na presente licitacao, compreendendo os
documentos referentes a habilltagao e a proposta de prego e seus anexos, dever:-'io ser apresentados
no idiorna oﬁcial do Brasil.
3.3.2 Quaisquer documentos necessarios a particiiiacao no presente certame licitatério,

apresentados em lingua estrangeira, deverao ser auténticados pelos respectivos consulados e
traduzidos para o idioma oﬁciai do Brasil, por tradutor juriamentado.
3.4

Ni-'10 serio aceitos documentos apresentados por-meio de ﬁtas, discos rnagnéticos, ﬁlmes ou

copias em foc-sfmile, mesmo autenticadas, admitindo-ﬁe fotos, gravuras, desenhos, graficos ou
catalogos apenas como forma de ilustragao das propostaslde preco.
_
3.5.
Qualquer cidadao podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar,
protocolizando o pedido até 2 [dois) dias ﬁteis antes dla data ﬁxada para a realizaeao do Pregﬁo
Presencial, no enderego discriminado no preambulo deste edital, cabendo o pregoeiro decidir sobre a
peticéio no prazo de 24- [vinte e quatro] horas.

3.5
Decaira do direito de impugnar os termos do presente edital a licitante que nao protocolizar o
pedido, em conformidade com o disposto neste edital, até' o segundo dia ﬁtil que anteceder a data de
realizacao do Pregao, hipotese em que tal comunicacao nao tera efeito de recurso.
3.6
A impugnacﬁo feita tempestivamente pelo llcitante niio a impedira de participar do processo
licitatorio até o transito em julgado da decisao a eia pertinente.

3.7
Os pedidos de esclarecimento ou impugnacﬁes deveriio ser protocolados junto a Comlssﬁo de
Licitacao Municipal de Crateﬁs/Equipe de Apoio e/ou Pregoeiro e atender as segulntes exigéncias:
3.7.1- Documento elaborado em duas vias, ambas rubricadas em todas as folhas, e assinadas na

ﬁltima;
3.7.2-Alegagoes fundamentadas, e se for o caso, pedido instruido com documentacéio/provas que se
ﬁzerem necessério;
3.7.3-Se interposta por pessoa fisica, apeticﬁo devera ser acompanhada de copia xerograﬁca do

documento de identidade de seu signatérlo;
|
3.7.4-Se apresentada por pessoa juridica, deveré conte"' a devida qualiﬁcagéio da pessoa juridica
nome/CNP]/enderego/telefone] e a identiﬁcagao/correlagao de que interpos o pedido pela empresa;
3.8

Acolhida a petigﬁo contra o ato convocatdrio serli designada nova data para a realizacéio do

certame.

I

F
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DA PROPOSTA DE PREQO (ENVELOPE n9 01]

4-.1 O envelope “Proposta de Preco” devera conter a relagao dos produtos, sua discrirninacao
conforme o edital, contendo a marca ofertada e seus respectivos pregos unitarios e totals do item em

algarismo e por extenso, em uma iinica via, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel
devidamente identiﬁcado corn o NUMERO de inscrigao no CNP] ou timbre irnpresso do licitante e
NOMERO de telefone, devendo, suas folhas serem rubricadas e numeradas:
4.1.1 - A indicacio da razﬁo social da empresa licitante, o mimero de inscrigao no CNP] deseu
estabelecimento e endereeo completo devera ser o que efetivamente ira prestar o objeto da licitagao.
S:-'io facultativas as informacﬁes dos dados referentes ao nﬁmero de banco, agéncia e conta corrente

‘L.iz.-L;

1
I

nesta etapalda llcitapao, sendo obrigatoria, posteriormentle, para a licitante vencedora.

"I

4.1.21 A Propost5'de Pre:;os devera ser datilografada ou impressa em papel timbrado do licitante ou
com" clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, ﬁatada e assinada (sobre o carimbo ou

7 K1

equivalente] pelo titular on procurador[a] contendo:
a. lndicagéo do lote cotado e ESPECIFICACAO de acordo com 0 Anexo l deste Edital, devendo ser

indicada a marca, e quantidade de acordo com o eqlital;
b. Preco unitario e total do item [quantidade x prejco unitario), em algarismo e por extenso e
valor global do lote em algarismo e por extenso; ll‘
C. Prazo de entrega, que sera de 05 [cinco] dias, a cbntar da data do recebimento da Ordem de

d.
e.
f.
g.

Compra por parte do licitante vencedor;
Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessentaj dias da realizacao
do certame;
-~
Nos pregos propostos ja estarao incluldas as desﬁesas referentes a frete [entrega], tributos e
demals onus atinentes a entrega do objeto;
i
Na hipotese da proposta estar sem assinatura serdautomaticamente desclassiﬁcadas;
A proposta de prepos deveré ser apresentada PO11 LOTE, seguindo o modelo padronizado no
ANEXO ll deste Edital.

4.2 - A Proposta de Pregos Escrita devera ser elaborada observando as seguintes recomendagﬁes:

a.

C»

4.2.1 - 0 llcitante nao podera cotar proposta com quantitative de item ou subitem diferente ao
determinado pelo edital.
4.2.2 - 0 prego ﬁnal nao podera ultrapassar o limite maximo discriminado no Orgamento
Bésico em poder do PREGOEIRO, o lance ﬁnal devera atingir preco lgual ou inferior ao limite
maximo constante naquele documento; e, caso o Lpte seja composto de subitens, apos a
adequacao, o pre<;o unitario do subitem devera ser inferior aquele limite. Caso nao seja
realizada a fase de lances verbais, o licitante que cotou na proposta escrita o menor p'_re5:_o
devera reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite maximo do mencionado preco de
referéncia através de negociagtio, sob pena de desclassiﬁcagao.
4.2.3 - Os produtos somente seréo recebidos dentro do prazo de validade dado pelo fabricante, no
qual tenha o prazo minimo de 04 [quatro) meses para sua'expira<;ao.
4.2.4 - Os pregos constantes da proposta do licitante deveifio conter apenas duas casas decimais apos

I
i

a virgula, caberido ao licitante na elaboracao da propostaiproceder ao arredondamento ou desprezar
os nﬁmeros apos as duas casas decimais dos centavos,": deverao ser cotados em moeda corrente
nacional.
4.2.5 - Os preeos propostos serao de exclusiva responsjibilidade do licitante, nao lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracao dos mesmos, sob aiegagao de erro, omissao ou qualquer outro
argumento nao previsto em lei.
I.4.2.6 - Os precos propostos serao de exclusiva responsllbilidade da licitante, nao lhe assistindo o

direito de pleitear qualquer alteragao dos mesmos, sob aﬁegagao de erro, omissao on qualquer outro
argumento nao previsto em lei.
r
4.2.7 - Os produtos cotados deverao apresentar, obrigatliriamente, no rotulo on impressas em suas
I

_
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embalagens originals, as seguintes informagﬁes:

a) nome completo do produto alimentlcio;
b] marca;
i
c] nﬁmero do lote;
d) ingredientes;
;
e] més e ano de fabricacao e venclmento ou equivalente; '
_
l] nome e enderego do fabricante ou do responsavel pela Eimbalagem do produto;
g] peso ou volume liquido, ou peso llquido drenado;

'

?

h] constar expressamente o registro do produto no orgamﬁscalizador competente.

l

4.2.8~- 0 rotulo do produto devera ser da empresa fabricante ou da empresa responsavel pela
embalagem do produto.
1

l

L»

4.3 0 representonte do licitonte, que serd credenciado n s termos dos itens 6.5 e 6.6 deste editol,
deverd estar apto o formolizor no prdpria sessdo, por es .ito, Proposto de Preco que consubstancie 0
lance vencedor, sefor o caso, segundo o item 9.5 deste edicnl.
El

s

‘i

a] Que n50 atenderem as especiﬁcagﬁes deste Edltal;
b] Que apresentarem pregos unitarios irrisorios, de valozi zero, ou pregos inexeqiilveis [na forrna do
Art. 4-B da Lei de Licltagﬁes].

c) N50 sera considerada qualquer oferta de vantageml nao prevista neste edital, nem pl'et,‘0 ou
vantagern baseada nas ofertas dos demais licitantes;
i

5.0

- DA HABILITAQAO - ENVELOPE N." 02

"‘

5.1 - Os documentos apresentados deverao ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da
matriz, todos da matriz, se de algurna ﬁlial, todos da mesma ﬁlial, corn excegao dos documentos que

sao vélidos para matrlz e todas as ﬁliais. Caso a Empresa seja vencedora, o Contrato seré celebrado
corn a sede que apresentou a documentagrao:

5.2 - Habilitacao Iurfdica

C.» a]

REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa fisica, no registro pnblico de empresa
mercantil da ]unta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia,
Jaapresentar 0 registro da Iunta onde opera corn averbapao no registro da Iunta onde tem sede a
matrlz;
1:

b) ATO CONSIITUTIVO, ESTATUTO DU CONTRAZTO SOCIAL CONSOLIDADO, em vigor
devidamente registrado no registro piiblico de empresa rniercantil da lunta Comercial, em se tratando
de sociedades empresarias e, no caso de sociedades pqr apﬁes, acompanhado de documentos de
eleicao de seus administradores; devendo, no caso daijlicitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia,

apresentar o registro da junta onde opera com averbal;5o no registro da ]unta onde tem sede a
matriz;

'._

c) INSCRIQAO D0 ATO CONSTITUTIVO, no caso de sodiedades simples - exceto cooperatives - no
Cartorio de Registro das Pessoas luridicas acompanliada de prova da diretoria em exercicio;
devendo, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia, apresentar o registro no Cartorio de
Registro das Pessoas Juridicas do Estado onde opera cdln averbacao no Cartorio onde tem sede a
matriz;

I
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d] DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pals, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAQAO PARA FUNCIONAMENTO expedido
pelo orgao competente, quando a atlvidade assim o exigir.
e] CEDULA DE IDENTIDADE E CPF, de Socio-Administrador ou do titular da empresa.
5.3 - Regularldade Fiscal e Trabalhista
E
a] Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas [CNPJ];
b] Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estaclpal ou municipal, conforme o caso, relativo
ao domicilio ou sede do llcitante, pertinente ao seu ranlo de atividade e compativel corn 0 objeto
contratual;

Q)

Q

1

c] Certidiio de regularidade de Débitos relativos a Créditrs Tributaries Federals e a Dlvida Ativa da
Uniao (KIND), emltldas pela Receita Federal do Brasil nag-‘orma da Portaria Conjunta RFB/BGNF n9
1.751 de 2 de outubro de 2014;
d] A cornprovacao de regularidade para com a Fazenda Eltadual devera ser feita através de Certidao
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa;TEstadual;
e) A comprovagao de regularidade para com a Fazenda Mémicipal devera ser feita através de Certidao
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativailvlunicipal;
fj Prova de situagao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, através de
Certiﬂcado de Regularidade de Situagao - CRS e;
g] Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas [CNDT], para comprovar a inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justiga do Trabalho.
5.3.1 - As microempresos e empresos de pequeno porteideverfio opresentor todo o docurnentogdo
exigido poro efeito de comprovopoo de reguloridodeﬁscol, _mesmo que esto opresen te oigumo restripdo;
5.3.2 - Hovendo olgomo restripdo no comprovopdo do reguioridode fiscal, serd ossegurodo 0 prozo de
05 (cincoj dios dteis, cujo termo inicioi corresponderd oo rnomento em que o proponente for deciorodo
o vencedor do certome, prorrogdveis por iguoi perfodo, o critério do Comissdo de Pregoes, poro o
reguiorizopdo do d0CUmentG§d0 e emissdo de eventoois certidﬁes negotivos on positivos com efeito de
certiddo negotivo, conforme os ditomes do Lei Compiementor I23/2006 e suas olteropdes posteriores;
5.3.3 - A ndo-reguiorizopdo do documentopdo, no prozo esiobeiecido, implicord decodéncio do direito d
controtoydo, sem prejufzo dos songdes previstos no ort‘. 81, lilo Lei no 8.666/93, sendo
focuitodo.-o Convocogdo dos iicitontes remonescentes, no tjrdem de ciossiﬁcopﬁo, poro o ossinoturo do

con troto, on o revogopdo do licitocdo, on item, conforme o ﬁoso.
5.4 - Qualiﬁcaciio Econﬁmica-Financeira:
a] Balango patrimoniai e demonstragiies contabeis

dl'3

3
ultimo exercicio social, ja exigiveis e

apresentados na forma da Lei, devidamente registﬁdo na lunta Comercial de origem, que
comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituigiio por balancetes ou
balantos provisorios, podendo ser atualizados por indicgs oﬁciais quando encerrados ha mais de 3
[trés) meses da data de apresentagzio da proposta, devida;mente assinados por contabilista registrado
no CRC, bem como por socio, gerente on diretor, acompafnhado do Termo de Registro de Abertura e
Encerramento do Livro Diério, este, devidamente registrado na junta Comercial do estado sede do
licitante, facultando-se a0 Pregoeiro o direito de exigir a apresentagiio do Livro Diario para
veriﬁcaciio de valores.
;
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b] Certidﬁo Negativa de faléncia ou concordata expedida pelo Distribuidor da Sede da pessoa
Iuridica.

5.5. ~ QUALIFICAQAO TECNICA

'1

a] Atestadlo [s] fornebido [s] por pessoa juridica de direito pdblico ou prlvado com identificacéio do
assinante'e ﬁrma reconhecida, comprovando que a LIClTl]N'T'E forneceu ou esta fornecendo produtos
compatlveis em caracterlstlcas, quantidades e prazos comic objeto da licitacao.
5.6 - DECLARAEOES

J‘

a] Declaracﬁo expressa de que atende a0 disposto no Artiéo 27, inciso V, da Lei Federal n9 8.666/93 e

inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal, conformelnoiflelo do Anexo lll.
b] Declaragao de conhecimento de todos os parﬁrnetros éjelementos do produto a ser ofertado e que
sua proposta atende integralmente aos requisitos cﬂnstantes neste edital, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital;
c] Declaracao expressa de integral concordancia com os t:ermos deste edital e seus anexos, conforme
modelo constante dos Anexos deste edital;
i
d) Declaragao, sob as penalidades cablveis, de inexisténcia de fato superveniente lmpeditivo da
habilitacao, ﬁcando ciente da obrigatorledade de declarar ocorréncias posteriores, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital [art.32, §2", da Lei 11.9 8.666/93];
l
4
I

6.0 RECEBIMENTD DOS DOCUMENTOS E D0 CREDENCIAMENTO
6.1- A abertura da presente licitacao dar-se-a em sessao pdblica, dirigida por um Pregoeiro, a ser
realizada no endereco constante do Preambulo, de acordo com a legislacao mencionada no
preambulo e o conteddo deste edital.
6.2- Antes do inicio da sessao, os representantes dos interessados em participar do certame, deverao
se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de documentos que os
credenciem a participar desta licitacao, inclusive com poderes para fonnulagao de ofertas e lances
verbais, nos termos previstos pelo inciso IV, do artigo 1 1, Flo Decreto n9 3.555/2000.
6.3- No dia e local designado neste edital, na presenca dos representantes dos licitantes, devidamente
credenciados, e demais pessoas que queiram assistir all ato, 0 Pregoeiro recebera, em en_velopes
dlstintos, devidamente fechados e rubricados nos fechog, as propostas de preco e a documentagéio
exigida para a habilitacao dos licitantes, registrando em aia a presenca dos participantes.
6.4- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, rlenhum outro envelope ou documento sera
aceito pelo Pregoeiro, salvo no caso do item 9.5 deste edital.
6.5- Cada licitante credenciara representante que sera adinitido a intervir nas fases do procedimento
llcitatorio e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua representada.
6.6 - Para protocolar envelopes de habilitacao e propostds de pregos junto ao Pregoeiro ou Comissao
de Licitagao, também devera o representante cumprir os iequisitos exigidos no item 6.7, com excecao
dos itens ill e IV.

3

6.7- POR CREDENCIAMENTO ENTENDE-SE A APRESENTAQAO CONIUNTA DOS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

l- Documento oficial de identidade;
lI- Procuracao por instrumento pﬁblico ou particular, esta liltima com ﬁrma reconhecida,
.
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inclusive com outorga de poderes para, na forma da lei, forrnular ofertas e lances verbais de
precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em norne da licitante,
acompanhado do respective documento que comprove a investidura/titularidade desses
poderes pelo outorgante [ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da
ata de eleicao dos administradores, procuracﬁes e/ou substabelecimentos se for o caso,
demonst:rando essa condicao de sécio-gerente, diretor, titular ou representante com poderes
para constimicao do mandate).
III- Nos casos de ME e EPP, apresentar também declaratao de que atende os requisites do Art. 39
da Lei Complementar 123 de 14 de janeiro de 2006, para que possa fazer jus aos beneficios
previstos na referlda Lei, conforme modelo anexo deste edital. A nao apresentacao da presente
declaracao, na forma aqui exigida, implicara na decadencia do direito aos beneﬁcios previstos na
Lei Complementar 123 /2006.
lV- DECLARACAO de que cumpre plenamente os requisitos de habilitaczio, conforme disposto no
inciso VII do artigo 4" da Lei 10.520/02.
6.7.1- Caso o representante seja socio da empresa licitante com poderes de representaciio, sociogerente, diretor do licitante ou titular de ﬁrma individual, deverao ser apresentados documentos que
comprovem tal condicao {atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua elelcao, etc.], nos quais
estejam expressos seus poderes para exercer dlreitos e assumir obrigacoes em decorréncia de tal
investidura.

6.7.2- Estes documentos (originais ou copias autenticadas em Cartorio] deveriio ser entregues fora
dos-envelopes, para que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura dos
envelopes “Propostas de Precos”.
6.8- A n50 apresentacao ou incorrecao insanavel de quaisquer dos documentos de credenciamento
do preposto nao inabilitara 0 licitante, mas lmpedira o oferecimento de lances verbais pelo licitante
durante a sessao do pregao até que seja cumprido o disposto nos itens 6.5 e 6.7 deste edital, quando
for 0 caso.
7.0 DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

a

7.1 0 Pregﬁo-sera realizado pelo Sistema presencial.
7.2 0 julgamento da licitacﬁo sera realizado em apenas uma fase, sendo dlvldido em duas etapas
somente para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedelcera ao critério do Menor Preco por Lote.
I - a etapa de classificagao de precos compreendera a ordenacao das propostas de todo os
licitantes, classiﬁcacéo inicial das propostas passiveis dé ofertas de lances verbais, oferta de lances
verbais dos licitantes proclamadas para tal, classiiieacao final das propostas e exame da
aceitabilidade da proposta da primeira classiﬁcada, quanto ao objeto e valor;
a
5

ll - a etapa de habilitacao, declaracao do licitanteiivencedor e adjudicacao compreendera a
verificacao e analise dos documentos apresentados no envelope "Documentos de Habilitacao" do
licitante classiﬁcado em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigéncias constantes do
presente edital, bem como a declaraciio do licitanté considerado vencedor do certame e a
adjudicacao, sendo esta ﬁltima feita caso nao ocorra interposicao de recurso.
i

7.3 Apos a entrega dos envelopes nao cabera desisténcia, salvo por motlvo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
7.4 Da reuniao para recebimento, abertura e classiﬁcagiio das propostas e habilitacao, sera lavrada
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ata circunstanciada, que mencionaré. todos os licitantes, a§ propostas apresentadas, as observacﬁes e
impugnacﬁes feitas pelas licitantes e demais ocorréntias que interessarem ao julgamento da

licitacéio, devendo ser assinadas pelo Pregoeiro e Equipie de Apoio e por todos os representantes
presentes dos licitantes ou por representantes entre eles fescolhidos, sendo o nﬁmero minimo de dois
licitantes;
I
7.5 A reuniao mencionada no item anterior podera ser gravada, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio,

l
1
1

por qualquer meio de I‘E]JI‘0ClU§.‘§0 meciinica ou eletrdnica, como a fotogréfica, cinematografica,

fonograflca on de outra espécie. 0 Pregoeiro comunicdia aos licitantes qual o meio de gravagao
estara utilizando e os registros decorrentes desta poderao ser utilizados para comprovacaio de atos e
fatos nele contidos, sendo que sera arquivada por um pelriodo de 60 [sessenta] dias apos a data da
reuniao.
.1
7.6 0 licitante vencedor sera convocado a apresentar is proposta de preco deﬁnitiva e ﬁrmar o

se m.4-an- ¢

I
I

instrumento contratual, do qual fara parte 0 edital, seus anexos e a respectiva proposta.
7.7 O Municipio de Crateus se reservara 0 direito de' efetuar diligéncias visando confirmar as
informar;-ﬁes apresentadas pelo licitante sobre as caracteristicas dos produtos ofertados. Caso sejam

C}

encontradas discrepancias entre informacﬁes contidas em documentacao impressa e na proposta
especifica, prevalecerao as da proposta. Se inexeqiiiveisj este fato implicara na desclassiﬁcaciio da
proposta da licitante.
7.8 A0 PREGOEIRO é facultado suspender qualquer sess5’0 mediante motivo devidamente justiﬁcado

e marcar sua reabertura para outra ocasiao, fazendo constar esta decisao na ata dos trabalhos.
7.9 0 PREGOEIRO podera, para analisar as propostas de pregos, os documentos de habilitacao e
outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessao para realizar diligéncias a lim
de obter melhores subsldios para as suas decisﬁes.
K10

R

I Q

8.0’ DA FASE DE CLASSIFICAEAO DE PREQDS
J
8.1
Serao abertos os envelopes “Proposta de Preco" do todos os licitantes e o Pregoeiro informara
aos participantes presentes quais licitantes apresentarain propostas de prego para o fornecimento
do[s) objeto(s] da presente licitaciio e os respectivos valonres ofertados.
8.2
O Pregoeiro Fara a ordenaciio dos valores das propostas, em ordem decrescente, de todos os
licitantes, classiﬁcando o licitante com proposta de menor preco por lote e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucesslvos e su'perlores em até 10% [dez por cento]

relativamente a de menor preco, para que seus representantes participem dos lances verbais.
8.2.1 Quando nao forem veriﬁcadas no minimo 3 fires] propostas de precos nas condir';6es
deiinidas no item 8.2, 0 Pregoeiro classiﬁcara as melhoreu propostas, até o maximo 3[trés], para que
seus representantes participem dos lances verbais, quaiiquer que sejam os precos oferecidos nas
propostas escritas.
8.3
Em seguida, sera dado inicio a etapa de apreseiitagao de lances verbais, que deverﬁo ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com precos decrescentes.
8.3.1 0'Pregoeiro convidara individualmente os representantes dos licitantes, de forma sequencial,
a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor prer;o e os demais, em ordem
decrescente de preco.
3.3.2 S0 serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance que tenha sido
anteriormente reglstrado, niio sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo

aquele que for recebldo e registrado em primeiro lugar.
8.3.3 Caso nao mais se realizem lances verbais, sera declarada encerrada a etapa competitiva e
ordenadas as oiertas, exclusivamente pelo critério de menor preco.
8.3.4

A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, lmpllcara

exclusao do licitante das rodadas posteriores de oferta derlances verbais, ﬁcando sua riltima proposta
I

,r
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registrada para classiﬁcagao, no ﬁnal da etapa competitive}.
8.3.5 Apés o encerramento da etapa de lances, o Fregoeiro verificara a existéncia de ME e
EPP, para os efeltos do contido na Lei Complementar 123 /2006, procedendo como previsto no
item 9.
i
8.4
Declarada encerrada a etapa competitiva e realiieada a classiﬁcacﬁo ﬁnal das propostas, o
Pregoeiro examinara a aceitabilidade do primeiro classiiicado, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
,8.4.1 Sera veriﬁcada a conformidade entre a proposta escrita de menor pre<;o e os valores
estirnados para a contratacao.
8.5- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classiﬁcadas sem que se
realizern lances verbais, o desempate se faré por sorteio, em ato ptiblico, na propria sessao do
Pregiio, observado, primeiramente, o disposto no item 8.5.1.
8.5.1- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006, o Pregoeiro aplicara os critérios para desempate em favor da
microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma:
8.5.1.1- Entende-se por empate aquelas situaciies em que as propostas apresentadas pelas
mlcroempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% [cinco por cento] superior ao
melhor preco.
8.5.1.2- Para efeito do disposto no 8.5.1.1, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais b‘ém classiﬁcada podera apresentar proposta
de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de
preclusao, situacao em que seré adjudicado em seu favor ii objeto Iicitado;
I

ll - N2-io ocorrendo a contratacao da microempresa ou enfpresa de pequeno porte, na forma do inciso
I deste item, serao convocadas as remanescentes que ponventura se enquadrem na hipotese do _item
8.5.1.1 deste Edital, na ordem classiﬁcatéria, para 0 exe-{cicio do mesmo direito, também todos no
prazo de cinco minutos cada, sob pena de preclusao;

_

is

Ill - no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas mlcroempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 8.5.1.1, inciso I deste Edital, sera

realizado sorteio para deﬁnir aquele que primeiro poderaapresentar melhor oferta.
8.5.1.3- Na hipotese da niio-contratacao nos termos previstos no item 8.5.1.2 deste Edital, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.5.1.4» 0 disposto no item 8.5.1.2 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno p_orte.
8.5.1.5- Apos o desempate, poderé. o Pregoeiro ainda negociar um melhor preco caso ela nao atinja o
valor de referencia deﬁnido pela administracao pﬁblica.
8.6- Nas situacﬁes em que nao se realizem lances verbais, ou depois de declarado o encerramento da
etapa competitiva, ou se a oferta nao for aceitavel ou no exame de oferta subsequente, o Pregoeiro
podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preco melhor para a
Administraczio.
8.7- N50 podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as
penalidades constantes deste edital.
,

ii
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8.8- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer rgos documentos exigidos no Envelope n.° 0
(Proposta de Preco], ou os apresentarem em desacord com o estabelecido neste edital, ou com
irregularidades, bem como os que apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis,
serao considerados desclassifjcados, nao se admitindo complementacao posterior.

I
l

8.8.1- Considerar-se-50 pregos rnanifestamente inexequivfais aqueles que forem simbﬁlicos, irrisorios

ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
8.9- Em caso de divergéncia entre informacﬁes contidas em documentacao impressa e na proposta
especiﬁca, prevalecerao as da proposta. Em caso de divergéncia entre informaciies contidas nos

-u-it-0%

.3

documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porém nao exigidos, prevalecerao as

primeiras.
0

i

9.0

C»

DA FASE DE HABILITAQAO E D0 JULGAMENTO

9.1
Efetuados os procedimentos previstos no item 8 deste edital, e sendo aceitavei a proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciara a abertura do envelope referente aos

“Documentos de Habiiitacao” desta licitante.
9.2 ._

Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope nil

02 [Docurnentos de Habilitacao], ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital,

- £§-I-0

ou com irregularidades, serﬁo considerados inabilitados, nao se admitindo complementaciio

C2

posterior.
9.2.1- Na forrna do que dispﬁe o art. 42 da Lei Complementar n9 123, de 14.12.2006, a comprovacﬁo
da regulariclacle ﬁscal das mlcroempresas e empresas de pequeno porte somente seré exigida para
efeito de assinatura do contrato.
9.2.1.1- Para eieito do disposto no item acima, as MEL EPP, por ocasiao de participaciio neste
procedimento licitatdrio, deverﬁo apresentar toda at documentacao exigida para efeito de
comprovagéo de regularidade ﬁscal, mesmo que esta apréésente alguma restricao.
9.2.1.2- Havendo alguma restricao na comprovacao da rﬁgularidade ﬁscal, sera assegurado 0- prazo
de 05 [cinco] dias ﬁteis, contado a partir do momento em-que o proponente for declarado o vencedor
do certame, para regularizacao da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao
de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito cle certidao negativa.
9.2.1.3- A nao-regularizacao da documentacao, no prazo previsto no item anterior, implicara decadéncia
do direito a contratacao, sem prejuizo das sancﬁes previstas no art. 81 da Lei n9 8.666/93, sendo
facultado 5 Administracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcacao, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.
9.2.1.4- Sera inabilitado o licitante que néio atender as exigéncias deste edital referentes a fase de
habilitacao, bem como apresentar os documentos defeituosos em seu contendo e forma, e ainda, a
ME ou EPP que nao apresentar a regularizacao da documentaciio de Regularidade Fiscal no prazo
definido no item “d.8” acima.
9.3- Constatado o atendimento das exigéncias ﬁxadas no edital, o licitante sera declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitacao, pelo Pregoeiro, caso nao haja intencao de interposiciio de
recurso.
9.4- Se a oierta néio for aceitavel ou se o licitante desatender as exigéncias habilitatorias, o Pregoeiro
examinara a oferta subsequente, permitida renegociaciio - item 8.6 do edital, veriﬁcando a sua
aceitabilidade e procedendo a veriﬁcacao da habilitacao do licitante, na ordem de classiﬁcaciio, e
assim sucessivamente, até uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o respectivo
licitante deciarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
PREFEITURA DE CRATEUS - SECRETARIA DE SAUDE - Rua Dr. Gcﬁnes Coutinho - Bairro S30 Vicente - Craleos-r'CE. CEP:
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11.

9.5- O licitante declarado vencedor do certame devera apresentar, na propria sessiio, Proposta de
Preco formal que ratifique o dltimo lance ofertado, se forfo caso. ii facultado o Pregoeiro prorrogar o
prazo, motivadamente, por 24 (vinte e quatro] horas, conttados da notiiicacao realizada na audiéncia
publica do Pregzio;
'

9.6- Da sessao do Pregao sera lavrada ata circunstanciada, que mencionara os licitantes
credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classiﬁcagao, a analise da

Q»

documentacao exigida para habilitacﬁo e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao
ﬁnal, pelo Pregoeiro, sua Equlpe de Apoio e pelo[s] representante[s] credenciado(s] do(s]
licitante[s) presente[s] a sesséio ou por representantes entre eles escolhidos, sendo o nﬁmero
minimo de dois licitantes.
9.7- Ao ﬁnal da sessao, caso nao haja intencao de interposicao de recurso e o pl"E§I0 ﬁnal seja igual ou
inferior ao previsto para a aquislcao dos produtos sera feita, pelo Pregoeiro, a adjudicacao ao
licitante declarado vencedor do certame e encerrada a reunlao. Posteriormente, o processo,
devidamente instruido, sera encaminhado para a Secretaria competente para homologacﬁo e
subsequente contratacao.
9.8- Os envelopes com os documentos relativos a iiabilitacao dos licitantes nzio declarados
vencedores serao retirados pelos representantes dos licitantes na propria sessao. Os remanescentes
permanecerao em poder do Pregoeiro, devidamente lacirados, durante 20 [vinte] dias correntes 1
disposiciio dos licitantes. Findo este prazo, sem que sejami retirados, serao destruidos.
10.0
10.1

DOS RECURSOS
.
Ao ﬁnal da sessao, depois de declarado o licitanie vencedor do certame, qualquer licitante

podera manifestar, imediata e motivadamente, a intencg de interpor recurso, com registro em ata

da sintese das suas raziies, podendo juntar memoriais no prazo de 3 [trés} dias nteis, ﬁcando os
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar gontra-raziies em igual nﬁmero de dias, que
comegariio a correr do término do prazo da recorrente; sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
10.1.1 O recurso contra decisiio do Pregoeiro terei efeito iuspensivo.
10.1.2 A falta de manifestacéio imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessao do
QPregao, importara a preclusi-io do direito de recurso e_'a adjudicacao do objeto da licitagao pelo
Pregoeiro ao licitante vencedor.
10.1.3 A peticao podera ser feita na prépria sessﬁo e, se oral, sera reduzida a termo em ata, facultado
ao Pregoeiro 0 exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.

10.2

0 acolhimento de recurso importara a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de

aproveitamento.

10.3 Os autos do processo administrativo permaneceréio com vista franqueada aos interessados na
respectiva Secretaria de origem.
10.4 , Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Secretario de
origem_h'omologara o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto ao[s) licitante(s] declarado[s)
vencedorfes] do certame, determinando a contratacao da adjudicataria.
10.5 Os recursos e impugnagiies interpostos fora dos prazos nao serao conhecidos.

11.0 on conrnnrncﬁo

i

Eris obrigacoes decorrentes da presente licitacaoiiserao formalizadas por termo de contrato
especiﬁco, celebrado entre o Municipio, representado pelo(s] Secretario[s] Ordenador(es] de
v

-

sl0
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Despesa (doravante denominado Contratante], e o liéitante vencedor (doravante denominada
Contratada], que observara os termos da Lei n.9 8.666/93, deste edital e demais normas pertinentes,
cuja minuta foi submetida a exarne prévio da Procuradoria Geral do Municlpio.

11.2

0 licitante vencedor tera o prazo de 02 [dois] dias dteis, contados da devida convocacao,

para celebrar o referido Contrato, do qual farﬁo parte integrante 0 edital, seus anexos, a proposta e

demais documentos apresentados pelo licitante vencedor. Em caso de recusa injustiﬁcada, ser-lhe-a

O

_I4-4-I Q-i4-an-I—-Ih

an

aplicado o disposto no item 17.7 deste edital.

1-1-

(.1

1

11.3 Se o licitante vencedor nﬁo assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é facultado
ao'[s] Secretario[s) Ordenador(es] de Despesa convocar as licitantes remanescentes, respeitada a
ordem de classiﬁcacao ﬁnal das propostas (item 8.4 deste edital), para faze-lo ern igual prazo e nas
mesmas condicoes propostas pela primeira classiﬁcada, inclusive quanto aos precos [descontos], ou
revogar a licitacao.
,
11.4 lncumbira a Contratante providenciar, in sua conta, a publicacéio do extrato do Contrato nos
quadros de aviso dos orgaos piiblicos municipais, até oliquinto dia iitil do mes seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. O mesmo procedimento se adotara
com relacao aos possiveis termos aditivos.
'3
11.5 O licitante adjudicatarlo se obrlga a manter, durante toda a execucao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacﬁes assumidas, todas as co‘ndir;r'ies de habilitacao.
11.6 O Termo de Contrato so podera ser alterado em 'i:onformidade com o disposto no art 65 da
Lei n." 8.666/93.
,_
12.0 DA VALIDADE E DA VIGENCIA
ﬁn
12.1. O Contrato resultante da presente Licitacao tera vige; cia até 31 do dezembro de 2020, contados

a partir da data de assinatura do contrato.
13.0 DAS OBRIGAEOES CONTRATUAIS
13.1. A Contratante, além das obrigacﬁes resultantes da observancia da Lei n.° 8.666/93, devera
obedecer as disposicﬁes elencadas na minuta do Termo de Contrato - Anexo a este edital.

Q

14.0 DA EXECUEAO D0 CONTRATO
14.1. O Contrato devera ser executado ﬁelmente pelas partes, de acordo com as clausulas contratuais
e as normas dispostas na Lei n." 8.666/93 e alteracﬁes posteriores, bem como legislacao pertinente,
respondendo cada uma pelas consequencias de sua inexecuciio, total ou parcial.
15.0 Da Data, Local e Horario de Entrega dos Produtos
15.1. Os produtos deverao ser entregues na forma, prazri, locals e horérios deﬁnidos no Preambulo

deste Edital.
15.2. A entrega dos produtos deve se efetuar de formaia nao comprometer o funcionamento dos
sistemas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de interrupcao, esta devera estar
devidamente planejada e ser necessariamente aprovada delo Secretério Ordenador de Despesa.
15.3. Os produtos ser-E-io recebidos pelo Presidente dq_Conselho Escolar da Unidade Executora,
conjuntamente com o Dlretor da Escola, onde os mesnjos atestarao os recebimentos e prestarao
contas junto a Secretaria de Educacao.
15.4. Em nenhuma hlpotese serao concedidas prorrogaciziies de prazo.

15.5. Por ocasiﬁo da entrega dos produtos, o fornecedor devera apresentar recibo em 02 [duas] vias,
.
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além das respectivas fatura e Nota Fiscal.
15.6. Para os produtos objetos deste certame, deveré ser ernitida Fatura e Nota Fiscal por Anexo em

nome da Prefeitura Municipal de Crateos, com domicilio na Avenida Ce] Zezé, 1141 - Centro, inscrita
no CNP]/MF sob o 119. 073382.036/0001-67, para a entrega dos produtos, deverao ser atendidas as
exigéncias deste edital.
15.7. A ﬁscalizagﬁo do Contrato sera exercida por servidor designado pelo Secretaria Ordenador tie
Despesa.
15.8. O exercicio da fiscalizagao ou o acompanhamento seré exercido no interesse do Municipio e néo
excluinem reduz a_responsabilidade da Contratada ou dé seu agente ou preposto, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, cianos resultante's de imperfeigﬁo técnica, vicios redibitﬁrios
e, na ocorréncia destes, nao implica co-responsabilidade do Poder Pﬁblico ou de seus agentes e
propostos.
J
15.9. A Contratante se reserva 0 direito do rejeitar noktodo ou em parte 0 produto entregue, se
em desacordo com os termos do presente Edital e do flespectivo Contrato.
15.10. Quaisquer exigéncias da ﬁscalizagﬁo inerentes ao dbjeto do Contrato deveréio ser prontamente
atendidas pela Contratada, sem onus para a Contratante.-I151 Contratada é obrigada a reparar, corrigir,
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, onde so veriﬁcarem vicios, defeitos ou incorrepoes,
sem prejuizo da aplicagéo das penalidades cabiveis.
-_}
15.11. 0 produto objeto da licltagao néo exclui a resﬁonsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho em relagﬁo a prazo do entrega, validade e quplidade do produto.
15.12. A Contratada ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condipﬁes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se ﬁzerem necessaries, a crltério da Contiatante, respeitando-se os limites preiristos
na Lei n." 8.666/93 e alteragﬁes posteriores, até 25% [viiite e cinco por cento] do valor do Contrato,
facultada a supressao além deste limite mediante acordo entre as partes.
I

16.0 DA RESCISAO D0 CONTRATO
16.1 O Contrato podera ser rescindido pelos motives especiﬁcados nos artigos 77 e 78 da Lei n.“
8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alteragﬁes posteriores.
16.2. A inadimpléncia das cléusulas e condigﬁes estabelecidas no instrumento convocatorio, pela
Contratada, assegurara a Contratante 0 direito de dé-lo por rescindido mediante notiﬁcagﬁo entregue
diretamente ou por via postal, com prova do recebimento.
16.3. Os procedimentos de rescisao contratual, tanto amigaveis, como os determinados por ato
unilateral da Contratante, serﬁo formalmente motivados,5assegurado contraditorio e a ampla defesa,
mediante prévia e comprovada intimagﬁo da interessada_-para que, se 0 desejar, apresente defesa no
prazo de 10 (dez] dias ﬁteis, contados de seu recebimento e, na hipotese de desistir da defesa,
interpor recurso hierérquico no prazo de 5 [cinco] dias ﬁteis, contados da intimagﬁo comprovada da
decisao rescisoria.
.
17.0 D0 PREQO E D0 PAGAMENTO
17.105 preoos ofertados devem ser apresentados, com in idéncia de ICMS;
17.2. As entregas dos produtos cleverzio obedecer ao contido no Preﬁmbulo deste Edital;
17.3. Os pregos dos produtos objeto da presente licitagadseriio cobrados pelo licitante adjudicatério
cle acordo com as condioﬁes estabelecidas no pregéio.

1

17.4. Os produtos efetivamente fornecidos seriio atestadds e pagos, respectlvamente, pelo Liquidante
e Ordenador de Despesa da Secretaria de origem, cujo! enderego seré o de cobranga das faturas

.1
‘
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relacionadas a este edital, nos prazos e na forma estabelecidos na minuta do Termo de Contrato segundo modelo constante em anexo deste edital.

17.5. O pagamento do produto recebido sera efetuado, a cada entrega, em até 10 (dez] dias |.'1t‘eis
contados da data do recebimento da Nota Fiscal, diretamente pela Secretaria de origem, através de
crédito na Conta Bancéria do fornecedor ou através do cheque.

18.0 DAS PENALIDADI-ZS
18.1. O licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nﬁo mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execucao do Contrato, comportar-se de,_=rnodo inidoneo, ﬁzer declaracao falsa ou
cometer fraude ﬁscal, garantido o direito prévio da cita|_;;;'io e da ampla defesa, ﬁcara impedido do
Iicitar e contratar com a Adrninistracao, pelo prazo de aié 5 [cinco] anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puniciio ou até que seja prbmovida a reabilitacéio perante a prﬁpria

autoridade que apiicou a penalidade, sem prejuizo daémultas previstas no edital e no termo de

9

contrato e das demais cominacﬁes legals.
18.2. A Contratada ﬁcaré, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao total ou
parcial do contrato, erro de execucéio, execucéio impef§_feita, mora de execucﬁo, inadimplemento

contratual ou nao veracidade das informacoes prestadas,.§arantida a prévia defesa:
I - adverténcia, sanclio de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.9 8.666/93, poderé ser aplicada nos
seguintes casos:
i
a] descumprimento das obrigacées e responsabilidades assumidas na licitacéio;
b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das obrigagoes da
Contratarlte, desde que I150 caiba a aplicacao de sancao mais grave.

ll - multas (que poderéio ser recolhidas en} qualquer agéncia integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadacéio Municipal - DAM, a ser
preenchido de acordo com instrucﬁes fornecidas pela Contratante];

5.»

a]
de 1% [um por cento] sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso na entrega
do objeto ou lndisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
b] de 2% [doIs_por cento] sobre o valor contratual total do exercicio, por infracao a qualquer
clausula ou condicﬁo do contrato, nao especiﬁcada nas demais alineas deste inciso, aplicada em
dobro na reincidéncia;
c]
do 5% [cinco por cento] do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir
qualquer produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correcao nao se efetivar nos 5 (cinco)
dias que se seguirem a data da comunicacao formal da rejéicéo;
‘E.

Ill - suspensao temporéria de participacéio em licltacao e impedimento de contratar com o
Municipio de Crateils, por prazo nﬁo superior a 2 {dois} anus:
IV - declaracﬁo de inidoneidade para Iicitar op; contratar com a Administraczio Pﬁblica,
enquanto perdurarem os motivos deterrninantes da punigﬁo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a Administracao pelos
prejuizos resultantes e depois do decorrido o prazo da S3l1(;30 apllcada com base no lnclso anterior.
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18.3. No -processo de aplicacao de penalidades é assegurado o direito ao contraditorio e a ampla
defesa, garantida nos prazos de 5 [cinco] dias titeis para as sancoes previstas nos incisos I, II e III do
item 18.2 supra e 10 [dez] dias corridos para a sancao prevista no inciso IV do mesmo item.
18.44. O valor da multa aplicada deveré ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da notiﬁcacao ou declsiio do recurso.Se o valorda rnulta niio for pago, ou depositado, sera

automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso do inexisténcia ou
insuficiéncia. de crédito da Contratada, o valor devido sera cobrado administrativamente ou inscrito
como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de execucao ﬁscal, com os encargos
correspondentes.
i
18.5. As sancoes previstas nos incisos lll e IV do item 18.2 supra, poderao ser aplicadas as
empresas que, em razﬁo do contrato objeto desta licitacﬁq:

I - praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objigtivos da licitacao;
II - demonstrarem nao possuir idoneldade para ggontratar com a Administracﬁo Piiblica, em

K-1
1-1-

virtude de atos ilfcltos pratlcados;
'
Ill — sofrerem condenacao deﬁnitive por praticfqlrem, por meios dolosos, fraude ﬁscal no

recolhimento do quaisquer tributos.
18.6. As sancoes previstas nos incisos I, Ill e IV do; item 18.2 supra poderao ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo
processo, no prazo de 5 [cinco] dias flteis.

18.7. A licitante adjudicataria que se recusar, injustiﬁcadamente, em firmar o Contrato dentro do
prazo de 2 [dois] dias dteis a contar da notiﬁcacao que the seré encaminhada, estara sujeita a multa
de 5,00% [cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis,
por caracterizar descumprimento total da obrigacao assumida.
18.8. As sancoes previstas no item 18.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que, apesar de nao
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este
edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito] horas comunicarem seu desinteresse.

19.o_ rm oornciio oncamsnmmn

O

19.1. Os recursos para a execucao do objeto da presente licitacao correrao a conta da(s) Dotacaoﬁies]
Orr;amentaria[s] especiﬁcadas no Preambulo deste Edital.-.

2o. olsroslcons GERAIS

Q

20.1. As normas que disciplinam este Pregao serao Sempire interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados, atendidos os interessas pdblicos e o da Administragao, Asem
comprometimento da seguranca da /Contratacao. Os casos omissos poderao ser resolvidos pelo
Pregoeiro durante a sessao.
20.2. O nao atendimento do exigéncias formais nao eséenciais niio lmportaré no afastamento do
licitante, desde que sejam possiveis a aferigao da su:-rqualidade e a exata compreensao da sua
proposta durante a realizacao da sessao ptiblica deste Preggao.
20.3. A adjudicacao e a homologacao do resultado desta lipitacao nao implicara direito a contratacao.
20.4. Nenhuma indenizacao sera devicla as licitantes ,_pela elaboracao ou pela apresentacao de
documentacao referente ao presente edital.
4
20.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de inicio de contagem e
inclui-se o dia do vencimento, observando-se que so se iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal no Municipio, exceto quando for expressarnente estabelecido em contrario.
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20.6. O Secretaria Ordenador de Despesa podera revogar a presente llcitagao por razoes de interesse
ptiblico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suﬁclente para tal
conduta, devendo anula-Ia por ilegalidade, de oficio on rnediante provocacao do tercetros, nos termos
do art. 49 da Lei n.° 8.666/93, nao cabendo as licitantes direito a indenizacao.
20.7. Qualquer modificacao neste edital sera divulgada pela mesma forrna que se deu ao texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestlonavelmente, a
alteracao nao afetar a fo rmuiacao das propostas.
20.8. Para dlrirnir, na esfera judicial, as questoes oriundas do presente edital sera competente o Foro
da Comarta de Crateﬁs - CE.
20.9. Na hipotese de nao haver expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes
contendo a documentacao e proposta, a data da abertura ficara transferida para o primeiro dia litil
subsequente, no mesmo local e horario anteriormente estabelecido.
20.10. Quaisquer ddvidas porventura existentes ou solicitacoes de esclarecimentos sobre o disposto
or . no presente edital deverao ser objeto de consulta, por escrito, a Comissao Permanente de Licitacao
,4"\.J
[enderego mencionada no Preambulo deste Edital), até 48 [quarenta e oito) horas correntes
anteriores a data ﬁxada para a realizagzao do Pregao, que serao respondidas, igualmente por escrito.
Demais inforinacoes poderao ser obtidas pelo e-mail:
20.11. As impugnacoes referidas nos itens 3.5 e 3.6 e os recursos mencionados no item 10 deste
edital, eventualmente interpostos, serao dirigidos ao Secretario Ordenador de Despesa, por
interrnédio do Pregoeiro, e protocolizados exclusivamente no endereco mencionado no Preambulo
deste
edital.
Anexo I - Especiﬁcagao do Objeto / Termo de Referéncia
Anexo II - Minuta da Proposta de Precos
Anexo [ll — Modelos de Declaragﬁes

Anexo IV - Minuta do Termo de Contrato
Cratetis - CE, 17 de marco de 2020.
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ANEXO I
ESPECIFICACAO DO OBIETO / TERMO DE REFERENCIA
1-

I DESTINADOS A ATENDER A MERENDA
1.0 - OBIETO: AQUISICAO on oﬁusnos ALIMENTICIOS

ESCOLAR nas ESCOLAS on neon MUNICIPAL on Ensino or cameos-cs.
2.0 - IUSTIFICATIVA

l

2.1 A presente aquislcao de Géneros Aiimenticios para aténder a demanda da Secretaria de Educacao do
Crateus, no intuito de fornecer merenda escoiar de qualtldade, mantendo os alunos da Rede de Ensino
Municipal de Crateds bem alimentados, em busca de melhores condicﬁes de desenvolvimento iisico e
intelectual, em busca de possibiiitar uma melhor aprendizagem. Os quantitativos ora apresentados
foram levantados com base na per-capta alimentar e o,n0mero de matriculados na Rede de Ensino
Municipal de Crateus, junto a Secretaria de Educacao de Crateus-CE. Em face do aumento no mimero de
alunos matricuiados em jornada de tempo integral (conforme relatorios do Censo Escolar 2017/2018],
Q cabe ressaltar que houve acréscimo no quantitativo de géneros alimenticios em relacao ao ano anterior,
visto que os alunos passam a realizar 03 refeigﬁes diaries na escola, conforme cardapio (em anexo],
justificando o aumento na demanda total de produtos.
2.2. A Iicitacao, para a contratagao de que trata o objeto deste Termo de Referéncia e seus Anexos, em
lote justifica-se pela necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que varios
fornecedores poderao implicar descontinuidade da padronizacao, bem assim em diﬁculdades gerenciais
e, até rnesmo, aumento dos custos, pois a contratacao tem a ﬁnalidade de formar um todo unitario.
Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrao de qualidade e eﬁciéncia que pode ser
acompanhado ao largo do fornecimento, o que fica sobremaneira dificultado quando se trata de diversos
prestadores de servicos.
__’ W 2.3. 0 niio parcelamento do objeto em itens, nos termos tip art 23, §1°, da Lei n° 8.668/1983, neste caso,
se demonstra técnica e economicamente viavel e nao tem a ﬁnalidade de reduzir o carater competitivo
da licitacao, visa, tao somente, assegurar a geréncia segura da contratagao, e principalmente, assegurar,
nao so a mais ampla competicao necesséria em um processo iicitatorio, mas também, atingir a sua
ﬁnalidade e efetividade, que é a de atender a contento as necessidades da Adrninistracao Poblica.
2.4. 0 agrupamento dos itens faz-se necessario haja vista a celeridade, economia de escala, a eﬁciéncia
na ﬁscalizacao dos contratos e os transtornos que poderhm surgir com a existéncia de varias empresas
para a execucao e supervisao dos fornecimentos nas 5'14 [cinquenta e quatro] Unidades de Ensino,
U localizadas na Sede, Distritos e demais localidades da Ztpna Rural do municipio. Assim com destaque
para os principios da eﬁciencia e economicidade, é impregcindivel a iicitacao por grupo.
3.0 - FUNDAMENTAQAO LEGAL

3.1 A aqulsicao dos produtos tem amparo legal disposto no Art. 208 da Constituicao Fedral de 1988, na
Lei 119 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto n9 3.555 de 08 de agosto de 2000-Regulamentacao cia
modalidade “Pregi-io“, na Lei n9 8.666/93 de 21 de iunhdl-de 1993 e suas alteracoes posteriores, na Lei
Federal n“ 11.947/2009 — PNAE -' Programa Nacional de_Alimentaciio Escolar, Resolucao CD/FNDE n9.
32/2006 e 26/2013 de 2013.
4-.0 - DAS DOTAQDES ORQAMENTARIAS
4.1-O1.08.08.12.368.0196.2.2035 - 1 122.00000.00 / PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO
ESCOLAR — PNAE f 01.08.08.12.368.0037.2.2034 - 1 111.00000.00 - 1 125.00000.01 — 1 125.00000.02
/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
4.2 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.
5.0 - TIPO DE LICITACAO
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MENOR PRECO POR LOTE.
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6.0 - MODALIDADE DE LICITAQAO
PREGAO PRESENCIAL
*-"'!-2=-“ﬁr
'-".4-*-

7.0 - DA ESPECIFICAQAO, LOTE, QUANTITATIVOS E VALOR MEDIO ESTIMADO

LQJLE UNIQQ
ITEM

‘

1

l
i
‘

I

\

p

s2413- CDLORIFICO - [COLDRIFICO - PRODUTO otmoo A _
PARTIR oo unucum. sem Ao1<;Ao on SAL, EMBALADD an
mcorss oa moo. CDNSTAR DATA oa |=AoR|cAcAo E . PACDTE
I PRAZO or: VALIDADE or-: no MINIMO no meses.)
1
IL
62426-SAL nsrtmoo or-: MESA, 1ooAoo - (SAL REFINADO
DE MESA, IODADO - ESPECIFICAIQAO: SAL REFINADO DE

2

3

‘CARACTERISTICAS SENSDRIAIS: APARENCIA: CRISTAIS Del
GRANULACAO UNIFORME, NAO osvsnno ESTAR PEGAIOSO

ou EMPEDRADO; con: BRANCA; ODOR: moooao; SABOR:
CARAC'l‘ERlS'I‘ICO [SALINO]. EMBALAGEM: sAco os
PDLIETILENO ATDXICO, RESISTENTE, TBRMOSSOLDADO,
‘ corgrslgoo gaso Liquloo oa 1 KG.)
V
*s24-27- VINAGRE - [VINAGRE - DE vmno BRANCO,
PBDDUTO NATURAL, FERMENTADOA AcET1co ASIMPLES,
ISENTO DE CDRANTES ARTIFICIAIS, CIDOSORG mcos E
MINI-IRAIS ESTRANHDS, uvses as SUJIDADE, MATERIAL
TERROSO E DETRITOS or-: ANIMAIS ou VEGETAIS,

QTD

7

I

13°52

1'03

A
l

QUILO

1369

1'10

._

UMDADE

a

13.4-43,56

,
W1

.
‘

1

1.50590

I

.

26"‘

'__,

1'67

u||.o

to

1311

i

__

I ”

ip

BULBILHDS no BULBO, com PELICULA os REVESTIMENTO
NA COR BRANCA], TAMANHO DE 5 cm CADA BULBO,

4'368'72
l

l

- ESPECIFICACAD: ALHO BRANCO, INTEIRD [com TODOS os

EMBALADOS EM SACOS DE ENGRANZAMENTOS COM 200 G.
SEM
FERIMENTOS,
RACHADURAS,
CHOCAMENTOS,
BROTACAO, DANOS DE PRAGAS OU APODRECIMENTOSPESO
DE 1 KG

;

TOTAL

1
3
ii
'r

62429-ALHO aRKNco,|n'rsmo-[A1.1-1o BRANCQINTEIRO '

4

v. Mﬁolo

V. MQDIO

'

NATURAIS, RECRISTALIZADO, com TEOR MINIMD on 93.5%
os ccossro os S0010 soans A SUBSTANCIA SEGA,
ADICIONADO
DE ANTIUMECTANTE
E
1000.1‘

IACONDICIONADO EM FRASCO PLA§IICO DE soon-11.)

T

‘ ‘

‘I:-UNIDADE

MESA, IODADD. CLORETO DE sooiosxrnnioo on FDNTES

I
|
I

DESCRIIQAD

22,99

"
30139.89

I-"=-:"¢.#"ﬂ"'

'-1"-"li_-fl
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8.0 - REFERENCIAL DE PREQOS
8.1 Os precos de referéncia ora apresentados foram est;i_mados com base nos valores das coletas de
precos, anexas a este processo, efetivadas para veriﬁcacao no mercado dos precos deste objeto.
9.0 -DA PROPOSTA DE PREQO [ENVELOPE n9 01]
9.1- 0 envelope “Proposta de Preco" devera conter a relacao dos produtos, sua discriminacao
conforme o edital, contendo a marca ofertada e seus respectivos precos unitarios e totais do item em
algarismo e por extenso, em uma dnica via, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papei
devidamente identiﬁcado com o NUMERO de inscricao no CNP] ou timbre impresso do licitante e
NUMERO de telefone, devendo, suas folhas serem rubricadas e numeradas:
9.1.1 A indicacao da razao social da empresa licitante, o ndmero de inscricao no CNP} de seu
estabelecimento e endereco completo devera ser o que efetivarnente ira prestar o objeto da licltacao.
.1

9
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Sao facultativas as informacoes dos dados referentes ao'nﬁmero de banco, agéncia e conta corrente
nesta etapa da licitacao, sendo obrigatoria, posteriormenth, para a licitante vencedora.
9.1.2 - A Proposta de Precos devera ser datilografada otriimpressa em papel timbrado do licitante ou
com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadale assinada (sobre o carimbo ou equivalente]
pelo titular ou procurador(a] contendo:
h. Indicacao do lote cotado e ESPECIFICAQAO de acordo com 0 Anexo I deste Edital, devendo ser
indicada a marca, e quantidade de acordo com o egiital;
i. Preco unitario e total do item (quantidade x pr co unitario], em algarismo e por extenso e
valor global_do lote em algarismo e por extenso; __
j. Prazo de entrega, que sera de 05 [cinco] dias a contar da data do recebimento da Ordem de
Compra por parte do licitante vencedor;
k. Prazo de validade da proposta, que nao podera sar inferior a 60 [sessenta) dias da realizacao
do certame;
l. Nos precos propostos ja estarao incluidas as despesas referentes a frete [entrega], tributos e
demais ﬁnus atinentes a entrega do objeto;
’
n1. Na hipotese da proposta estar sem assinatura sera' automaticamente desclassiﬂcadas;
_
n. A proposta de precos devera ser apresentada POR LOTE, seguindo o modelo padronizado no
ANEXO II deste Edital.
9.2 - A Proposta de Precos Escrita devera ser eiaborada observando as seguintes recomendacoes:
9.2.1 - O licitante nao podera cotar proposta com quantitative de item ou subitem diferente ao
determinado pelo edital.
9.2.2 - O preco final nao podera ultrapassar o limite maximo discriminado no Orcamento
Basico em poder do PREGOEIRO, 0 lance ﬁnal devera atingir preco igual ou inferior ao limite
maximo constante naquele documento; e, caso o Lote seja composto de subitens, apos a
adequacao, o preco unitério do subitem devera sir inferior aquele limite. Caso nae seja
realizada a fase de lances verbais, 0 licitante que c tou na proposta escrita o menor preco
devera reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao Iimite maximo do mencionada preco de
referéncia através de negociacao, sob pena de desclassiﬁcacao.
9.2.3 - Os produtos somente serao recebidos dentro do prazo de validade dado pelo fabricante, no qual
tenha o prazo minimo de 04 [quatro) meses para sua expiracao.
9.2.4 - Os precos constantes da proposta do licitante deverao conter apenas duas casas decimais apos a
virgula, cabendo ao licitante na elaboracao da proposta pfoceder ao arredondamento ou desprezar os
numeros apos as duas casas decimais dos centavos, 11 deverao ser cotados em moeda corrente
nacional.
9.2.5 - Os precos propostos serao de exclusiva respon abilidade do licitante, nao lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteraczio dos mesmos, sob alegacao de erro, omissao on qualquer outro

argumento nao previsto em lei.
9.2.6 - Os precos propostos serao de exclusiva responsabiiidade da licitante, nao lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer aiteracao dos mesmos, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro
argumento nao previsto em lei.

9.2.7 - Os produtos cotados deverao apresentar, obrigatoriamente, no rotulo ou impresses em suas
embalagens originals, as seguintes informaciies:
a] nome completo do produto alirnenticio;

b] marca;
c] ndrnero do lote;
d] ingredientes;
e] més e ano de fabricacao e vencimento ou equivalente;
I] nome e endereco do fabricante on do responsavel pela embalagem do produto;

g] peso ou volume liquido, on peso liquido drenado;

.
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ii] constar expressamente o registro do produto no orgao l'l5CZ-llIZ3l10I'
competente.
" ‘I7
'
1;
9.2.8 - O rotulo do'produto devera ser da empresa fabricante ou da empresa responsavel pela
embalagem do produto.

&
a) Que nao atenderem as especiﬁcacoes deste Edital;

'1
.2.

b] Que apresentarem precos unitarlos irrisorios, de valoi‘ zero, ou precos lnexeqiiiveis (na forma do
Art. 48 da Lei de Licitagtﬁes];
'

c) Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

ia-

L.

10
- DA I-IABILITAQAO - ENVELOPE N." 02
10.1 - Os documentos apresentados deverao ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da
matriz, todos da matriz, se de alguma ﬁlial, todos da mesma ﬁlial, com excecao dos documentos que
sao validos para matriz e todas as flliais. Caso a Empresa seja vencedora, o Contrato sera celebrado
com a sede que apresentou a documentacao:
10.2 -_HabiIitac;:.'=io Iuridica
*’
a] AEGISTRO "COMERCIAl.., no caso de empresa pesdoa fisica, ho registro pfiblico de. empresa
mercantil da junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia, apresentar

U

o registro da junta onde opera com averbacao no registro da Iunta onde tem sede a matriz;
b] ATO CONSTITUTIVD, ESTATUTO 0U CONTRATO S0_l‘.IlAL CONSOLIDADO, em vigor devidamente
registrado no registro pﬁbllco de empresa mercantil da Jiinta Comercial, em se tratando de sociedades
empresarias e, no caso de sociedades por acoes, acompanhado de documentos de eleicao de seus
administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucuilsal, ﬁlial ou agéncia, apresentar o registro da
lunta onde opera corn averbacao no registro da Junta oncj. tem sede a matriz;
c] INSCRIQAD DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de s _'iedades simples - exceto cooperativas - no
Cartorio de Registro das Pessoas Juridicas acompanhada_'lle prova da diretoria em exercicio; devendo,
no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia, apresentar o reglstro no Cartorio de Registro das
Pessoas luridicas do Estado onde opera com averbacao nill Cartdrio onde tem sede a matriz;
d] DECRETO DE AUTORIZAQAO, em se tratando go empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pals, e ATO DE REGISTRO DE AUTO IZAQAO PARA FUNCIONAMENTO expedido
pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.'
e) CI’-IDULA DE IDENTIDADE E CPF de Socio-Administrador ou do titular da empresa.
10.3 - Reguiaridade Fiscal e Trabalhista
a) Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas [CNP]);
b] Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo ao
dornicllio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;
c]Certidao de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributaries Federals e a Divida Ativa da
Uniao [CND], emitidas pela Receita Federal do Brasil na Forma da Portaria Conjunta RFB/PGNF n9
1.751 de 2 de outubro de 2014;

d] A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita através de Certidao
Consolidada Negative de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
e]'A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal deveré ser feita através de Certidao
Consolidada Negative de Débitos inscritos na Divida Ativa' Municipal;
I] Prova de situacao regular perante o Fundo de Gararltla por Tempo de Servico — FGTS, através de
Certiﬁcado de Regularidade de Situagao - CRS e;
g] Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas [CND'I'],j:para comprovar a inexisténcia de débitos

i
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10.3.1 - As microempresos e empresas de pequeno port|2 deverdo apresentar todo o documentacdo
exigido poro efeito de comprovocdo de reguloridodeﬂscol, mesma que esta apresen te olgumo restricdo;
10.3.2 - Ho vendo algumﬂ restripdo no comprovocdo do reg oloridodeﬁscol, serd ossegurodo 0 prazo de 05
(cinco) dias iiteis, cujo termo inicial corresponderd oo momento em que o proponente for declorodo o
vencedor do certame, prorrogdveis por igool perfodo, o critérfo do Comissoo de Pregdes, poro o
regulorizopdo do docomentopdo e emissoo dc eventuais certidoes negotivos ou positivos com efeito de
certidcio negotivo, conforme os ditomes do Lei Complementar 123/2006 e soos olterocdes posterlores;
10.3.3 - A noo-reguiori'zo;o'o do documentopdo, no prazo estabelecido, implicord decodéncio do direito o
con trotopdo, sem prejofzo dos sonpoes previstos no ort. 81, do Lei‘ no 8.666/93, sendo
focoltodo o convococdo dos licitantes remanescentes, no ordem de clossiﬁcopdo, poro o ossinotoro do
contrato, ou o revogocdo do licitocdo, oo item, conforme o caso.

Q

10.4 - Qualiﬁcacao Econﬁmica-Financeira:
a] ‘Balance patrimonial e demonstracdes contabeis do tiltimo exercicio social, ja exiglveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado nq junta Comercial de origem, que comprovem
a boa situacao ﬁnanceira da empresa, vedada a sua substituigao por balancetes ou balances
provisorios, podendo ser atualizados por lndices oﬁciais Quando encerrados ha mais de 3 (trés] meses
da data de apresentacao da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem
como por socio, gerente ou diretor, acompanhado do Termo de Registro de Abertura e Encerramento
do Livro Diario, este, devidamente registrado na lunlta Comercial do estado sede do licitante,
facultando-se ao Pregoeiro o direito de exigir a apresentacao do Livro Diario para veriﬁcacao de
valores.
b] Certidao Negative de faléncia ou concordata expedida éelo Distribuidor da Sede da pessoa jurldica.
10.5. - QUALIFICACAO TECNICA
:1
a] Atestado [s] fornecido (s) por pessoa juridica de dirdito piiblico ou privado com identiﬁcacao do
assinante e ﬁrma reconhecida. comprovando que a LlCI'IlAN’l'E forneceu ou esta fornecendo produtos
compativeis em caracterlsticas, quantidades e prazos corn‘ o objeto da licitacao.
I

10.6 - DECLARAQOES

U

a) Declaracao expressa de que atende ao disposto no Artigo 27, inciso V, da Lei Federal nil 8.666/'93 e
inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal, conforme"modelo do Anexo lll.
b] Declaracao de conhecimento de todos os parametros e elementos do produto a ser ofertado e que
sua proposta atende integralmente aos requisites constantes neste edital, conforme modelo constante
dos Anexos deste edital;

c] Declaraoao expressa de integral concordancla com os termos deste edital e seus anexos, conforme
modelo constante dos Anexos deste edital;
d] Declaracao, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da
habilitacao, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital [art.32, §29, da Lei n.9 8.666/93];
11. DA VALIDADE E DA VIGENCIA
11.1. O Contrato resultante da presente Licitacao tera vigéncia até 31 de dekembro de 2020,
contados a partir da data de assinatura do contrato.
";
Q

12. DAS OBRIGAQIOES CONTRATUAIS

A

12'.'1. A» Contratada, além das obrigagoes resultantes da observancia da Lei n." 8.666/93, devera
obedecer as dlsposicﬁes elencadas na minuta do Contratcii

5
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13. DA EXECUCAO DO CONTRATO

?1:|:-

_

13.1. O Contrato devera ser executado ﬁelmente pelas paﬂtes, de acordo com as clausulas contratuais e
as normas dispostas na Lei rt." 8.666f93 e alteracﬁes posteriores, bem como leglslacao pertinente,
I

respondendo cada uma pelas consequénclas de sua inexecucao, total ou parcial.
14. DA DATA, LOCAL E I-IORARIO DE ENTREGA DOS PRODUTOS

i

14.1. Os produtos deverao ser eritregues na forma, prazo, locais e horarios definidos pela Contratante.

14.1.1. A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a nao comprometer o funcionamento dos
sistemas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de interrupczio, esta deveré estar
devidamente planejada e ser necessariamente aprovada pela Secretaria, Ordenadora de Despesas.

14.1.2. Os produtos serao recebidos pelo[a] Presidente do Conselho Escolar da Unidade Executora,
conjuntamente com o Diretor da Escola, onde os mesmos atestarao os recebimentos e prestarao

contas junto a Secretaria de Educacao.
14.1.3'A entrega dos produtos licitados seré realizada nasl54 [Cinquenta e quatro] Unidades Escolares,
compreendendo Zona Urbana e Zona Rural (conforme Lista abaixo]:_ g _ _ _

'
Li/,Nn
A1

- 7"-.1-»...--;..,;;'.:_f_;
. LOCALIUADE
\._._1
' F
ESCOLAS/mﬁmgséa.
--. --1 .

* o1 I

IOAQUIM r-zoo BDNFIM
02I TIT Wiiiiiiiﬁiiuo A. DA siLvA
,

s0A JOSE

POT‘!

if

22 KM

3o*i<M

TUCUNS

19

CRECHE CRIANQA FELIZ

_: T

_ g
,

iosaﬁoi LIMA

18 J

ASSENTO. S130 I058 _

CI

IIIIIACIJLADACONCEICAO

19

47 KM
g As KM
48 KM
7

l 12 I
SANTA ROSA
IARDIM
.
‘L..H_W_,l_,___,_
13
LUTANDO PARA VENCI-IR
POCINHOS fﬁf
L7 14 ‘
ANT” CIPRIANO
mcA
15 ‘ ClD.DE SANTO ANTONIO
‘
SANTOANTONIO
I
16
lose BRAZ on PINI-IO _ _ LAGOAHDAS PEDRAS
W 0lD.SANTANA

.

35 KM

33 KMW

L

____

30 KM

If
I "55 KM
_ g g_WWW;_*
42 i;<M*__

Z0

LUIS X. ARAGAO

21

FRANCISCO on A. BA:-zoos

22
23
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14.1.3.1 Na ocaslao, as demais escolas por encontrarem-se na sede, sendo dispensada a distancia.
14.1.4. Em nenhuma hipotese serao concedidas prorrogacdes de prazo.
14.1.5. Por ocasiao da entrega dos produtos, o fornecedor devera apresentar recibo em 02[duas) vias,
além das respectivas fatura e Nota Fiscal.
14.1.6. Para os produtos objetos deste certame, devera se_r emitida Fatura e Nota Fiscal por Anexo em
nome da Prefeitura Municipal de Crateﬁs, com domicilio na Av. Cel Zezé, 1141- Bairro - Centro, inscrita
no CNP]/MF sob o n". 07.892036/0001-67, para a entrlega dos produtos, deverao ser atendidas as
exigéncias deste edital.
14.2 A ﬁscalizacao do Contrato sera exercida por Servidor do municipio, designado pela Ordenadora
de Despesa.
14.3 O exercicio da ﬁscalizacao ou o acompanhamento s ra exercido no interesse do Municipio e nao
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada ou do seu agente ou preposto, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de imperfeicz-'io técnica, vicios redibltorios
e, na ocorréncia destes, nao implica co-responsabilidade do Poder Pdblico ou de seus agentes e
propostos.
14.4. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o produto entregue, se
em desacordo com os termos do presente Edital e do respective Contrato.
14.5. Quaisquer exigéncias da ﬁscalizacao inerentes ao objeto do Contrato deverao ser prontamente
atendidas pela Contratada, sem onus para a Contratante. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir,
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, onde sh verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes.
sem prejulzo da aplicacao das penalidades cablveis.
I
14.6. Os produtos objeto da licitacao nao exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho em relacao a prazo de entrega, validade e qualidade do produto.
15. D0 PREEO E DO PAGAMENTD
‘
15.1 Os pregos ofertados devem ser apresentados, com incidéncia de ICMS;
15.2As entregas dos produtos deverao obedecer as determinaciies da Contratante;
15.3
Os precos dos produtos objeto da presente licitacao serao cobrados pelo licitante adjudicatario
de acordo com as condicdes estabelecidas no pregao.
15.4 Os produtos efetivamente fornecidos serao atestados e pagos, respectlvamente, pelo
Liquidante e Ordenador de Despesa da Secretaria de origem. cujo endereco sera 0 de cobranca das
faturas relacionadas a este edital, nos prazos e na forma estabelecidos na minuta do Termo de
Contrato — segundo modelo constante em anexo deste edital.
15.5 0 pagamento do produto recebido sera efetuado, a cada entrega, em até 10 (dez] dias fiteis

contados da data do recebimento da Nota Fiscal, diretamente pela Secretaria de origem, através de
crédito na Conta Bancaria do fornecedor ou através de cheque.
16

DAS PENALIDADES

F

16.1. 0 licitante que ensejar 0 retardamento da execucao,.do certame, nao mantiver a proposta, {alhar
ou fraudar na execucao do Contrato, comportar-se de motlo inidoneo, ﬁzer declaracao false ou cometer
fraude ﬁscal, garantido o direito prévio da citacao e dz; ampla defesa, ﬁcara impedido de Iicitar e
contratar com a Administracao, pelo prazo de até 5 [cinco] anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais
comlnacﬁes iegais.
16.2

.-

A Contratada ﬁcara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao total ou
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parcial do contrato, erro de execugﬁo, execugao imperfeita, mora do execugﬁo, inadimplemento

contratual ou nﬁo veracidade das informagoes prestadas, garantida a prévia defesa:
I - adverténcia, sangao do que trata 0 inciso I do art. 87, da Lei n.“ 8.666/93, podera ser aplicada nos
seguintes casos:
a] descumprimento das obrigagﬁes e responsabilidades assurnidas na licitagao;

b] outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das obrigagﬁes da
Contratante, desde que nao caiba a aplicagﬁo de sangﬁo mais grave.

ll - multas (que poderﬁo ser recolhiclas em qualquer agéncia integrante da Rede Arrecadadora de
Receitas Federais, por meio de Documento do Arrecadagéio Municipal - DAM, a ser preenchido do

acordo com insirugoes fornecidas pela Contratante];

1

a] de1% [um por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por dia do atraso na entrega do

objeto ou indisponibilidade do mesmo, Iimitada a 10% ddimesmo valor;
b) de 2% (dois por cento) sobre 0 valor contratual total do exercicio, por infragﬁo a qualquer clausula
ou condigﬁo do contrato, n50 especiﬁcada nas demais ‘allneas deste inciso, aplicada em dobro na

reincidéncia;
'1
c] de 5% (cinco por cento] do valor contratual total d6'exercicio, pela recusa em corrigir qualquer
produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a corfégao nao se efetivar nos 5 [cinco] dias que se
segulrem a data da comunicagtao formal da rejeigzao;
III - suspenséo temporéria de participagao em licitagéio é impedimento de contratar com o Municfpio
de Crateﬁs, por prazo n50 superior a 2 [dois] anos;

'

IV — declaragao de inidoneidade para Iicitar ou contraigar com a Administragéo Pﬁblica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida a reabllitagao perante a
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcirnento A Adminlstragao pelos prejufzos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior.
16.3 No processo do aplicagao do penalidades é assegurado o direito ao contraditorio e 5 ampla defesa,
garantida nos prazos de 5 [cinco] dias ﬁteis para as sangoes previstas nos incisos I, ll e Ill do item
16.2 supra e 10 [dez] dias corridos para a sangao prevista no inciso IV do mesmo item.
16.40 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 [cinco] dias a
contar da notiﬁcagao ou decisao do recurso.Se 0 valor da multa nao for pago, ou depositado, ser:-S
automaticamente descontado do pagamento a que a Coritratada ﬁzer jus. Em caso de inexisténcia ou
insuﬁciéncia de crédito da Contratada, o valor devido séré cobrado administrativamente ou inscrito
como Divida__ Ativa do Municipio e cobrado mediante pilocesso de execugﬁo ﬁscal, com os encargos
correspondentes.

16.5 As sangoes previstas nos incisos III e IV do item 1$.2supra, poderﬁo ser aplicadas as empresas
que, em razﬁo do contrato objeto desta licitaoﬁo:
I — praticarern atos ilicitos, visando frustrar os objetivos dé Iicitagﬁo;

II - demonstrarem nﬁo possuir idoneidade para contratarl com a Administragao Pﬁblica, em virtude de
atos ilicitos praticados;
III - sofrerem condenagao deﬁnitiva por praticarem, por'meios dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento
1
de quaisquer tributos.
16.6 As sangﬁes previstas nos incisos l, Ill e IV do item 16.2 supra poderéo ser aplicadas juntamente

'
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com a do inciso ll do mesrno item, facultado a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no

prazo de 5 [cinco] dias oteis.
\

16.7 A licitante adjudicataria que se recusar, injustiﬁcadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo

de 2 [dois] dias ﬁteis a contar da notiﬁcagao que lhe sera encaminhada, estara sujeita a multa de
5,00% [cinco por cento] do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, por
caraoterizar descumprimento total da obrigagﬁo assumida.
l|

16.8-As sangoes previstas no item 16.7 supra nﬁo se apljcam as demais licitantes que, apesar de niio
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem‘ o Termo do Contrato, de acordo com este
edital, e‘no prazo de 4-8 (quarenta e oito] horas comunicarem seu desinteresse.
-11-
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(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)
l

ANEXO ll
MINUTA DA PROPOSTA
Ref.: PREGAO PRESENCIAL N“ O09/2020-SEDUC

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS - CEARA
Equlpe de Pregzio
Razﬁo Social: _i

'.\-pQ-3'
_;1‘F!'-\m-.»i;_-"H"

CNP]:_______i

b Endex-ego: i_ CEP_
Fone:
_ _ Fax:
Banco:

l

_

|

Agéncla:

Conta:

‘

Objetmi
l

LDTE (mlco

H

N9.

_

i

TOTAL

J
|asPEcn=|cA<;Ao

=
l
omo MARCA QTDE
j

7

_

uurrnnloi

___

VALOR DA PROPOSTA: R$ _ [POR EXTENSO]
Validade da Proposta: 60 [Sessenta) dias;
‘.1 Prazo de entrega: 05 [cinco] dias;

VALOR
a

TOTAL

_

3
f
_

..

l .

- .

0 Llcltante declara que, nos valores B[Jl'6SEl'l|LﬂCl0S'\3ClIIl3, estao mclusos todos os tributos,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ‘e comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal, custos, demais despesasl que possam incidir sobre fornecimento
Iicitado, inclusive a margem de lucro.
I

Local e data, _de

,

de 2020.

Assinatura
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[NOMINA E QUALIFICA 0 FORNECEDOR], DECLARA, para os devidos ﬁns de direito, especialmente
para ﬁns de prova ém processo licitatorio, junto ao Murliclpio de Crateﬁs, Estado do Ceara, que, em
cumprimento ao estabelecido na Lei n" 9.854, de 27/10/£999, publicada no DOU do 28/10/1999, e ao'
inciso XXXIII, do artlgo 70, da COl'lStlELll§§0 Federal, naollemprega menores de 18 [dezoito) anos ém'

trabalho noturno, perigoso ou lnsalubre, nem emprega menores de 16 [dezesseis] anos em trabalho
algum, salvo na condigao de aprendlz, a partir de 14 [quatprze] anos.

L}

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

(ca). de

2020.

DECLARANTE

i

lll.lI.) 20 Modelo de Declaraoao:
DECLARAQAO
[NOMINA E QUALIFICA 0 FORNECEDOR], DECLARA, para os devidos ﬁns de direito, especialmente
para ﬁns de prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Crateﬁs, Estado do Ceara, que tem
pleno conhecimento de todos os parametros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente
certame licitatorio e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

Pelo que, por ser a expressfio da verdade, ﬁrma a presentd, sob as penas da Lei.
(CE), de ..................... 2020.
‘

U
lIl.Ill.) 3o Modelo de Declaragao:
DECLARAQKO

-;'_.>§v._. .;.

l
'1

[NOMINA E QUALIFICA O-FORNECEDOR], DECLARA, para os devidos ﬁns de direito, especialmente
para fins de prova em processo licitatorio, junto ao Municfpio de Crateﬁs, Estado do Cearé, que

concorda integralmente com os termos deste edital e seus; anexos.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, ﬁrma a presente, sob as penas da Lei.

(cs),

de

2020.

DECLARANTE
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ANEXO IIl- MODELOS DE DECLARAQOES

111.1.) 10 M_odelo de Declaraoao:
0Ec1.ARAr;Ao

Am“.
Q5;
1

Fl‘

.
»

-

.-.

Iii-_

PREFEITIIIIIJ
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2

CRATEUS2
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IILIV.) 40 Modelo de Declaraqao:
DECLARACAO
[NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDORJ, DECLARA, pala os devidos ﬁns de direito, especialmente
para fins de prova em processo licitatorio, junto ao Mublclplo de Crateﬁs, Estado do Ceara. sob as
penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilltagao para
participar no presente certame llcitatorio, bem assimlque ficamos ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores, nos termos do art.32, Q2", da Lei n.“ 8.666/93.

-

4

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

(cs), de

2020.

_

-mg-n.
\

--uI----n-an-annnnuuuuuuuu

nun"-

DECLARANTE
lll.V.) 5" Modelo de Declaragﬁo:

or-:cLARA1;A0
[NOME E QUALIFICAQ110 D0 FORNECEDOR], DECLARA sob as penas da lei, para
todos os ﬁns de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatorio,
]unto ao Municipio de Crateﬁs, Estado do Cearé, o seguinte: [1] que da ciéncia de que cumpre

plenamente os requisitos de habilitagao constantes do instrumento convocatorio; [2] que tem pleno
conhecimento de todos os parametros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertaclos no
presente certame Iicitatorio; e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes
neste edital.

Pelo que, por ser a expressao da verdadie, ﬁrma a presente, sob as penas da L;-:i._

(cs),

de

2020.

l§~

§."\'
all‘
“.4.~

IILVI) 6" Modelo de Declaragiio:

--5
.24.

DECLARAQRO
[Nome/Razz-'io Social), inscrita no CNP] n9
por intermédio de seu representante legal,
o[a]
Sr[a]
_. portado[a]
da Carteira
de
ldentidade
n9
e CPF n9
, DECLARA, sob as sangﬁes administrativas cabiveis e sob
as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislagrao vigente, nao
possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 39 da Lei Complementar n9 123/06.
T;-CE,
de
,_
_ de 2020.

PREFEITURA DE CRATECIS — SECRETARIA DE SAUDE — Rua Dr. Gomes Couﬁnho - Bairro Sac Vicente - Crate0s!CE. CEP: 63700000 \Il|'\llr'\l\l'.l-’2IBlBl.l5.0B.qO\\‘.bf
I

.0»-*"

i

2
.._.

PREFEITURI
lli
I

CRATEU5
*-=-0» "-0 0- M

1,4-1|lriu -_|

I.

‘ -~'3 F0.» ,,, e

P.-,-‘]_}]‘_§|:i'_' ._;'[;'__?_ 3

-'

"""*""||

..'.:'..'I'.'.‘?L.

[Representante Legal]

m.v11.) 79 Modelo de PROcURAg:Ao=

OUTORGANTE: (qualiﬁcagiio)

Q

4..

...-3°’

0"

5

PROCURAQAO

"

OUTORGADO: (qualiﬁcagﬁo)

law
0!

PCIDERES: Plenos e gerais poderes para represenlar a OUTORGANTE, junto 51 Prefeitura

L»

Municipal de Crateﬁs, no processo de Pregﬁo Presencial promovido através do Edital n9
009/2020-SEDUC, podendo 0 mesmo, assinar propostas, atas, entregar no Pregao Presencial os
envelopes de habilitaeao e proposta de pregzos, assinar toda a documentagiio necessairia, como
também formular ofertas e lances verbais de pregos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da Outorgante e tudo 0 mais que se ﬁzer necessario ao fiel
cumprimento deste rnandato.
CraterIrs,.....
OUTORGANTE

-'-2-.-.

\-‘,*s.='"..b

Q

n
.1

T

-vF-H

1

I

l

I
f
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ANEKQJM
MINUTA DO TERMO DFJCONTRATO
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNlClPIO DE
CRATEDS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAILQO, COM A
EMPRESA...................3 PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

0 Municipio de Crateﬁs, pessoa juridica de direito pﬁblico interno, com sede a Av. Cel Zezé, 1141Bairro - Centro. inscrita no CNP]/MF sob o n9. 07.892036/0001-67, através da Secretaria de
EDUCAC110, representada por sua Secretaria, a Sra. Luiza Aurélia Costa dos Santos Teixeira,
doravante denominado de CONTRATANTE, e, do outro lado a empresa/pessoa fisica, -------------------

com enderego 0 ----------------- ern-----------------, Estado do ----------, inscrito no GNP]/CPF sob 0 nil ----------, representado por ------------ [nome e qualiﬁcagﬁo], ao ﬁm assinada, doravante dengmingda de
CONTRATADA, de acordo com o Edital de Pregao n9 --------------, realizado em data de ---------- de -------

--- do corrente ano, o que fazem mediante as clausulas e condigﬁes a seguir estabelecidas:

r:1Ausu1.A12a11u1:1sa -

mm

1.1.
Processo de Licitagao, na modalidade Pregao, em conformidade com a Lei Federal N" 8.666/93
- Lei das Licitaeﬁes Pﬁblicas c/c os termos da
Eﬂ
e a Lei nil 123/2006, devidamente homologado pela Exma. Sra. Secretaria de
EDUCACEO do Municipio de Cratelis -— CE.
‘_
‘ll

-mwm
2.1. Constltui objeto da presente contratagao a Aquisigﬁo de Géneros Alimenticios destinado a
merenda escolar no Munlcipio de Crateﬁs, conforme especificapﬁes, mediante PREGZKO, conforme
Anexo I do Edital de Pregao 11° 009/2020-SEDUC, no qual restou vencedora a Contratada, nos itens
especificados em anexo, parte integrante do presente instrumento.

- D_01ALQB
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3.1.
0 objeto contratual tern o valor de R$
(....],} a ser pago até o 10" dia apos a entrega,
obedecido o constante no Preambulo do Edital de Pregaop
3.2.
0 valor do presente Contrato nao sera objeto de lgeajuste, pelo periodo de 12 [doze] meses da
apresentaeao da proposta. Caso o prazo exceda a 12 [doze] meses os preeos contratuais poderao ser
reajustados com base no lndice IGP-M da Fundagao Getﬁlio Vargas.
CLADSULA QUARTA - DAS OBRIGAQDES DA CONTRATANTE
4.1- A Contratante se obriga a proporclonar ao[a] Contratado[a] todas as condiqﬁes necesszirias ao
pleno cumprimento das obrigagﬁes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nn
8.666/93 e suas alteraqiies posteriores:
4.2- Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e
impostos, empregados e demais despesas necessérias ao bom andamento dos servieos;
4.3- Comunicar ao[a] Contratado [a] toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugao do objeto
contratual, dillgenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
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CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAEDES DA CONTRATADA
5.1- Entregar o objeto do Contrato, nas 54 [Cinquenta e rjuatro] Unidades Escolares, cornpreendendo

Zona Urbana e Zona Rural do Municipio de Crateﬁs de' forma parcelada, de conformidade com as
condicﬁes e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame,
no prazo de 05 [cinco] dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, podendo ser
prorrogado nos termos da Lei n9 8.666/93 e suas alteraciies;
5.2- Manter durante toda a duragao do contrato, em compatibilidade com as obrigaciies assumidas,
todas as condigﬁes de HABILITACEO e qualificacﬁo exigidas na licitagao;

C.-

5.3- Providenciar a imediata correcao das deﬁciéncias e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuizos causados a CONTRATANTE e/ou terceiros,
provocados por ineﬁciéncia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos
envolvidos na entrega do objeto contratual;

5.4- Os pedidos de prorrogacao de prazo de entrega serao dirigidos a Comissao de Licitagao, até
0S[cinco] dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razﬁes e

devidamente fundamentadas;
,
5.5- Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior on caso fortuito, desde que notiﬁcado o prazo
de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela Secretaria correspondente, nao serao considerados como
inadimplemento contratual.
|_‘r

£4

CLAUSULA SEXTA - D0 PRAZO D0 CONTRATO E D0 RIIJJEBIMENTO D0 0B]ETO
6.1- 0 contrato tera o prazo de vigéncia a contar da dara de sua assinatura até 31 de dezembro de
2020.
6.2- 0 objeto da licitacao sera recebido pelo liquidante da respectiva Secretaria, mediante a
apresentacao dos respectivos recibos [em duas vias], fatura e nota ﬁscal, nos termos do Edital.

cmosum SETIMA -nas connlcoss ma PAGAMENTO:
7.1- 0 pagamento sera efetuado no prazo de até 10 [dez) dias apos a entrega do objeto contratual,
mediante apresentagao de atestado de recebimento deﬁpitivo, ﬁrmado pelo encarregado de recebélas, na forma do edital, acompanhado dos documentos acompanhado dos documentos habeis de
cobranca (NOTAS FISCAIS E RECIBOS} que deverao ser entregues na sede da secretaria de
competéncia do Municipio de Crateﬁs.
CLADSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS
8.1- 01.08.08.12368.0196.2.2035 - 1 122.00000.UO / PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO
ESCOLAR — PNAE f O1.08.0B.12.368.0037.2.2034 - 1 111.U0000.00 - 1 125.00000.01 - 1 125.0000U.O2
/ MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - ELEMENTO DE
DESPESAS: 3.3.90.30.00.
CLADSULA NONA - DO REAIUSTAMENTO DE PRECO

9.1- Os pregos sao ﬁrmes e irreajustaveis;

§
||

'|
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4.4- Providenciar os pagamentos ao[a) Contratado(a) a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.
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CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACDES CONTRATUAI5
10.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicﬁes contratuais, acréscimos ou
supressﬁes no quantitative do objeto contratado, até o liniite de 25% (vinte e cinco por cento] do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 111, art. 65, da Lei n9 8.666/93 e suas

alteracﬁes posteriores.

c|J\usul.A DECIMA-PRIMEIRA - ons smvcoss
11.1- 0 licitante que ensejar o retardamento da execugao do certame, nao mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execucao do Contrato, comportar-se de modo inidﬁneo, ﬁzer declaracfio falsa ou corneter
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citagao e da ampla defesa, ficaré impedido de Iicitar e
contratar com a Administracao, pelo prazo de até 05 [cinco] anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puniciio ou até que seja promovida a reabilitaciio perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais

legais.
(.1 cominacﬁes
11.2- A Contratada ﬁcara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecuczio total ou
parcial do ‘contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, inadimplemento
contratual ou nao veracidade das informacﬁes prestadas, garantida a prévia defesa:
l - Adverténcia, sancﬁo de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.9 8.666/93, podera ser aplicada nos
seguintes casos:
\ .
‘_ ﬁr
a‘~|.

l 0
I

curds
PIEFEITIJIIA
DE

a] descumprimento das obrigacfaes e responsabilidades alsumidas na licitacao:
b] outras ocorréncias que possam acarretar transtoénos ao desenvolvirnento dos services da
Contratante, desde que nao caiba a aplicacao de sancao m51is grave.
ll - Multas [que poderao ser recolhidas em qualquer agéncia integrante da Rede Arrecadadora de
Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadacao Municipal — DAM, a ser preenchido de
acordo com instrucﬁes fornecidas pela Contratante]:
_,
_
a] de 1,0% (um por cento] sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso na prestacao
dos services ou indisponibilidade do mesrno, limitada a 10% do mesmo valor;
b] de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por infracao a qualquer
clausula ou condiciio do contrato, nao especiﬁcada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro
na reincldéncia;
c] de 5.0% [cinco por cento] do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir qualquer
servico rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correcao nao se efetivar nos 05 (cinco) dias que se
seguirem a data da comunicacﬁo formal da rejeicaoi
lll - Suspensao temporaria de participacao em llcitacao e impedimento de contratar com 0 Municiplo
de Crateﬁs, por prazo néio superior a 05 [cinco] anos;
IV - Declaracao de inidoneidade para Iicitar ou contralar com a Administracao Pﬁblica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcirnento a Administracéio pelos prejuizos

0
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resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior.
11.3- No processo de aplicagao de penalidades é assegurado o direito ao contraditério e a ampla
defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias ﬁteis para-as sancﬁes previstas nos incisos I, ll e Ill do
item 11.2 supra e 10 [dez] dias corridos para a sancao prevista no inciso IV do mesmo item.
11.4- 0 valor da multa aplicada deveré ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias
a contar da notiﬁcaciio on declsao do recurso. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera
automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada ﬁzer jus. Em caso de inexisténcia ou
insuﬁciéncia de crédito da Contratada, o valor devido sera cobrado administrativamente ou inscrito
como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de execugao ﬁscal, com os encargos
correspondentes.
11.5- As sangﬁes previstas nos incisos Ill e IV do item 11.2supra, poderao ser aplicadas as empresas
que, em razao do contrato objeto desta licitacao:

L

a) praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos dd licitacao;
b] demonstrarem nao possuir idoneidade para contratanlcom a Admlnistracao Piiblica, em vlrtude de
atos ilfcitos praticados;
c) sofrerem condenacao deﬁnltiva por praticarem, por mqios dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento de
quaisquer tributos.
11.6- As sancﬁes previstas nos incisos I, Ill e IV do item 111.2 supra poderao seraplicadas juntamente

9

com a do inciso Ii do mesrno item, facultada a defesa préifla do interessado no respective processo, no
prazo de 05 (cinco) dias iiteis.
11.7- A licitante adjudicatéria que se recusar, injustiﬁc damente, em ﬁrmar o Contrato dentro do
prazo de 02 (dois) dias iiteis a contar da notiﬁcacao que‘ he sera encaminhada, estara sujeita a multa
do 5,0% [cinco por cento] do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis,
por caracterizar descumprimento total da obrigacao assurnida.
11.8- As sancﬁes previstas no item 11.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que, apesar de nae
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este
edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

cuiusunn oscrma-sscunoa - DA RESCISAO
12.1- A rescisao contratual podera ser:
a] Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
Xll do art. 78 da Lei Federal n9 8.666/93;
b] Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da autoridade

competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que haja conveniencia da Administracao;
12.2- Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e Xllllldo art. 78 da Lei n9 8.666/93, sem que haja
culpa do CDNTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizps regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido;
=3
12.3- A rescisao contratual de que trata o inciso l do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no art
B0, incisos l a IV, ambos da Lei n9 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS

13.1- Declaramas partes que este Contrato corresponde a manifestagao ﬁnal, cornpleta e exclusiva, do

acordo entre elas celebrado;
13.2- Obrigaci-io do contratado de manter, durante toda a execuciio do Contrato, em compatibilidade

com as obrigacﬁes por ele assumidas, todas as condiciies de habilitacao e qualiﬁcacao exigidas na
Iicitagao.
13.3 - A execucao do contrato seré acompanhada e ﬁscalizada pelo (a) o [a) Servidor [a] ﬁr [a].
x especialmente designado [a] pelo Secretario[a] Municipal de XXXXX, do acordo com 0

estabelecido no Art. 67 da Lei 8.666/93, doravante denominado [a] FISCAL DE CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - no rono
14.1- Fica eleito o _foro da Comarca de Crateiis, para conhecimento das questiies relacionadas corn 0
presente Contrato due nao forem resolvidos pelos meios administrativos.
L’ 14.2- E, assim, inteiramente acordados nas clausulad e condicﬁes retro-estipuladas, as partes

contratantes assinam o presente instrumento, em duas grias, para que surtam seus juridicos e legals
efeitos
Crateiis - CE,

de

E II

de 2020.
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CONTRATANTE

me do Representante da Empresa
Nome da Empresa
CONTRATADA
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TESTEMUNHAS

1.

__ _ ____________
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ANEXO I DO CONTRATO
LOTE:i
__N9.
01
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