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ORIGEM DA LICITAQAOI SECRETARIA DE EDUCAQAO DE CRATEUS/CE.
OBJETO:_AQUlSlQAO DE LIVROS AFRO INDIGENA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCAQAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.

TIPO DE LICITAQAO: Menor Preco.

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco por Lote.
FORMA DE ENTREGA: INTEGRAL
LOCAL DO PREGAO: www.bIlcompras.org.br "Acesso ldentiﬁcado no link -licitacoes".

£-

DATA E HORARIO PARA INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: dia 30 de margo de 2020.
LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: até 0 dia 09 de marco de 2020 as 07h00min.
DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA: 09 de abril de 2020.
HORA DE ABERTURA DA PROPOSTA: lnicio 08h05min.
DATA DE ABERTURA DA DISPUTA DE PREQOS: 09 de abril de 2020.
HORA DE ABERTURA DA SESSAO DE DISPUTA DE PREQOS: 08h30min.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS - CE torna publico, para conhecimento dos interessados, que o Pregoeiro.
Jose Isael dos Santos. nomeado pela Portaria n° 00126.11/2019, iuntado ao processo administrativo de que trata esta
Iicitacao, recebera e abrira no horario, data e local acima indicado, as PROPOSTAS DE PREQOS, os DOCUMENTOS
DE I-IABILITAQAO, referentes a Iicitacéo objeto deste instrumento, para a esoolha da proposta mais vantajosa.
objetivando a contratacao do objeto desta licitacao, observadas as normas e condicoes do presente Edital e nos termos
do Decreto 10.024 de 20 de Setembro de 2019, da Lei n° 10.520, d_e 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123.
de 14 de dezembro de 2006. do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de
2014, aplicando-se. subsldiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de j-tnho de 1993, Lei Federal N° 8.078/90 (Codigo de
Defesa do Consumidor) e do Codigo Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e as exigéncias estabelecidas neste Edital. Nesta
licitacao serao encontradas palavras, siglas e abreviaturas com os rtesmos signiﬁcados, conforme abaixo:
\-

1. LICITAQAO: O procedimento de que trata 0 presente edital;
2. LICITANTE: Pessoa juridica ou fisica que participa desta Iicitaca I;
3. HABILITAQAO: \/eriﬁcagao atualizada da situacao juridica qualificaoao técnica e economico ﬁnanceira e
regularidade ﬁscal que seja exigida neste edital, do vencedor da fas 2 de proposta de precos;
4. ADJUDICATARIA: Pessoa juridica ou fisica vencedora da licitaclio, a qual sera adjudicado 0 seu objeto;
5. CONTRATANTE: O Municipio de Crateus que é signatario do instrumento contratual;
6. CONTRATADA: Pessoa juridica a qual loi adjudicado o objeto desta licitacao e é signataria do contrato com a
Administracao Publica;
7. PREGOEIRO: Servidor(a) ou nomeada, designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que realizara os
procedimentos de recebimento das propostas de precos e da documentacao de habilitacao, abertura, conducao dos
procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta ou do lance de menor preco. adjudicacao. quando nao
houver recurso, elaboracao da ata, condugao dos trabalhos da equipe de apoio e recebimento de impugnacao ao edital
e recursos contra seus atos;
8. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, formada por, no minimo. 02
servidores que prestarao a necessaria assisténcia ao Pregoeiro durante a realizacéo do pregao;
9. AUTORIDADE SUPERIOR: E 0 titular do orgao ou enlidade de origem desta Iicitacao, incumbido de deﬁnir o obieto
da licitaqéo, elaborar seu termo de referéncia. orcamento e instrumento convocatorio, de
at;ao
ao
edital, determinar a abertura da licitacao. decidir os recursos contra atos do Pregoeiro, adju .. . = = -.., .- ;.|__-_o_n__,

jl

-

v;w:i

PREFEITIIRA
DE

I

9i

='

atI

MUNICIPIO
A

Fazendo

llais

Por

Vocé

VERDE

-V
u i . .

IA
1%

56:
11'
_ ‘

ii‘

,LL[,‘ 7

.‘

,V\\.1“
°\€.Z.

_

Irv.

no caso de interposicao de recurso, homologar o resultado da licitacao por meio eletronico e promover a celebracao do
contrato;
10. PMC: Prefeitura Municipal de Crateus;
11. DOE: Diario Oﬁcial do Estado;
12. ORGAO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL, entidade conveniada com o
Municipio de Crateus mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a partir de 05 de Setembro de 2017.
1 - DO OBJETO
1.1 — AQUISIQAO DE LIVROS AFRO ‘INDIGENA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE.
1.2 — Compoem o presente Edilal, os seguintes anexos:
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ANEXO
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l- TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO (ESPECIFICACOES DOS ITENS)
ll - MODELO DE CARTA PROPOSTA
Ill - MINUTA DE DECLARAQOES
IV - MINUTA DE CONTRATO

2 - DA PARTICIPAQAO, D0 CREDENCIAMENTO E DA DECLARACAO.
2.1 - Poderao paiticipar desta licitacéo pessoa juridica sob a denominacao de sociedades empresarias (sociedades em
nome coletivo, em comandita simples, em comandita por acoes, anonima e limitada) e de sociedades simples,
associacoes, fundacoes, e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste Pals, cadastrados ou néo no
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Crateus e qie satisfacam a todas as condicoes da legislacao em
vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais, compativeis com o objeto da licitacéo e previamente
credenciadas perante a Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL, ate 01 (um) dia antes da data de realizacao do
pregao, mediante atribuicao de chave de identificacéo e de senha pessoal e intransferivel do representante credenciado
ou operador da corretora de mercadorias, quando for o caso. e subseqiiente encaminhamento da proposta de precos.
exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data e norarios estabelecidos neste edital.
2.1.1 - Cabera ao fornecedor acompanhar as operacoes no sistema eletronico durante a sessao publica do pregéo.
ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou da desconexao do seu representante;
2.1.2 - Quaisquer duvidas em relacao ao acesso no sistema operacional poderao ser esclarecidas pelo numero (41)
3042-9909 ou ainda atraves de uma corretora de mercadorias associada. A relacao completa das corretoras de
mercadorias vinculadas a Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL - podera ser obtida no site
www.bllcomgras.org.br, acesso "corretoras".
2.1.3 - Para participar do pregao o interessado devera previamente se credenciar junto a Bolsa de Licitacoes e Leiloes
do Brasil - BLL, provedora do sistema, através de corretora de mercadorias associada ou diretamente no site da Bolsa.
O Iicitante devera estar credenciado, através da corretora de mercadorias associada a Bolsa de Licitacoes e Leiloes do
Brasil - BLL por ele indicada, junto a respectiva CRO - Central Regional de Operacoes da Bolsa de Licitacoes e Leiloes
do Brasil - BLL.
2.1.4 - O cadastramento do Iicitante devera ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) lnstrumento particular de mandato, outorgando a corretora associada, por meio de seu operador devidamente
credenciado junto a Bolsa de Licitaqoes e Leiloes do Brasil - BLL, poderes especificos de sua representacao no pregao.
b) Declaracao de fato superveniente impeditivo de habilitacao.
2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Iicitante ou seu representante
legal e a presuncao de sua capacidade tecnica para realizacao das transacoes inerentes ao pregao eletronico.
2.3 - Nao sera admitida a participacao dos interessados sob a form de consorcio.
2.4 Nao podera participar empresa declarada inldonea ou cumprindo pena de suspensao, que lhes tenham sido -aplicadas, por forca da Lei nQ 8.666/93 e suas alteracoes posteriorers:
_
\

T\

PREFEITURA
as
I
_r‘

‘W

,>v\ ""‘ "*"'“ ~ .._
,~
5:
‘L .. f"§¢..~..-7.§.“‘~;:'ﬁ

I
Q

-‘IT

‘

Fazendo

Mats

For Vccé

i

A

~~;

O

__§_[___ 5 _;‘f_
>\’ '

3)

b)
¢)
d)
6)
I)
g)

\-

‘Q1

Que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou conlratar com a Administragao Publica, de acordo com\U‘ '
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), TCU/CNJ. O Pregoeiro fara pesquisa no site
https://certidoes-apf. appstcu.gov. br/ na fase de habilitacéo, declarando inabilitadas os licitantes que se
enquadrem nesla situacao;
Cumprindo penalidade de suspensao temporaria imposta pela Prefeitura Municipal de Crateus;
Estejam sob faléncia, concordata, dissolugéo ou Iiquidagéo, fuséo, cisao ou de incorporacao,"
Reunidos sob forma de consorcio,"
Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com sen/idor ou dirigente de orgao ou entidade contratante ou
resporisavel pela licitagao;
Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;
De empresas cujos socios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma ﬁrma Iicitante."

h)

Que seja sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pals;

i)

De Iicitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9°, seus incisos e
paragrafos, da Lei Federal n° 8. 666/93 e suas posteriores atualizacoes;

2.5 - O Iicitante sera responsavel por todas as transacoes que forem etetuadas em seu nome no sistema eletronico,
assumindo como ﬁrmes e verdadeiras suas propostas e lances.
2.6 - lncumbira ainda ao Iicitante acompanhar as operacoes no sistema eletronico durante a sessao publica do pregao,
ticando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexéo.
2.7 - O Pregao Eletronico sera realizado em sessao publica, por meio da INTERNET, mediante condicoes de seguranca
- criptograﬁa e autenticacao - em todas as suas fases, atraves do Sstema de Pregéo Eletronico (licitacoes) da Bolsa de
Licitacées e Leiloes do Brasil - BLL.
2.8 - Os trabalhos serao conduzidos pelo Pregoeiro designada, mediante a inseroao e monitoramento de dados gerados
ou transteridos para o aplicativo "Licita<;6es" constante da pagina e'etronica da Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil BLL: www.bllcompras.org.br
2.9 - As empresas, pessoas fisicas ou juridicas e as sociedades simples interessadas deverao nomear através do
instrumento de mandato previsto no item 2.1.4 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em
qualquer corretora de mercadorias associada a Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL, atribuindo poderes para
formular lances de precos e praticar todos os demais atos e operacoes no site: www.bllcomgras.org.br;
2.10 — A participacao do Iicitante no pregéo eletronico se dara exclusivamente por meio de corretora contratada para
representa-lo, a qual devera manifestar, por meio de seu operador designado, em campo proprio do sistema, pleno
conhecimento, aceitacéo e atendimento as exigéncias de habilitacao previstas no Edital.
2.11 - O acesso do operador ao pregao, para efeito de encaminhamento de proposta de preco e lances sucessivos de
precos, em nome do Iicitante, somente se dara mediante previa deﬁnioao de senha privativa.
2.12 - A chave de identlﬁcacao e a senha dos operadores poderéo ser utilizadas em qualquer pregao eletronico, salvo
quando canceladas por solicitacao do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL;
2.13 - E de excluslva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transacéo
etetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo a Bolsa de Licitagoes e Leiloes do Brasil - BLL a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
2.14 - A Iicitante devera promover a sua inscricéo e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou através de uma
corretora de mercadorias associada. No caso de optar pelo credenciamento por corretora, a relacao completa daquelas
vinculadas a Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil — BLL, podera '-.‘-9|’ obtida no site vvww.bll.orgcompras.org.br- acesso
"corretoras" até no mlnimo 01 (uma) hora antes do horario ﬁxado no edital para o recebimento das propostas.
2.15 — O custo de operacionalizaqao e uso do sistema ficara a cargo do Iicitante que pagara a Bolsa de Licitacoes e
Leiloes do Brasil - BLL, provedora do sistema eletronico, 0 equivalente aos custos pela utilizacao dos recursos de
tecnologia da informacao, consoante tabela fornecida emitida pela cntidade;
2.16 - A taxa de utilizacao de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos de
desenvolvimento, atualizaoao e manutencao do Sistema e nao repesenta emolumentos ou tarifacao pela prestaoao de
sen/loos, nos termos do artigo 5°, inciso Ill, da Lei n°. 10.520/2002;
2.17 - As corretoras que participarem como representantes de licite wtes perante o Sistema po

a cobranca de outros valores a titulo de corretagem pelos servicos orestados.
I

'

ociar livremente

*1
\

717

,\1-fr .

|\\
' '-; '.,\p..‘ .» "

L

l',»l$Y$§.'l=‘

W

PREFEITURA
us
I

—-E

2-

‘

_‘

i

i

‘N

\_>¢\°

;§¢

0q;l~°‘

Fazewdo

lllais

For Vocé

VERDE

>5‘ E’

...LiP.L‘:.(3.!.. 4%

2.18 — As pessoas juridicas ou ﬂrmas individuals interessadas detierao nomear, atraves do instrumento de mandato.
previsto no subitem 5.7.1, com ﬁrma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de
mercadorias associada a Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL, atribuindo poderes para formular lances de
precos e praticar todos os demais atos e operacoes no site: www.bllcompras.org.br;
2.19 - O Iicitante devera promover a sua inscricao e credenciamento para participar do pregao, diretamente ou atraves
de corretora de mercadorias associada a Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL por ele indicada, junto a
respectiva CRO - Central Regional de Operacoes da Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL, ate o horario ﬁxado
no edital para inscricéo e cadastramento;
3- DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
3.1 - O fornecedor devera observar as datas e os horarios limites previstos para a abertura da proposta, atentando
tambem para a data e horario do inicio da disputa.
3.2 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sesséo Publica observarao, obrigatoriamente, o

\

horario de Brasilia - DF e, dessa forma, serao registradas no sistema eletronico e na documentacao relativa ao certame,
3.3 — Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
de habilitagéo exigidos no edital, proposta com a descricao do objeto ofertado e o preco (em tormato pdf), até a data
e o horario estabelecidos para o ﬁm do recebimento das propostas, quando, entao, encerrar-se-a automaticamente a
etapa de envio dessa documentacéo.
3.4 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacao exigidos neste Edital, ocorrera por meio de
chave de acesso e senha.
~
3.5 - Os documentos que compoem a proposta e a habilitacéo do Iicitante melhor classiﬁcado somente serao
disponibilizados para avaliacao do pregoeiro e para acesso publico apos o encerramento do envio de lances.
3.6 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens/lotes, a Iicitante ﬂca ciente e anui com os seguintes
termos:

a) Prazo de validade da proposta, que nao podera ser infenor a 60 (sessenta) dias;
b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a dispcsta no art. 7° da Lei n° 10.520/2002, que satisfaz
plenamente todas as exigéncias habilitatorias previstas no certame, em obediéncia ao disposto no art. 4°, VII
da Lei n° 10.520/2002.

-b
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c) A panicipacao no pregao eletronico dar-se-a pela utilizagao da senha privativa do Iicitante.
d) Para participacao no pregao eletronico, o Iicitante devera manifestar, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao e que sua proposta esta em conformidade com
as exigéncias do instrumento convocatorio e seus anexos.
e) A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacao e proposta sujeitara o Iicitante as
sancoes previstas na Iegislacao de regéncia, sem prejuizo de qualquer sancao criminal cabivel.
f)Até a abertura da sessao, os licitantes poderao alterar a proposta anteriormente cadastrada ou substitui-la.
g) Apos abertura do certame, nao cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
supen/eniente e aceito pelo pregoeiro.
h) A proposta sera desclassiﬁcada se for contraria, expressamente, as normas e exigéncias deste edital.
i) Nao serao aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relacao a cada item.
j) A apresentacao da proposta implica plena aceitacao, por parte do Iicitante, das condicoes estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes nela contidas.
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviqos nos seus termos, bem como fornecer todos
os materials, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.
3.1 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
3.1.1-A proposta ﬁnal do Iicitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
a conlar da sollcilacao do Pregoeiro no sistema eletronlco e devera
a) ser redigida em Iingua porluguesa. datilografada ou digilarla, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas
ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo Iicitante ou seu represenlante legal.
b) conter a indlcacao do banco, numero da conta e agéncia do Iicitante vencedor, para fin
paga
.
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3.1.2-A proposta final devera ser documenlada nos autos e sera levada em consideracao no decorrer da execucao do
contrato e aplicagéo de eventual sangéo a Contratada, se for 0 caso.
3.1.2.1-Todas as especiﬁcagoes do objeto contidas na proposta, tais como marca, mode/o, tipo, fabricante e
procedéncla. vinculam a Contratada.
3.1 .3-Os precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional. o valor unitario em algarismos e o valor global em
algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).
3.1.3.1-Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerao os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos.
3.1.4-A oferta devera ser ﬁrme e precisa, limitada, rigorosamente. ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de
preco ou de qualquer outra condicao que induza 0 julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassiﬁcaoao.
3.1.5-A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo considerada aquela que nao
corresponda as especiﬁcacoes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro Iicitante.
3.1.6-As propostas que contenham a descrigao do objeto, o valor e os documentos complementares estarao disponiveis
na Internet, apos a homologacao.
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4 - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
4.1 - A abertura da presente licitacao dar-se-a em sessao publica por meio de sistema eletronico, na data, horario e
local indicados neste Edital.
V
4.2- O Pregoeiro veriﬁcara as propostas apresentadas, desclassiﬁcando desde logo aquelas que nao estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, cortenham vicios insanaveis ou nao apresentem as
especiﬁcacoes tecnicas exigidas no Termo de Referéncia.
Tambem sera desclassiﬁcada a proposta que identifique 0 Iicitante.
4.3-A desclassificacao sera sempre fundamenta4da e registrada n~' sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.
4.4-A nao desclassiﬁcacao da proposta nao impede o seu julgametto deﬁnitivo em sentido contrario, levado a efeito na
fase de aceitacao.
4.5-O sistema ordenara automaticamente as propostas classiﬂcadas, sendo que somente estas participarao da fase de
Iances.
4.6-O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
4.7-Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar Iances exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
4.8-O lance devera ser ofertado pelo valor uiiitarlo do item.
4.9-Os licitantes poderao oferecer Iances sucessivos, observando o horario ﬁxado para abertura da sessao e as regras
estabelecidas no Edital.
4.10-O Iicitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele
oteitado e registrado pelo sistema.
4.11-O intervalo mlnimo de diferenca de valores entre os Iances, que incidira tanto em relacao aos Iances intermediarios
quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 1,00 (um real).
4.12<O intervalo entre os Iances enviados pelo mesmo Iicitante -‘lap podera ser inferior a vinte (20) segundos e 0
intervalo entre Iances nao podera ser inferior a trés (3) segundos sob pena de serem automaticamente descartados
pelo sistema os respectivos Iances.
4.13-Sera adotado para o envio de Iances no pregao eletronico o modo de dispula “aberto". em que os licitantes
apresentaréo Iances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.
4.14-A etapa de Iances da sesséo publlca tera duracéo de dez mirutos e, apos isso, sera prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos ulllmos dois minulc : do periodo de duragao da sessao publica.
4.15-A prorrogagéo aulomatica da etapa de Iances, de que trail‘! 0 item anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver Iances enviados nesse penodo de prorrogacao, inclusive no caso de Iances
intermediarios.
_
4.16-Nao havendo novos Iances na forma eslabe/ecida nos ilens anleriores, a sesséo pub/lca encerrar-se-a
automaticamente.
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4.17-Encerrada a fase- competitiva- sem
automatica pelo
- ~ que haja a prorrogagao
'"
"'
" sistema,
'l' de podera
Iances, 0empregoeiro.
rol da
assessorado pela equipe de apoio. iustiﬁcadamente. admitir o reinicio da sessao pub lca
P
consecucao
do
- melhor
- preco- '
<
' o re istrado em
4.18-Nao serao aceitos dois ou mais Iances de mesmo valor, prevalecendo aquele que tor recebid e g
rimeiro lu ar.
219-Durar?te o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacao do Iicitante.
._
_
_
_ I
4.20-No caso de desconexao com 0 Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o sistema eletronico
podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos Iances.
_
_
_
4.21-Ouando a desconexao do sistema eletronico para o pregoeirooersistir por tempo superior a dez minutos, a sessao
publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.
4.22-O Criterio de julgamento adotado sera o menor prego, confor"1e deﬁnido neste Edital e seus anexos.
4.23-Caso o Iicitante nao apresente Iances, concorrera com o valor de sua proposta.
4.24-Uma vez encerrada a etapa de Iances, sera efetivada a veriﬁcacao automatica, junto a Receita Federal, do pone
da entidade empresarial. O sistema identiﬁcara em coluna proprin as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte,
assim como das demais classiﬁcadas, para o fim de aplicar-se 0 disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006.
regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
4.25-Nessas condicoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de
ate 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor l8'lC8 serao consideradas empatadas com a primeira
colocada.
4.26~A melhor classiﬁcada nos termos do item anterior tera o direit'> de encaminhar uma ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apos a comunicacao automatica para tanto.
4.27-Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classiﬁcada desista ou nao se manifeste no prazo
estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classiﬁcacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
4.28-No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identiﬁque
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
4.29-A ordem de apresentagao pelos licitantes e utilizada como um dos criterios de classiﬁcacao, de maneira que so
podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de Iances).
4.30-Havendo eventual empate entre propostas ou Iances, o criterio de desempate sera aquele previsto no art. 3°, § 2°,
da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos:
4.30.1-no pais;
4.30.2-por empresas brasileiras;
4.30.3-por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimeiito de tecnologia no Pals;
4.30.4-por empresas que comprovem cumprimento de resen/a de fcargos prevista em lei para pessoa com deﬂciéncia
ou para reabilitado da Previdencla Social e que atendam as regras 1te acessibilidade previstas na Iegislacao.
4.31~Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteuda pelo sistema eletronico dentre as propostas
empatadas.
t
4.32-Encerrada a etapa de envio de Iances da sessao publica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema eletronico,
contraproposta ao Iicitante que tenha apresentado 0 melhor preco, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociacao em condicoes diferentes das previstas neste Edital.
4.33-A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo se " acompanhada pelos demais licitantes.
4.34-O pregoeiro solicitara ao Iicitante melhor classiﬁcado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta
adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a conﬁrmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
4.35-Apos a negociacao do preoo, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento da proposta.
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4.2-DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
I "'
4.2.1-Encerrada a etapa de negociacao, 0 pregoeiro examinara a proposta classiﬁcada em primeiro lugar quanto a
adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacao ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e
em seus anexos. observado o disposto no paragrafo unico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.
4.2.2-Sera desclassificada a proposta ou 0 lance vencedor, apresentar preco ﬁnal superior ao preco maximo ﬁxado
(Acordao n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar preco manifestamente inexequivel.
4.2.3-Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simbolicos, irrisorios ou de valor
zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que
o ato convocatorio da licitacao nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materials e
instalacoes de propriedade do proprio Iicitante, para os quais ele rerzuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.
4.2.4-Oualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que tundarlientam a suspeita;
4.2.5-Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao pubzica para a realizagao de diligencias. com vistas ao
saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso previo no sistema com, no
mlnimo, vinte e quatro horas de antecedencia, e a ocorrencia sera registrada em ata;
4.2.6-O Pregoeiro podera convocar o Iicitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 24h
(vinte e quatro horas),sob pena de nao aceitacao da proposta.
4.2.7-O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitacao escrita e justiﬁcada do Iicitante,
formulada antes de ﬂndo 0 prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
4.2.8-Dentre os documentos passiveis de solicitacao pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as caracteristicas
do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedencia, alem de outras informacoes pertinentes,
a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas. encaminhados por meio eletronico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de nao aceitacao
da proposta:
4.2.9-Os licitantes deverao colocar a disposicao da Administracao todas as condicoes indispensaveis a realizacao de
testes e fornecer, sem enus, os manuals impressos em Iingua portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio,
quando for 0 caso;
4.2.10-Se a proposta ou lance vencedor for desclassiﬁcado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance subsequente.
e, assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcacao.
Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao. informando no “chaf' a nova data e horario para a sua
continuidade.
4.2.11-O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao Iicitante que apresentou o
lance mais vantajoso, com 0 ﬁm de negociar a obtengao de melhor preco, vedada a negociacao em condicoes diversas
das previstas neste Edital.
4.2.12-Tambem nas hipoteses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a subsequente, podera negociar
com o Iicitante para que seja obtido preco melhor.
‘
4.2.13-A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
4.2.14-Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de 0 Pregoeiro passar a subsequente, havera nova veriﬁcacao,
pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ﬂcto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006. seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.
_,
4.2.15-Encerrada a analise quanto a aceitacao da proposta, 0 pregoeiro veriﬁcara a habilitacao do Iicitante. observado o
disposto neste Edital.
i
5 - DA HABILITACAO
|
5.1-Como condicao previa ao exame da documentacao de habilitarzao do Iicitante detentor da proposta classiﬁcada em
primeiro lugar, o Pregoeiro veriticara o eventual descumprimento cas condicoes de participacao, especialmente quanto
a existéncia de sancao que impeca a participacao no certame (ou a futura contratacao, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
.
5.2-Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Conta._s da Uniao (https://certidoes~apf.agps.tcu.gov.br/).
5.3-A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa Iicitante e tambem de seu socio majoritario, por forca
do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancoes impostas ao responsavel pela pratica de ato de
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improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermedio de pessoa juridica da
qual seja socio majoritario.
5.4-Caso conste na Consulta de Situacao do Fornecedor a existéncia de Ocorrencias lmpeditivas lndiretas, o gestor
diligenciara para veriﬁcar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias lmpeditivas
lndiretas.
5.5-A tentativa de burla sera veriﬁcada por meio dos vinculos societarios, Iinhas de tornecimento similares, dentre
outros.

\-

\-r

5.6-O Iicitante sera convocado para manifestacao previamente a sua desclassiﬁcacao.
5.7-Constatada a existéncia de sancao, o Pregoeiro reputara o Iicitante inabilitado, por falta de condicao de
participacao.
5.8-No caso de inabilitacao, havera nova veriﬁcacao, pelo sistema, .da eventual ocorrencia do empate ficto, previsto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-so a disciplina antes estabelecida para aceitacao da
proposta subsequente.
_-,
5.9-Havendo a necessidade de envio de documentos de habiliacao complementares, necessarios a conﬁrmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, 0 Iicitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via email, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacao.
5.10-Nao serao aceitos documentos de habilitacao com indicacaode CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
5.11-Se o Iicitante for a matriz, todos os documentos deverao 8Sl8l;9l'T1 nome da matriz, e se o Iicitante for a ﬁlial, todos
os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
5.12-Serao aceitos registros de CNPJ de Iicitante matriz e filial com diferencas de numeros de documentos pertinentes
ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacao do recolhimento dessas contribuicoes.
5-13-Ressalvado o disposto no item 5.1.1.21, os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a
documentacao relacionada nos itens a seguir, para ﬁns de habilitacao. No caso de copia autenticada, a cada face de
documento reproduzida devera corresponder uma autenticacao, ainda que diversas reproducoes sejam feitas na
mesma folha, todos perfeitamente Iegiveis.
5.13.1- Caso na autenticacao conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, a
exigencia referente a autenticacao de todas as faces do documento ﬁca sem validade.
5.13.2 - Caso 0 documento apresentado seja expedido por instituicao que legalmente e com regularidade permita a sua
emissao e consulta pela Internet, ao Pregoeiro podera verificar a autenticidade deste atraves de consulta junto ao
respectivo site.
5.13.3 - Para a habilitacao juridica e qualiﬁcacao tecnica, o Iicitante devera, nos documentos exigidos neste instrumento
convocatorio, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitacao.
5.13.4 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituicao publica que esteja com seu funcionamento
paralisado no dia da abertura da sessao publica, a Iicitante devera, sob pena de ser inabilitada, apresentar, o referido
documento, constando o termo ﬁnal de seu periodo de validade coincidindo com o periodo da paralisacao e devera,
quando do termino da paralisacao, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, enviar 0 documento a Comissao
nas condicoes de autenticacao do item 5.13.1, para que seja apensado ao processo de licitacao.
5.13.5 - A sessao publica ﬁca suspensa, ou seja, permanece em fz se de classiﬁcacao/habilitacao ate o recebimento da
documentacao original dentro das condicoes dispostas no item 5.13.1.
5.13.6 - O nao cumprimento do envio dos documentos de habilitaqao dentro do prazo acima estabelecido, acarretara
nas sancoes previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocz“ a empresa que apresentou a proposta ou o lance
subsequente.
5.13.7 - Os documentos apresentados deverao ser obrigatoriamerie, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da
matriz, se de alguma ﬁlial, todos da mesma ﬁlial, com excecao dos documentos que sao validos para matriz e todas as
ﬁliais.
5.1.1 - DOCUMENTOS HABILITAQAO PESSOA JURlD|CA

s.1.1.1- HABILITACAO JURIDICA:

a) NO CASO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL: inscriqao no Registao Publico de Empresas Mercantis, a

Comercial da respectiva sede.
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b) EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI: Certiﬁcado da Condicéo “den
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceltacao ﬁcara condicionada a verlﬁcacao da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedorgov.br;
c) NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: ato constltutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus adminlstradores;
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutlvo devidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indlcagao dos seus administradores;
I
e) NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS: decreto de
autorizacao expedido pelo orgao competente;
,__
OBS: Os documentos acima deverao estar acompanhado?» de todas as alteracoes ou da consolidagao ~
respectiva.
5
f) COPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de ﬁrma individual ou do(s) socio(s), quando
se tratar de sociedade.
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5.1.1.2 - RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de lnscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
b) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo ao domicilio ou sede
do Iicitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com r: objeto contratual;
c) Cerlidao de regularidade de Debitos relatlvos a Credltos Tributarios Federals e a Divida Ativa da Unlao (CND),
emitidas pela Receita Federal do Brasil na Forma da Portaria Conjunta RFB/PGNF n° 1.751 de 2 de outubro de 2014;
d) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser felta atraves de Certidao Consolidada
Negativa de Debitos lnscritos na Divida Ativa Estadual;
e) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser felta atraves de Certldao Consolidada
Negativa de Debitos lnscritos na Divida Ativa Municipal;
f) Prova de sltuacao regular perante o Fundo de Garantla por Tempo de Servico — FGTS, atraves de Certiﬁcado de
Regularidade de Situacao — CRS e;
g) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexlstencia de debltos lnadlmplidos perante a
Justlca do Trabalho.
5.1. 1.2.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentaoao exigida para
efeito de comprovagao de regularidade ﬁscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao;
5. 1. 1.2. 2- Havendo alguma reslrigao na comprovagao da regularidade ﬁscal, sera assegurado 0 prazo de 05 (cinco)
dias uleis. cujo termo inlcial correspondera ao momento em que 0 proponente for declarado o vencedor do certame.
prorrogaveis por igual periodo, a crilerio da Comisséo de Pregoes, oara a regularizacao da documenlacao e emissao de
eventuais cerlidoes negativas ou posilivas com efeito de cerlldéo negativa, conforme os ditames da Lei Complementar
123/2006 e suas alteracoes poslerlores;
5.1.1.23 - A nao-regularlzacao da documentagéo, no prazo eslabe-'ecido, lmplicara decadencia do direilo a contratagao.
sem prejuizo das sancoes previstas no an‘. 81, da Lei no 8. 66=6/93, sendo facultado a convocagao dos licitantes
remanescentes, na ordem de c/assiﬁcacao, para a assinatura do contrato. ou a revogagao da licilacao.
5.1.1.3 - QUALIFICACAO TECNICA
4
5.1.1.3.1. Apresentacao de no mlnimo 01 (um) Atestado de Capacidade Tecnica de sen/icos executados.
obrigatorlamente pertinente e compativel com o objeto desta lloltacao, expedida por entidade publica ou privada,
usuaria do servico em questao, comprovando a plena satisfacao de sua execucao. Somente serao considerados validos
os atestados com timbre da entidade expedidora e com ldentlﬁcagap do nome completo do emitente. O atestado devera
ser datado e asslnado por pessoa flsica identificada pelo nome elcargo exercido na entidade, com firma reconhecida
em cartorio do declarante, estando as informacoes sujeitas a oorferencia pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar.
Bem como as demais informacoes:
a) nome, CNPJ e endereco completo da pessoa juridica tomadora dos servicos e emitente do atestado;
b) nome e CNPJ da empresa que executou 0 servico:

c) descricao dos sen/icos;
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d) periodo de execucao;
e) local e data da emlssao do atestado;
f) identiﬁcacao (nome e cargo ou funcao) e assinatura do signatario do atestado.
51.1.3.2. No atestado de capacidade tecnica devera estar descrlto expressamente os itens cuja execucao ou entrega
foram realizadas, sendo estes compatlvels com o Termo de Referéncla deste edital, conforme o caso.
5.1.1.33; Podera, lacultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade tecnica para comprovacao ao
que dispoe o item 5.1.1.3.2., instrumento de nota fiscal/contrato de prestacao de servico respectivos ao qual o atestado
faz vinculacao.
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5.1.1.4 - RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
a) Balanco patrimonial e demonstracoes contabels do ultimo exercicio social, ja exiglveis e apresentados na forma da
Lei, devidamente registrado na Junta Comercial de origem, que comprovem a boa situacao financeira da empresa,
vedada a sua substltuicao por balancetes ou balancos provisoriosppodendo ser atualizados por indices oﬁciais quando
encerrados ha mais de 3 (tres) meses da data de apresentacao oa proposta, devidamente assinados por contabillsta
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 Junta Comercial do estado sede do Iicitante, facultandose ao Pregoeiro o direito de exigir a apresentacao do Livro Diario para veriﬁcacao de valores;
a.1- Serao considerados como na forma da Lei, o Balanco Patrimonial e Demonstracoes
Contabeis assim apresentados:
Na sociedade empresaria regida pela Lei n°. 6.404/76, sociedade anonima ou por acoes:
- Publlcadas em Diario Oﬁcial; ou
- Publlcados em jornal de grande circulacao; ou
- Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da Iicitante;
a.2- As demais formas societarlas regidas pelo Codigo Comercial devem apresentar o balanco do
ultimo exercicio social que, via de regra, coincide com o ano civil. Tal informacao sera veriﬁcada atraves dos atos
constltutivos societarios.
a.3- As licitantes com menos de 1 (um) ano de constltuicao, que ainda nao tenham balanco de
final de exercicio, deverao apresentar Demonstracoes Contabeis envolvendo seus direitos, obrigaooes e patrimonlo
liquido relatlvos ao periodo de sua existéncia.
a.4 As empresas constituidas a menos de dois meses apresentarao o Balanoo de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial, de acordo com a legislacao competente.
b)- As empresas optantes pelo regime de tributacao sobre o lucro real/presumido, atraves da
escrituracao digital SPED (ECD), conforme dispoe os art. 3° da lnstrucao Normatlva RFB n°. lnstrucao Normatlva RFB
n° 1594, de 01 de dezembro de 2015 da Receita Federal do Brasil. Ficando a exigéncia de apresentagao do Balanco
Patrimonial do ultimo exercicio social, a ser apresentado no prazo que determina o art. 5° da Instrucao Normatlva RFB,
bem como o que determina a Jurlsprudéncia no Acordao TCU n° 2.669/2013 de relatorla do Ministro Valmir Campelo.
b.1- A empresa optante pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital - SPED podera apresente-lo
na forma da lei.
,
b.1.1.- Entende-se que a expressao “na forma da lei‘ os seguintes documento que engloba, no
minimo:
I. Balanco Patrimonial;
ll. DRE - Demonstracao do Resultado do E_<ercicio;
Ill. Termos de abertura e de encerramento;
IV. Termos de abertura e de encerramento (lo Livro Diario;
V. Recibo de entrega de escrituracao contabil digital; (Para efeito 0 que determina o Art. 2° do
Decreto N° 9.555. de 6 de novembro dia 2018);
b.2- Todas as copias deverao ser origlnarias do Livro Diario constante do SPED.
c). Certidao negativa de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, ou de execucao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa flsica (artigo 31 da Lei n° 8.666/93) em
data nao superior a 30 (trinta) dias.

5.1.1.5 - DEMAIS EXIGENCIAS:
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a) Declaracao da Licitante em papel timbrado e asslnado pelo representante legal, informando que cumpre a proibic’aoprevista no inciso XXXIII do artigo 7° da constituicao federal, combinado com o inciso V do artigo 27 Lei n°. 8.666/93 —
ou seja, de que nao utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou lnsalubres, e
de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condicao de aprendiz. Sugere-se o modelo apresentado neste edital,
em papel da propria empresa, contendo o carimbo ou impresso identiﬁcador do CNPJ/MF da ﬁrma proponente.
asslnadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel idehtiﬁcar quem assinou;
b) Declaracao da Licitante em papel timbrado e asslnado pelo representante legal, declarando. sob as penas da Lei, de
que tem conhecimento de todos os parametros e elementos do produto a ser ofertado e que sua proposta atende
integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme mo'_;leIo constante dos Anexos deste edital. Contendo o
carimbo ou impresso identiﬁcador do CNPJ/MF da firma proponenta, asslnadas por pessoa legalmente habilitada e que
seja possivel identiﬁcar quem assinou;
c). Declaracao da Licitante em papel timbrado e asslnado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei, de
que conhece e aceita o teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos
os documentos e informacoes necessarias para o cumprimento integral das obrigacoes objeto da licitacao. Sugerimos o
modelo constante no edital, em papel da propria empresa, contendo o carimbo ou impresso identiﬁcador do CNPJ/MF
da ﬁrma proponente. asslnadas por pessoa legalmente habilitada erque seja possivel identiﬁcar quem assinou;
d). Declaracao da Licitante em papel timbrado e asslnado pelo representante legal, declarando para os devidos fins.
sob as penalidades cabiveis, de nao haver Fatos impeditivos quanto a nossa participacao em licitacoes ou
contratacoes com a Administracao Publica Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o modelo apresentado neste
edital, em papel da propria empresa, contendo 0 carimbo ou impresso identiﬁcador do CNPJ/MF da ﬁrma proponente,
asslnadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identiﬁcar quem assinou.
6.0 - ORIENTACOES SOBRE AFASE DE HABILITACAO:
6.1 - Os documentos referentes a regularidade ﬁscal deverao apresentar igualdade de CNPJ/CPF, ressalvando-se
aquele que o proprio orgao emissor declara expressamente no referido documento que ele e valido para todos os
estabelecimentos-sede e ﬁliais - da Iicitante.
6.2- Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serao considerados se forem
acompanhados da versao em portugues ﬁrmada por tradutor juramentado.
6.3- Somente serao aceitos os documentos enviados irnediatamente via e-mail, nao sendo admitido posteriormente, o
recebimento pelo Pregoeiro de qualquer outro documento, new permitido a Iicitante fazer qualquer adendo aos
entregues ao Pregoeiro, exceto os originals ou copias autenticadas dos documentos enviados via e-mail;
6.4- As certidoes de comprovacao de regularidade, bem como as de falencia e concordata, caso exigidas neste edital,
que nao apresentarem expressamente o seu periodo de validade, deverao ter sido emitidas nos 30 (trinta) dias
anteriores a data de abertura da sessao.
I
6.5- Ao Pregoeiro podera, tambem, solicitar originals de documentos, para ﬁm de veriﬁcacao, sendo o Iicitante obrlgado
a apresente-los no prazo maximo de 02 (dois) dias, contados a partir da solicitacao, sob pena de, nao o fazendo, ser
inabilitada.
7.0 - DOS PROCEDIMENTOS GERAIS
7.1 - O credenciamento previo na Bolsa de Llcitacoes e Leiloes dc Brasil - BLL devera ser providenciado ate 01 (um)
dia antes da data e hora de apresentacao das propostas constante do preambulo deste edital. No horario e data ali
mencionados, o Iicitante apresentara declaracao, constando o pleno conhecimento e atendimento as exigenclas de
habilitacao previstas no edital, incluindo aquelas que nao estejam contempladas pela regularidade perante 0 Cadastro
de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Crateus.
7.2 - A partir da hora e data previstos no Edital, sera aberta a sessao publica do pregao eletronico pelo Pregoeiro com a
divulgacao das propostas de precos recebidas, analisadas a conformidade das mesmas com as especiﬁcaooes tecnicas
e demais exigenclas constantes do edital, excetuando-se a analise de precos, que dar-se-a posteriormente, decidindo
motivadamente a respeito, e procedendo a classiﬁcacao exclusivamente daquelas que tenham atendido as exigenclas
deste edital.
7.3 - Os Iances serao apresentados de forma sucessiva e em precos distintos e decrescentes.
\
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7.4 - No caso de desconexao com ao Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao Eletronico, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos Iances, retornando ao Pregoeiro, quando
possivel, sua atuacao no certame, sem prejuizos dos atos realizados;
7.5 - Quando a desconexao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao do Pregao Eletronico sera suspensa e
tera reinicio somente apos comunicacao expressa aos operadores representantes dos participantes, atraves de
mensagem eletronica (e-mail) dlvulgando data e hora da reabertura da sessao;
7.6 - O sistema informara a proposta de menor preco imediatarr,-ante apos 0 encerramento da etapa de Iances ou.
quando for o caso, apos negociacao e decisao pelo Pregoeiro acerca da aceitacao do lance de menor valor;
7.7 - A desisténcia de apresentagao de lance por parte de Iicitante convocado pelo Pregoeiro implica na exclusao do
mesmo da etapa de Iances e na manutencao do ultimo preco apresentado por ele, para efeito de ordenacao das
propostas.
7.8 - Declarada encerrada, a etapa de Iances, o Pregoeiro veriﬁcara a aceitabilidade das ofertas no que se refere a
exeqiiibilidade do valor e classiﬁcara as propostas na ordem crescente dos valores ofertados.
7.9- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Atigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, e suas alteracoes posteriores, o Pregoeiro aplicara os criterios para desempate em favor da
microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma:
7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas
de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superior ao melhor preco.
7.9.2 - Para efeito do disposto no 7.13.1, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classiﬁcada podera apresentar proposta de preco inferior
aquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusao, situacao em que sera
adjudicado em seu favor 0 objeto licitado;
ll - Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno pone, na forma do inciso I deste item, serao
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do item 7.9.1 deste Edital, na ordem
classiﬁcatoria, para o exercicio do mesmo direito, tambem todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena de
preclusao;
Ill - no caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos inten/alos estabelecidos no item 7.9.1 deste Ed.‘.al, sera realizado sorteio para detinir aquele que
primeiro podera apresentar melhor oferta.
7.9.3 - Na hipotese da nao-contratacao nos termos previstos no item 7.9.2 deste Edital, o objeto licitado sera adjudicado
em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.9.4 - O disposto no item 7.9.2 somente se aplicara quando a 'nelhor oferta inlcial nao tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.10 - Apos o desempate, podera o Pregoeiro ainda negociar um nielhor preco caso ela nao atlnja o valor de referencia
deﬁnido pela administracao publica.
_
7.11 - Constatado 0 atendimento das exigenclas ﬁxadas no edital, o Iicitante sera declarado vencedor, e os presentes a
sessao serao comunicados.
7.12 - Caso o Iicitante desatenda as exigenclas de habilitacao, ao Pregoeiro realizara analise dos documentos de
habilitacao do Iicitante classiﬁcado em 2° lugar, e assim sucessivamente, ate a apuracao de um que atenda ao edital.
podendo ainda ao Pregoeiro negociar diretamente com este, para que seja obtido preco melhor, sendo o mesmo
declarado vencedor do certame.
\
7.13 - Declarado 0 vencedor e decorrida a fase de regularizacao ﬁscal e trabalhista da Iicitante qualilicada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo de trinta minutos, para que
qualquer Iicitante manifeste a intencao de recorrer, de forma motivada, isto e, indicando contra qual(is) decisao(oes)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.
7.14 - Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de motivacao da
intencao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso, fundamentadamente.
7.15 - Nesse momento o Pregoeiro nao adentrara no merito recursal, mas apenas veriﬁcara as condicoes de
admissibilidade do recurso.
7.16 - A falta de manifestacao motivada do Iicitante quanto a intencao de recorrer importara a decadencia desse direito.
7.17- Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entao, o prazo de trés dias para apresentar as razoes.
pelo sistema eletronico, ﬁcando os demais licitantes, desde logo, intimados para, uer o,
entarem
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contrarrazoes tambem pelo sistema eletronico, em outros trés dias, que comecarao a contar do termino do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos lnclispensaveis a defesa de seus interesses.
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
7.19 - Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no endereco constante neste
Edital.
7.20 - Somente serao aceitas as objegoes mediante petigao confeccionada em maquina datilografica ou
impressora eletronica, em tinta nao lavavel, que preencham os seguintes requisitos:
a) O enderecamenlo ao Pregoeiro Oﬁcial da Prefeitura de Craleus;
b) A identiﬁcacao precisa e complela do aulor e seu representante legal (acompanhado dos documentos
comprobatorios) se for o caso, contendo 0 nome, preno'ne, estado civil, proﬁssao, domicilio, I7Lll7l8fO do
documento de identiﬁcacao, devidamente datada, assinada dentro do prazo editaliclo;
c) O fato, 0 fundamenlo juridlco de seu pedido. indicando quais os itens ou subitens contra razoados;
d) O pedido, com suas especiﬁcacoes.
7.21 - Na hipotese de interposlgao de recurso, 0 Pregoeiro quando manliver sua declsao, encaminhara os autos
devidamente fundamenlado a autoridade competente. (Art. 13. IV do Decreto Federal n°. 10. 024/2019).
7.22 - O recurso contra decisao do Pregoeiro tera efeito suspensivo e o seu acolhimento resultara na invalldacao
apenas dos atos insuscetlveis de aproveitamento.
7.23 - Uma vez decididos os recursos administralivos evenlualmenle inlerpostos e, constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente. no interesse publico. adjudicara o objeto do certame a Iicitante vencedora e
homologara o procedimenlo Ilcltatorio.
7.24.1 - Caso a Autoridade Superior, nao esteja conectada para homologacao e/ou adjudicacao, a sessao sera
suspensa e a qualquer momento esses atos serao procedidos, devendo os interessados consultarem o sistema.
7.25 - O acesso a fase de manifestacao da intencao de recurso sera assegurado aos licitantes.
7.26 - Nao sera concedido prazo para recursos sobre assunlos meramenle prolelatorios ou quando nao justiﬁcada a
lnfencao de inlerpor 0 recurso pelo proponente.
7.27.0 - Os memorials deverao estar devidamente assinados por representante legalmente habilitado. Nao serao
admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscrffos por representante nao habilitado legalmente ou
nao identiﬁcado no processo para responder pela Licitante.
7.28 - A decisao em grau de recurso sera deﬁniliva. e dela dar-se-a conhecimento as licitantes, no endereco eletronico
hltp://munlciplostce.ce.gov.br/licitacoes/ - Po/1al de Licilacoes dos Municipios do Estado do Ceara. bem como no
ﬂanelografo do municipio, e ainda no campo proprio do sistenia promotor. Podendo ainda ser encaminhado no
endereco de e-mail, quando lnformado pelo recorrente na peca reciirsal.
7.29 - A0 Pregoeiro e facultado suspender qualquer sessao mediante motivo devidamente justiﬁcado e marcar sua
reabertura para outra ocasiao, fazendo constar esta decisao na ata dos trabalhos.
7.30 - Ao Pregoeiro podera, para analisar as propostas de precos, -as documentos de habilltacao e outros documentos.
solicitar pareceres tecnicos e suspender a sessao para realizar zliligéncias a ﬁm de obter melhores subsidios para
assuas decisoes.
7.31 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos licitantes duranfe as sessoes serao registrados em ata divulgada no
sistema eletronico, inclusive a indicacao do Iicitante vencedor, a classlﬁcacao dos Iances apresentados e demais
informacoes relativas a sessao pI'Ib|ica do pregao.
7.32 - Caso o Iicitante vencedor se recuse injustiﬁcadamente a assinar o contrato ou nao apresente situacao regular, no
ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior devera extinguir os efeitos da homologacao e da adjudicacao
atraves do ato de rescisao e retornara os autos do processo o Pregoeiro.
7.33 - Ao Pregoeiro retomara as ativldades de selecao de melhor proposta e convocara outro Iicitante, observada a
ordem de qualiﬁcacao e classlﬁcacao, para veriﬁcar as suas condicoes de habllitacao e celebrar 0 contrato, e assim
sucessivamente, sem prejuizo da aplicacao das sancoes cabiveis.
7.34 - No caso de decretacao de feriado que coincida com a data designada para entrega das propostas esta licitacao
realizar-se-a no primeiro dia util subseqiiente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto. 0 Pregoeiro deﬁnlr
outra data, e horario, fazendo a publicagao e divulgacao na mesma forma adotada inicialmente.
7.35 - A sessao publica podera ser reaberta:
\\
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a) Nas hipofeses de provlmento de recurso que /eve a ariulacao de atos anteriores a realizacéo da sessao
pub/ica precedenle ou em que seja anulada a propria sessao publica. situacao em que serao repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.
1
b) Quando houver erro na aceltagao do preco melhor classiﬁcado ou quando o Iicitante declarado vencedor
nao assinar o contrato, nao rellrar o instrumento equiv.-alente ou nao comprovar a regularizacao ﬁscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. HES-53$ hipoleses, serao adotados os procedimentos
imedlafamenle posteriores ao encerramento da etapa de Iances.
7.36- Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.
7.36.1 - A convocacao se dara por meio do sistema eletronico ("coat"), e-mail, ou, ainda, fac-simile, de acordo com a
fase do procedimento licitatorio.
8.0 - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
8.1. A Contratante, alem das obrigacoes resultantes da obsen/ancia da Lei n.° 8.666/93, devera obedecer as
disposicoes elencadas na minuta do Termo de Contrato — Anexo a este edital.

\—'

9.0 - DAS OBRIGAQOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
9.1. A Contratada, alem das obrigacoes resultantes da obsen/ancia da Lei n.° 8.666/93, devera obedecer as disposicoes
elencadas na minuta do Termo de Contrato - Anexo a este edital.
10.0- DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO
10.1 - A adjudicacao desta licitagao em favor do Iicitante cuja proposta de precos ou lance, se houver, seja classiﬁcado
em primeiro lugar, e da competencia do PREGOEIRO.
10.2 - A homologacao deste pregao e da competencia do titular da origem desta Iicitacao.
10.3 - O titular da origem desta licitacao se reserva o direito de riao homologar ou revogar o presente processo, por
razoes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentacao
escrita.

11 - DA FISCALIZACAO
11.1 - A execucao do Termo Contratual sera objeto de acompanhamento, ﬁscalizacao e avaliacao por intermedio de
servidor designado pelo Secretario de Pasta do Municipio de Cratea-s.
11.2 - A fiscalizacao de que trata o subitem anterior sera exercida Ito interesse do Municipio de Crateus.
11.3 - Quaisquer exigenclas de fiscallzacao inerentes ao objeto do Termo Contratual deverao ser prontamente
atendidas pelo fornecedor, sem qualquer onus para o Municipio de Crateus.
Xv

12.0 - DO PAGAMENTO
'
12.1 - O pagamento sera efetuado, no prazo de ate 30 (trinta‘* dias apos a entrega do objeto licitado, mediante
apresentacao da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pela Secretaria de origem, atraves
de credito na Conta Bancaria do fornecedor.
12.1.1 - Para ﬁns de pagamento a empresa contratada devera rnanter as mesmas condiooes da habilitacao, cuja
confirmacao sera felta atraves de consulta ao CRC ou atraves da Internet nos respectivos sites dos orgaos emissores
das certidoes de regularidade ﬁscal.
12.2 - Havendo erro na nota ﬁscal/fatura, ou outra circunstancia qu'e desaprove a liquidacao da despesa, o pagamento
sera sustado ate que a Contratada providencle as medldas saneadoras necessarias, nao ocorrendo, neste caso,
quaisquer onus para o Municipio.
12.3 - A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou
indenizacoes devidas pela Contratada, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
13.0 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
13.1 - Ficara impedido de licitar e contratar com a Administracao, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos. enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, o Iicitante que:
13.1.1 - Enseiar retardamento da realizacao do certame.
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13.1.2 - Cometer fraude ﬁscal.
,
13.1.3 - Delxar de apresentar documento exigido para participacao no certame.
D ‘ I
13.1.4 - Apresentar documento ou declaracao falsa.
,
13.1.5- Nao mantiver a proposta de menor preco ofertado em qualquer fase do certame.
13.1.6 - Comportar-se de modo inidoneo.
13.1.7-Cometer fraude na entrega do produto, e
13.1.8 - Descumprir prazos.
‘Q
13.2 - As penalidades serao obrigatoriamente registradas no CRC Eda Prefeitura Municipal de Crateus - CE, e no caso
desuspensao de licitar, o Iicitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas no
edital e no contrato e das demais cominacoes legals.
13.3 - A CONTRATADA sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obrigacoes, a adverténcias, suspensoes e
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, sem prejuizo das sancoes legals na
esfera civel e criminal, alem de multas estipuladas na forma a seguir:
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa do fornecedor em assinar o Termo
Contratual em 05 (cinco) dias uteis, contados da data de sua convocacao.
b) Multa de 0,3% (trés decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso. na entrega do produto, sobre o valor
global do Contrato.
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:
c.1) Atraso, superior a trinta dias, na entrega do produto.
0.2) Desisténcia de entregar o produto.
13.4 - As multas previstas nas alineas anteriores, nao serao aplicadas de modo cumulativo.
13.5 - O valor da multa aplicada sera deduzido pela Administracao por ocasiao do pagamento. momento em que a
unidade responsavel pelo mesmo comunicara a CONTRATADA.
13.6 - As suspensoes referentes aos direitos de licitar e contratar com o Municipio de Crateus serao aplicadas a
CONTRATADA pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimplencia acarretar prejuizos para a
Administracao.
13.7 - A declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com o l\lunicipio de Crateus, sera aplicada a CONTRATADA
que der causa, por duas vezes, a suspensao prevista no item anteror.
13.8 — As sancoes previstas no item 14.7 poderao ser aplicadas a Contratada que:
13.8.1 - Pratlcar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da Licitacao.
13.8.2 - Demonstrar nao possuir idoneidade para Contratar com <1 Administracao Publica, em virtude de atos llicitos
praticados.
_.
13.9 — A inexecucao total ou parcial do Contrato, inclusive a suatransferéncia parcial a outra Empresa, sem previo
assentimento do Orgao/Entidade, enseja sua rescisao com as conseqiientes penalidades previstas legalmente e
contratualmente.
.
13.10 - Para apllcacao das sancees previstas neste topico a Iicitante sera submetida a processo adminlstrativo para
apuracao dos fatos, garantidos sempre os direitos previos da cltacao, da ampla defesa e do contraditorio, assegurados
pela Constituicao Federal de 1.988.
14.0 - DA IMPUGNACAO A0 EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
14.1 - Ate 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital.
14.2- A impugnacao podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail; pm_clicit@gmail.com, ou por peticao dirigida
ou protocolada no endereco Avenida Edilberto Frota, 1821 — Planalto - CRATEUS -Ceara.
14.3 - Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracao deste Edital e seus anexos, decidir sobre a
impugnacao no prazo de ate dois dias uteis contados da data de recebimento da impugnagao.
14.4-Acolhida a impugnacao, sera deﬁnida e publicada nova data para a realizacao do certame.
14.5-Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverao ser enviados ao Pregoeiro, ate 03
(trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessao publica, exclusivamente por meio eletronico via
Internet, no endereco indicado no Edital.
14.6-O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias uteis, contado da data de

recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formals aos rosponsaveis pela elaboracao
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14.7-As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendein os prazos previstos no certame.
14.7.1-A concessao de efeito suspensivo a impugnacao e medldaexcepcional e devera ser motivada pelo pregoeiro,
nos autos do processo de llcitacao.
14.8-As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e vincularao os participantes e a
administracao.

\

15.0 - DAS DISPOSICOES FINAIS
15.1 - As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da ampllacao da disputa entre os
interessados desde que nao comprometam o interesse da Administracao, a ﬁnalidade e a seguranca da contratacao.
15.2 - A Iicitante e responsavel administrativa, civil e penalmente pela ﬁdelidade e legitimidade das informacoes e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitacao;
15.3 - lndependentemente de declaracao expressa, a simples participacao neste certame implicara na aceitacao plena
das condicoes estipuladas no presente edital e submissao as normas nele contidas.
15.4 - O desatendimento de exigenclas formals nao essenciais nao implicara o afastamento do Iicitante, desde que seja
possivel a aferlcao da sua qualiﬁcacao e a exata compreensao da sua proposta, durante a realizacao da sessao publica
de Pregao.
15.5 - E facultada ao Pregoeiro ou a autoridade competente, em qualquer fase da licitacao, a promocao de diligencia
destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo.
15.6 - A autoridade competente podera revogar a Iicitacao por razoes de interesse publico decorrentes de fatos
supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por
ilegalidade de oticlo ou por provocacao de tercelros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
15.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir~se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
venclmento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de Crateus.
15.8 - E vedado ao servidor dos orgaos e entidades da Administracao Publica Estadual, inclusive Fundacoes instituidas
ou mantidas pelo Poder Publico, participar como Iicitante, direta Oil indiretamente, por si ou por interposta pessoa, do
presente processo licitatorio;
15.9 — A documentacao apresentada para ﬁns de habilitacao fara iiarte dos autos da licitacao e nao sera devolvida ao
proponente;

15.10 - Aos casos omissos aplicar-se-ao as demais disposicoes constantes da Lei Federal n° 10.520/2002, do Decreto
Federal n° 10.024/2019 e as normas da Lei n° 8.666/93, com suas posteriores alteracoes;
15.11 - O resultado deste Pregao sera publicado na forma da sua divulgacao.

b4

16.0 - D0 FORO
16.1 - O Foro, designado para julgamento de uais uer questoes iudlclals resultantes deste Termo Contratual, sera c
da Cidade de Crateus - Ceara.
D .
Crateus — CE, 26 de marco
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO: AQUISIQAO DE LIVROS AFRO INDIGENA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
DE EDUCACAO DO MUNlClPlO DE CRATEUS/CE.

\.

Ne

2- JUSTIFICATIVA
2.1 A aquisicao justiﬁca-se pela necessidade de atender as demandas das unidades de ensino compondo 0 acervo blbliotecario
com a tematica "Historia e Cultura Afro-Braslleiro e indigena", assim como instltui a Lei 11645/08.
2.2. A Secretaria de Educacao, ao assumir o compromisso de assegurar a todos/as os/as estudantes o direito a educaoao publica
de qualidade social e atendendo a resolucao 416/2006 do CEE-CE, a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao (LDB) n° 9.394 de 20
de dezembro de 1996, a Lei Federal n° 10.639 de 09 de janeiro de 2003 e a Lei 11.645/2008 que altera a Lei 9.394/1996.
modiﬂcada pela Lei 10.639/2003, vem desenvolvendo um conjunto de acoes com vistas ao ﬁm dos preconceitos raciais. Entre as
acoes desenvolvidas e possivel destacar investimentos: na formacao, qualiﬁcacao e valorizacao dos proﬁssionais de educacao,
com a oferta de cursos de aperfeicoamento e atualizacao, formacao continuada na area do respeito as diferencas raciais, assim
como entras areas do conhecimento; na revisao e reorganizacao do curriculo escolar e nos processos avaliativos de aprendizagem;
na melhoria da rede escolar em termos de infraestrutura e da gestao; na garantia de materials didaticos para apoio aos estudantes
e docentes. Nessa direcao, a Secretaria de Educacao compreende que sao diferentes falores que interferem e inﬂuenciam nos
processos de ensino e de aprendizagens dos/as estudantes e, portanto, devem ser tratados em conjunto na implementacao das
politicas educacionais. Com esses esforcos esperamos melhorar os resultados da Educacao do municiplo de Crateus, elevar o
aproveitamenlo dos estudantes e os indices educacionais e formar cldadaos eticos que respeitem as diferencas e que sejam ativos
na comunidade em que vivem. Sabemos que e urgente desenvolver acoes que possam dar retorno mais rapido, no sentido de
melhorar a educacao, o nivel de qualiﬁcacao da populacao, melhorar as condicoes de vida da populacao e as desigualdades
oriundas da descriminacao. Nessa compreensao, e partindo do principio Ire que e nossa tarefa garantir o acesso, a permanencia e
a qualidade do Ensino Fundamental para todas as criancas e jovens, uma das prioridades da Secretaria de Educacao e oferecer
aos/as estudantes novas oportunidades de ensino e aprendizagens para os que encontram diﬁculdades nesse processo. Sabemos
que a escola tem o papel social de promover todas as formas de ensino para que ola estudante desenvolva aprendizagens bem
sucedidas, e 0 docente desempenha papel primordial como mediador no processo de construcao do conhecimento junto ao
estudante. No entanto, considerando a complexidade desse processo,_temos clareza de que os resultados em um grupo de
estudantes nao sao homogéneos. Essa realidade requer trabalhos e atendimentos pedagoglcos especiﬁcos aos que apresentam
diﬁculdades, de modo a possibilitar o aperfelcoamento do desempenho escolar. Ha os estudantes que necessitam de mais tempo
ou de outras formas e metodologias para aprender. E com essa compreonsao que a Secretaria de Educacao pretende adquirir os
livros: Cultura afro indigena do autor Marcos Aurelio destinados aos Anos" Iniciais do Ensino Fundamental, volumes I, II, III, IV e V;
Cultura indigena I e II e Cultura Afro III e IV do autor Nonato Nogueira destinados aos Anos Finals do Ensino Fundamental. Livros
elaborados em consonancia com a resolucao 416/2006 do CEE-CE, a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao (LDB) n° 9.394 de 20
de dezembro de 1996, a Lei Federal n° 10.639 de 09 de janeiro de 2003 e a Lei 11.645/2008 que altera a Lei 9.394l1996.
modiﬂcada pela Lei 10.639/2003, onde sao trabalhados de forma Iudica e cientiﬁca as questoes raciais, ressaltando sua lmportancia
para o desenvolvimento de uma sociedade igualitaria. A aquisicao desses materials objetiva assegurar e ampliar as aprendizagens
relativas a historia e cultura afro-brasileira e indigena. O referido Projeto visa atender aos/as estudantes dos Anos Iniciais e Finals
do Ensino Fundamental.
2.3. A licitacao, para a contratacao de que trata o objeto deste Termo de Referencia e seus Anexos, lote(s) justiﬁca-se pela
necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, vez que varios fornecedores poderao implicar descontlnuidade da
padronizacao, bem assim em diﬁculdades gerenciais e, ate mesmo, aumento dos custos, pols a contratacao tem a ﬁnalidade de
formar um todo unitario. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um padrao de qualidade e eﬁciencia que pode ser
acompanhado ao largo do fornecimento, o que ﬁca sobremaneira diﬁcultado quando se trata de diversos prestadores de servlcos ou
fornecedores.
2.3.1. O nao parcelamento do objeto em itens, nos termos do art 23, §1°, da Lei n° 8.666/1993, neste caso, se demonstra tecnica e
economicamente viavel e nao tem a ﬁnalidade de reduzir o carater competitivo da Iicitacao, visa, tao somente, assegurar a gerencia
segura da contratacao, e princlpalmente, assegurar, nao so a mais ampla competicao necessaria em um processo licitatorio, mas
tambem, atingir a sua ﬁnalidade e efetividade, que e a de atender a contento as necessidades da Administracao Publica.
2.3.2. O agrupamento dos itens faz-se necessario haja visto a celeridade, economia de escala, a eﬁciencia na ﬁscalizacao de
contrato unico e os transtornos que poderiam surgir com a existéncia de duas ou mais empresas para a execucao e supervisao do
servico a ser prestado. Assim com destaque para os principios da eﬁciencia e economicidade, e lmprescindivel a licitacao por
grupo.
3 - FUNDAMENTO LEGAL:

’
,1

A

‘\

J

P R E F EITURA

‘Q -_-".’-.,....
h*£_J\ _

DE

'

,

PW

cRATFUsi
Fazenda

Mais

Por Vocé

VERDE

JEEJEDZQgt?
%\<55,"'..\’ﬁ¥ﬁT?“:‘J:'-(l'\

3.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens sen/icos comuns de que trata o art. 3° inciso II do
Decreto Federal n°. 10.024, de 20 de setembro de 2019, por possuir padroes de desempenho e qualidade
objetivamente deﬁnidos, mediante as especiﬁcacoes usuais de mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da
modalidade Pregao, na sua forma eletronica.
3.2. O objeto da presente licitacao, caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista que sao geralmente
oferecldos por diversos prestadores de servicos e facilmente comparaveis entre si, de modo a permitir a decisao de
contratacao com base no menor preco, por meio de especiﬁcacoes usuais praticadas no mercado.
4. TIPO DE LICITAQAO
4.1- MENOR PRECO POR LOTE.

5. MODALIDADE DE LICITACAO
5.1- Pregao Eletronico.
6. DOTACAO ORCAMENTARIA
6.1- As despesas decorrentes da contratacao do objeto desta Ilcitacao correrao a conta das dotacoes orcamentarlas:
O1.08.08.12.368.0037.2034 - 1 125.0000.01 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE

\

EDUCACAO. ELEMENTO DE DEPESA: 4490.52.00.
7. DOS LOTES, ESPECIFICAQOES, QUANTITATIVOS E VALOR MEDIO

LOTE UNICO
ITE M

1

I

2

--4
OJ

_T
4

UNIDADE

QTD

V. MEDIO
UNIT.

v. MEDIO

UNIDADE

1.100

94,01

103.411,00

UNIDADE

1.100

94,01

103.411,00

67105-LIVRO CULTURA AFRO INDIGENA PARADIDATICO -VOL3CONSTRUINDO
VALORES.
((LIVRO PARA ATENDER A LEI N 11.545, DE 10 DE MARCO DE
2005. ouE INCLUI no CURRICULO OFICIAL DA REDE DE ENSINC
A OBRIGATORIEDADE DA TEMATICA E HISTORIA E CULTURA
AFRO-BRASILEIRA E INDIGENA 3°ANO) PAPEL OFFSET 90 o- 4x~I
CORES~ CAPA I_AMlNADA EM PAPEL TRIPLEX 300 csAUTOR:MARCOS AURELIO.)

UNIDADE

1.100

94,01

103.-411,00

67106-LIVRO CULTURA AFRO lNDlGENA PARADIDATICO -VOL4CONSTRUINDO
VALORES.
(LIVRO PARA ATENDER A LEI N 11.645, DE I0 DE MARCO DE
2008, QUE INCLUI NO CURRICULO OFICIAL DA REDE DE ENSINO
A OBRIGATORIEDADE DA TEMATICA E HISTORIA E CULTURlAFRO-BRASILEIRA E lNDlGENA 4°ANO) PAPEL OFFSET 90 G- 4X4
CORES- CAPA LAMINADA EM PAPEL TRIPLEX 300 G»

UNIDADE

1.100

94,01

103.411,00

DESCRIQAO

67103-LIVRO CULTURA AFRO INDIGENA PARADIDATICO -VOL1CONSTRUINDO VALORES.
((LIVRO PARA ATENDER A LEI N 11.545, DE 10 DE MARCO DE
2008. QUE INCLUI NO CURRICULO OFICIAL DA REDE DE ENSINO
A OBRIGATORIEDADE DA TEMATICA E HISTORIA E CULTURA
AFRO-BRASILEIRA E INDIGENA 1°ANO) PAPEL OFFSET 90 o- 4x4
CORES- CAPA LAMINADA EM PAPEL TRIPLEX 300 o- AUTORr
MARCOS AURELIO.)
67104-LIVRO CULTURA AFRO lNDlGENA PARADIDATICO -VOL2-

consrnumoo
VALORES.
((LIVRO PARA ATENDER A LEI N 11.545. DE 10 DE MARCO DE
zoos, QUE INCLUI no CURRICULO OFICIAL DA REDE DE ENSINO
A OBRIGATORIEDADE DA TEMATICA E HISTORIA E CULTURA
AFRO-BRASILEIRA E INDIGENA 2°ANO) PAPEL OFFSET 90 c- 4x4
CORES- CAPA LAMINADA EM PAPEL TRIPLEX 300 o- AUTOR"
MARCOS AURELIO.)
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AUTOR:MARCOS AURELIO.)

I

I
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67107-LIVRO CULTURA AFRO INDIGENA PARADIDATICO -VOL5cousrnumoo
I/Al-ORES
(LIVRO PARA ATENDER A LEI N 11.545, DE 10 DE MARCO DE
2005. QUE INCLUI NO CURRICULO OFICIAL DA REDE 0E ENSINO
A OBRIGATORIEDADE DA TEMATICA E HISTORIA E CULTURA
AFRO-BRASILEIRA E INDIGENA 5°ANO) PAPEL OFFSET 90 0- 4x4
CORES- CAPA LAMINADA EM PAPEL TRIPLEX 300 cAUTOR:MARCOS AURELIO.)
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1.100

94,01

103.411,00

UNIDADE

945

92,94

87828.30

UNIDADE

945

92.94

87.828,30

945

92,94

87.828,30

945

92,94

87.82830

_

36s_as3,zo

_

67108-LIVRO CULTURA INDIGENA I PARADIDATICO - A
CHEGADA DOS PORTUGUESES A0 BRASlL- 6° ANO
(LIVRO PARA ATENDER AS DETERMINACOES DA LEI N 11.645:
DE 10 DE MARCO DE 2008, QUE INCLUI NO CURRICULO OFICIAL
DA REDE DE ENSINO A OBRIGATORIEDADE DA TEMATICA
HISTORIA E CULTURA INDIGENA COM O INTUITO DE PROMOVEF?
UMA EDUCACAO QUE MOTIVE O ALUNO A RECONHECER E it
VALORIZAR A DIVERSIDADE CULTURAL BRASILEIRA - 6° ANO)
ACABAMENTO BROCHURA FORMATO: 17X24 CM- 4X4 CORES- 64
PAGINAS- AUTOR: NONATO NOGUEIRA.)
_
H
67109-LIVRO CULTURA INDIGENA ll PARADIDATICO - IRMAOS
VILLAS
BOAS
7°
ANC
(LIVRO PARA ATENDER AS DETERMINACOES DA LEI N 11.645.
DE 10 DE MARCO DE 2008, QUE INCLUI NO CURRICULO OFICIAL
DA REDE DE ENSINO A OBRIGATORIEDADE DA TEMATICA
HISTORIA E CULTURA INDIGENA COM O INTUITO DE PROMOVER
UMA EDUCACAO QUE MOTIVE O ALUNO A RECONHECER E A
VALORIZAR A DIVERSIDADE CULTURAL BRASILEIRA - 7° ANO)
ACABAMENTO BROCHURA FORMATO: 17X24 CM- 4X4 CORES- 88
PAGINAS- AUTOR: NONATO NOGUEIRA.)
67110-LIVRO CULTURA AFRO llI- PARADIDATICO - A AFRICA E
OS
AFRICANOS
NO
BRASIL
8°ANO
(LIVRO PARA ATENDER AS DETERMINACOES DA LEI N 11.645.
DE IO DE MARCO DE 2008, QUE INCLUI NO CURRICULO OFICIAL
DA REDE DE ENSINO A OBRIGATORIEDADE DA TEMATICA
HISTORIA E CULTURA AFRO BRASILEIRA COM O INTUITO DE
PROMOVER UMA EDUCACAO QUE MOTIVE O ALUNO A
RECONHECER E A VALORIZAR A DIVERSIDADE CULTURAL
BRASILEIRA - 8° ANO) ACABAMENTO BROCHURA FORMATO1
17X24 CM- 4X4 CORES- 64 PAGINAS- AUTORi NONAT(.‘

I

UNIDADE

I

UNIDADE

C

67111-LIVRO CULTURA AFRO |V- PARADIDATICO - RESISTENCI/'E
CULTURA
NEGRA9°
ANCI
(LIVRO PARA ATENDER AS DETERMINACOES DA LEI N 11.645
DE 10 DE MARCO DE 2008, QUE INCLUI NO CURRICULO OFICIAI.
DA REDE DE ENSINO A OBRIGATORIEDADE DA TEMATICA
UN IDADE
HISTORIA E CULTURA AFRO_ BRASILEIRA COM O INTUITO DE
PROMOVER UMA EDUCACAO QUE MOTIVE O ALUNO /I
RECONHECER E A VALORIZAR A DIVERSIDADE CULTURAI.
BRASILEIRA - 9° ANO) ACABAMENTO BROCHURA FORMATCI
17X24 CM- 4X4 CORES- 72 PAGINAS- AUTOR: NONAT(
NOGUEIRA -I
_
--2

i i_

_

5- VALOR TOTAL ESTIMADO
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8.1 - O valor medio estimado perfaz 0 valor global medio de R8 866368.20 (oitocentos e sessenta e olto mil trezentos e
sessenta e olto reais e vinte centavos).
9 - REFERENCIAL DE PRECOS
I
9.1 - Os precos de referencia ora apresentados foram estimados ccrn base nos valores das coletas de precos, anexas a
este processo, efetivadas para veriﬁcacao no mercado dos precos cieste objeto.
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10 - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
10.1 - O fornecedor devera observar as datas e os horarios limitr-s previstos para a abertura da proposta, atentando
tambem para a data e horario do inicio da disputa.
10.2 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessao Publica observarao, obrigatoriamente, o
horario de Brasilia - DF e, dessa forma, serao registradas no sisterra eletronico e na documentacao relativa ao certame.
10.3 - Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos
de habilitagao exigidos no edital, proposta com a descricao do'objeto ofertado e o preco, ate a data e 0 horario
estabelecidos para o fim do recebimento das propostas, quando entao, encerrar-se-a automaticamente a etapa de
envio dessa documentacao.
10.4 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de haollitacao exigidos neste Edital, ocorrera por meio de
chave de acesso e senha.
10.5- Os documentos que compoem a proposta e a habilitaczlo do Iicitante melhor classiﬁcado somente serao
disponibilizados para avaliacao do pregoeiro e para acesso publico apos 0 encerramento do envio de Iances.
10.6 - Ao realizar o cadastro dos valores nos respectivos itens/lotes, a Iicitante ﬁca ciente e anui com os seguintes
termos:
a) Prazo de validade da proposta. que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias;
b) Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7° da Lei n° 10.520/2002, que satisfaz
plenamente todas as exigenclas habilitatorias previstas no certame, em obediéncia ao disposto no art. 4°. VII
da Lei n° 10.520/2002;
c) A participacao no pregao eletronico dar-se-a pela utilizacao da senha privativa do Iicitante.
d) Para partlcipacao no pregao eletronico, 0 Iicitante devera manifestar, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao e que sua proposta esta em conformidade corn
as exigenclas do instrumento convocatorio e seus anexos.
e) A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacao e proposta sujeitara o Iicitante as
sancoes previstas na Iegislacao de regéncla, sem pre_iIIlzo de qualquer sancao criminal cabivel.
f)Ate a abertura da sessao, os licitantes poderao alterar a iroposta anteriormente cadastrada ou substitui-la.
g) Apos abertura do certame, nao cabe desistencia da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
supen/eniente e aceito pelo pregoeiro.
n) A proposta sera desclassiﬁcada se for contraria, expressamente, as normas e exigenclas deste edital.
i) Nao serao aceitas propostas parciais (quantidade infer,-Jr), com relacao a cada item.
j)A apresentacao da proposta implica plena aceitacao, ‘Ior parte do Iicitante, das condicoes estabelecidas
neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes nela contidas.
assumindo 0 proponente o compromisso de executar os Iervicos nos seus termos, bem como fornecer todos
os materials, equipamentos, ferramentas e utensilios neci-jssarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfelta execucao contratual, promovendo, quando requer‘ lo, sua substituicao.
10.1 - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PRCPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
10.1.1 - A abertura da presente licitacao dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrenico, na data, horario e
local indicados neste Edital.

10.1.2 - O Pregoeiro veriﬂcara as propostas apresentadas, d€SCI'1SSIflC8I'Id0 desde logo aquelas que nao estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou nao apresentem as
especiﬁcacoes tecnicas exigidas no Termo de Referencia, e tambem sera desclassiﬁcada a proposta que identifique o
Iicitante.

10.1.3-A desclassiﬁcacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanha o real
por todos os participantes.
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10.1.4-A nao desclassiﬁcacao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, Ievado a efeito
na fase de aceitacao.
j
10.1.5-O sistema ordenara automaticamente as propostas classiﬁc.-Idas, sendo que somente estas participarao da fase
de Iances.
10.1.6-O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mens-‘gens entre o Pregoeiro e os licitantes.
10.1.7-Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encanknhar Iances exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e ‘Io valor consignado no registro.
10.1.8-O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.
‘
10.1.9-Os licitantes poderao oferecer Iances sucessivos, observa‘>do o horario ﬁxado para abertura da sessao e as
regras estabelecidas no Edital.
'
10.1.10-O Iicitante somente podera oferecer lance de valor inferior -u percentual de desconto superior ao ultimo por ele

ofertado e registrado pelo sistema.
10.1.11-O intervalo mlnimo de diferenca de valores entre os ances, que incidira tanto em relacao aos Iances
intermedlarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor of erta devera ser de RS 1,00 (um real).
10.1.12-O intervalo entre os Iances enviados pelo mesmo Iicitante‘. nao podera ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo entre Iances nao podera ser inferior a tres (3) segundos sob pena de serem automaticamente descartados
pelo sistema os respectivos Iances.
10.1.13-Sera adotado para o envio de Iances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto", em que os licitantes
apresenlarao Iances publlcos e sucessivos, com prorrogacoes.
10.1.14-A etapa de Iances da sessao publica tera duracao de dez minutos e, apos isso. sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos Liltimos dois minutos do periodo de duracao da
sessao publica.
10.1.15-A prorrogacao automatlca da etapa de Iances. de que trata 0 item anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver Iances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de Iances
intermediarios.
10.1.16-Nao havendo novos Iances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a
automaticamente.
10.1.17-Encerrada a fase competitive sem que haja a prorrogalcao automatica pelo sistema, podera o pregoeiro.
assessorado pela equipe de apoio, justlﬁcadamente, admilir 0 reinicio da sessao publica de Iances. em prol da
consecucao do melhor preco.
10.1.18-Nao serao aceitos dois ou mais Iances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.
10.1.19-Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes seraojinformados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificacao do Iicitante.
C
10.1.20-No caso de desconexao com 0 Pregoeiro, no decorrer dz etapa competitiva do Pregao, o sistema eletronico
podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos Ia ces.
10.1.21-Quando a desconexao do sistema eletronico para 0 pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorrid ‘s vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulg cao.
10.1.22-O Criterio de julgamento adotado sera o menor prego, cor orme deﬁnido neste Edital e seus anexos.
10.1.23-Caso 0 Iicitante nao apresente Iances, concorrera com o va or de sua proposta.
10.1.24-Uma vez encerrada a etapa de Iances, sera efetivada a I/erificacao automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresarial. O sistema identlﬁcara em coluna )l‘OpTI8 as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classiﬁcadas, para o ﬁm de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
10.1.25-Nessas condicees, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de ate 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao consideradas empatadas com a primeira
colocada.
10.1.26-A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
' ao d a primeira
' ' co I 0 cada . no p razo de5 (cinco) minutos
pelo
desempate. obrigatoriamente em valor in ferior
___ controlados
‘
sistema, contados apos a comunicacao automatica para tanto.
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101 27-Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classiﬁcada desista ou nao se manl e
prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes mic:oempresa~e empresa de pequeno porte. que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem CI6'CI8SSlIIC8Ca0, para 0 exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.
)_
10.1.28-No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, seia realizado sorteio entre elas para que se Identiﬁque
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
,,
_ ' I
_
_
_
I
10.1.29-A ordem de apresentacao pelos licitantes e utilizada como um dos criterios de classiﬁcacao, de maneira que so
podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de Iances).
_
10.1.30-Havendo eventual empate entre propostas ou Iances, o crl erio de desempate sera aquele previsto no alt. 3°, §
2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferencia, sucess ramente, aos bens e sen/icos:
10130.1-no pals;
,
10130.2-por empresas brasileiras;
-'
10130.3-por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pals;
10130.4-por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deﬂciéncia ou para reabilitado da Previdencla Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na leglslacao.
10.1.31-Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas
empatadas.
10.1.32-Encerrada a etapa de envio de Iances da sessao publica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema
eletronico, contraproposta ao Iicitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociacao em condicoes diferentes das previstas neste Edital.
10.1.33-A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
10.1.34-O pregoeiro solicitara ao Iicitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a
proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
10.1.35-Apos a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento da proposta.
10.2-DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
‘
10.2.1-Encerrada a etapa de negociacao, o pregoeiro examinara a proposta classiﬁcada em primeiro lugar quanto a
adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacao acl maximo estipulado para contratacao neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no paragrafo unico do art. 75' e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2019.
10.2.2-Sera desclassiﬁcada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preco final superior ao preco maximo ﬁxado
(Acordao n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar preco manifestamente inexequivel.
10.2.3-Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios slmbolicos, irrisorios ou de valor
zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que
o ato convocatorio da llcltacao nao tenha estabelecido limites ninimos, exceto quando se referirem a materials e
instalacoes de propriedade do proprio Iicitante, para os quais ele re=;=uncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.
10.2.4-Oualquer interessado podera requerer que se realizem diligijncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as piovas ou os indicios que fundaifnentam a suspeita;
10.2.5-Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao putl?ica para a realizacao de dillgencias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser =einiciada mediante aviso previo no sistema com, no
mlnimo, vinte e quatro horas de antecedencia, e a ocorrencia sera registrada em ata;
10.2.6-O Pregoeiro podera convocar o Iicitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 24h
(vinte e quatro horas),sob pena de nao aceitacao da proposta.
10.2.7-O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitacao escrita e justiﬁcada do Iicitante.
formulada antes de ﬁndo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
10.2.8-Dentre os documentos passiveis de solicitacao pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedencia, alem de outras
informacoes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se for o
caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob
pena de nao aceitacao da proposta=
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10.2.9-Os licitantes deverao colocar a disposicao da Administracaci todas as condicoes indispensaveis a realizacéo He
testes e fornecer, sem onus, os manuais impressos em Iingua portuguesa, necessarios ao seu perfeito manuseio.
quando for o caso;
'
10.2.10-Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance subsequente.
e, assim sucessivamente, na ordem de classiﬁcacéo.
_'
Havendo necessidade, 0 Pregoeiro suspendera a sessao, infornﬁando no "chat" a nova data e horario para a sua
continuidade.
10.2.11-O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletionico, contraproposta ao Iicitante que apresentou 0
lance mais vantajoso, com o ﬁm de negociar a obtencao de melhoripreco. vedada a negociacao em condicoes diversas
das previstas neste Edital.
10.2.12-Também nas hipoteses em que 0 Pregoeiro nao aceitar aproposta e passar a subsequente, podera negociar
com o Iicitante para que seja obtido preco melhor.
10.2.13-A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
10.2.14-Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova veriﬁcacao,
pelo sistema. da eventual ocorrencia do empate ﬁcto, previsto nos artlgos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006. seguindo-se a
disciplina antes estabelecida, se for o caso.
10.2115-Encerrada a analise quanto a aceitacao da proposta, 0 pregoeiro veriﬁcara a habilitacéo do Iicitante, obsen/ado
0 disposto neste Edital.
11
- DA HABILITAQAO
11.1-Como condicao prévia ao exame da documentaoao de habilitacéo do Iicitante detentor da proposta classiflcada em
primeiro lugar, o Pregoeiro veriﬁcara 0 eventual descumprimerito das condicoes de participacao, especialmente quanto
a existéncia de sancao que impeca a participaqéo no certame ou a futura contratacéo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
11.2-Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uniao (https1//certidoes-aptagps.tcu.qov.br/).
11.3-A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa Iicitante e tambem de seu socio majoritario, por
forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancoes impostas ao responsavel pela pratica de ato
de improbidade administrativa, a proibicéo de contratar com o Pods“ Publico, inclusive por intermedio de pessoa juridica
da qual seja socio majoritario.
11.4-Caso conste na Consulta de Situaqao do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias lmpeditivas lndiretas. o gestor
diligenciara para veriﬁcar se houve fraude por parte das empresasiapontadas no Relatorio de Ocorréncias lmpeditivas
lndiretas.
11.5-A tentativa de burla sera veriﬁcada por meio dos vinculos siacietarios, Iinhas de fornecimento similares, dentre
outros.
11.6-O Iicitante sera convocado para manifestagao previamente a slia desclassiﬁcacao.
11.7-Constatada a existéncia de sanqao, o Pregoeiro reputaréf,‘ o Iicitante inabilitado, por falta de condicao de
participacao.
.
11.8-No caso de inabilitacao, havera nova veriﬁcacéo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ﬂcto, previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacéo da
proposta subsequente.
11.9-Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagao complementares, necessarios a confirmacéo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, 0 Iicitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via email, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacao.
11.10-Nao serao aceitos documentos de habilitacéo com indicacao de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
11.11-Se 0 Iicitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz. e se 0 Iicitante for a ﬁlial, todos
os documentos deverao estar em nome da ﬁlial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
11.12-Serao aceitos registros de CNPJ de Iicitante matriz e ﬁlial com diferencas de numeros de documentos pertinentes
ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizaqao do recolhimento dessas contribuicoes.
11-13-Ressalvado o disposto no item 11.1.1.2.1 do termo de referencia, os licitantes deverao encaminhar. nos termos
deste Edital, a documentagéo relacionada nos itens a seguir. para ﬁns de habilitacao. No caso de ' ‘
nticada, a
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cada face de documento reproduzida devera corresponder uma alitenticacao, ainda que diversas reproducoes sejarn
feitas na mesma folha, todos perfeitamente Iegiveis.
§
11.13.1- Caso na autenticacéo conste expressamente que a mesrria se refere ao verso e ao anverso do documento. a
exigéncia referente a autenticagao de todas as faces do documento;ﬁca sem validade.
11.13.2 - Caso 0 documento apresentado seja expedido por institiiicao que legalmente e com regularidade permita a
sua emisséo e consulta pela lnternet, ao Pregoeiro podera veriﬁcar a autenticidade deste atraves de consulta junto ao
respectivo site.
1113.3 - Para a habilitagao juridica e qualiﬁcacao tecnica, o Iicitante devera, nos documentos exigidos neste
instrumento convocatorio, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com 0 objeto da licitacao.
1113.4 - Caso 0 documento apresentado seja expedido por instituiqao publica que esteja com seu funcionamento
paralisado no dia da abertura da sessao publica, a Iicitante devera, sob pena de ser inabilitada, apresentar, 0 referido
documento, constando o termo ﬁnal de seu periodo de validade coincidindo com o periodo da paralisacao e devera.
quando do termino da paralisacao, sob pena de ser inabilitada supeivenientemente, enviar o documento a Comisséo
nas condicées de autenticagao do item 11.13.1, para que seja apensado ao processo de licitacao.
11.13.5 - A sessao publica fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classiﬁcacéo/habilitacao ate 0 recebimento
da documentacao original dentro das condicoes dispostas no item 11.131
11.13.6 - O nao cumprimento do envio dos documentos de habilitagao dentro do prazo acima estabelecido, acarretara
nas sancoes previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance
subsequente.
11.13.? - 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 excegéo dos documentos que sao validos para matriz e todas as
ﬁliais.
11.1.1 - DOCUMENTOS HABILITAQAO PESSOA JURiDlCA

11.1.1.1- HABlLlTA(;AO JURIDICA:

a) NO CASO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL: inscriqéo no Regist-'0 Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.
Kb) EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR lNDlVlDUAL — MEI: Certificado da Condigao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacéo ﬁcara condicionada a veriﬁcacao da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedorgov.br;
'
c) NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARlA 0U EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;
d) N0 CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores;
e) NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO N0 PAiS: decreto de
autorizagéo expedido pelo orgao competente;
_
OBS: Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragoes ou da consolidagao
respectiva.
__
_
_
f) COPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de ﬁrma individual ou do(s) socio(s), quando
se tratar de sociedade;

1

11.1.1.2 - RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
b) Prova de inscricéo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo ao domicilio ou sede
do Iicitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
c) Certidéo de regularidade de Debitos relativos a Creditos Tributarios Federals e a Divida Ativa da Uniao (CND),
emitidas pela Receita Federal do Brasil na Forma da Portaria Conjunta RFB/PGNF n° 1.751 de 2 de outubro de 2014;
d) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser felta atraves de Certidao Consolidada
Negativa de Debitos lnscritos na Divida Ativa Estadual;
e) A comprovacéo de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita através de Certidao Qsolidada

Negativa de Debitos lnscritos na Divida Ativa Municipal;
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f) Prova de situacéo regular perante 0 Fundo de Garantia por Tejnpo de Servico - FGTS, atraves de Certiﬁcado de
Regularidade de Situacao — CRS e;
k
g) Certidéo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexisténcia de debltos lnadlmplidos perante a
Justiga do Trabalho.
11. 1.1.2.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentagao exigida para
efeito de comprovagao de regularidade ﬁscal, mesmo que esta apresente alguma restricéo,'
11.1.1.2.2- Havendo alguma restrigéo na comprovagéo da regularidade ﬁscal, sera assegurado 0 prazo de O5 (cinco)
dias Liteis. cujo termo inlcial correspondera ao momento em que 0 proponente for declarado 0 vencedor do certame.
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Comisséo de Pregdes, para a regularizagéo da documentagao e emisséo de
eventuais certidoes negatives ou positivas com efeito de certidéo negativa. conforme os ditames da Lei Complementar
123/2006 e suas alteragdes posteriores,"
11. 1 . 1.2.3 - A nao-regularizagéo da documentagao. no prazo estabelecido, implicara decadencia do direito a
contratagéo. sem prejuizo das sancées previstas no art. 81 , da Lei no 8. 666/93. sendo facultado a convocagéo dos
licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcagéo, para a assinatura do contrato, ou a revogacéo da licitacéo.
i

5
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11.1.1.3 - QUALIFICAQAO TECNICA
11.1.1.3.1. Apresentagao de no minimo 01 (um) Atestado cie Capacidade Técnica de senricos executados.
obrigatoriamente pertinente e compativel com 0 objeto desta licitacéo, expedida por entidade publica ou privada,
usuaria do sen/ico em questao, comprovando a plena satisfacao de sua execucao. Somente serao considerados validos
os atestados com timbre da entidade expedidora e com identiﬁcacao do nome completo do emitente. O atestado devera
ser datado e assinado por pessoa fisica identilicada pelo nome e cargo exercido na entidade, com ﬁrma reconhecida
em cartorio do declarante, estando as informacoes sujeitas a cor‘eréncia pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar.
Bem como as demais informacéesz
a) nome. CNPJ e enderego completo da pessoa juridica tomadora dos servicos e emitente do atestado;
b) nome e CNPJ da empresa que executou 0 servico;
c) descricao dos seivicos;
d) periodo de execucéo;
e) local e data da emissao do atestado;
f) identificacao (nome e cargo ou fungao) e assinatura do signatarid do atestado.
11.1.1.3.2. No atestado de capacidade tecnica devera estar descrlto expressamente os itens cuja execucao ou entrega
foram realizadas, sendo estes compativeis com o Termo de Referéncia deste edital, conforme o caso.
11.1.1.3.3. Podera, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade tecnica para comprovacao ao
que dispoe o item 11.1.1.3.2., instrumento de nota ﬁscal/contrato de prestagéo de sen/ico respectivos ao qual o
atestado faz vinculacao.
11.1.1.4 - RELATIVA A QUALIFICAQAO ECONDMICO-FINANCEIRA:
a) Balanco patrimonial e demonstracoes contabels do ultimo exercicio social, ja exiglveis e apresentados na forma da
Lei, devidamente registrado na Junta Comercial de origem, que comprovem a boa situacéo ﬁnanceira da empresa,
vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oﬁciais quando
encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta, devidamente assinados por contabillsta
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 Junta Comercial do estado sede do Iicitante, facultandose ao Pregoeiro 0 direito de exigir a apresentagao do Livro Diario para veriﬁcaqao de valores;
a.1- Serao considerados como na forma da Lei, o Balanco Patrimonial e Demonstracoes
Contabeis assim apresentados:
Na sociedade empresaria regida pela Lei n°. 6 404/76, sociedade anonima ou por acoes:
- Publlcadas em Diario Oﬁcial; ou
~ Publlcados em jornal de grande circulacéo; ou
- Por fotocopia registrada ou autenticada na Jr nta Comercial da sede ou domicilio da Iicitante;

~
#533’

Q71
-

FREFEITURA
or
I

CRATEUS
Fazenda

Mais

Per Vocé

./' .

1

I

*9

V E RD E

g

\v‘°ﬁ{,

L__

041$“?!-Q

_,L'_',,‘,'_*;(j§§:__€:;__~Z..

a.2- As demais formas societarias regidas pelo Codigo Comercial devem apresentar o balanco do
ultimo exercicio social que, via de regra, coincide com 0 ano civil. Tal informagao sera verificada atraves dos atos
constltutivos societarios.
a.3- As licitantes com menos de 1 (um) ano de constituicao, que ainda nao tenham balango de
final de exercicio, deverao apresentar Demonstracoes Contabeis envolvendo seus direitos, obrigacoes e patrimonio
liquido relativos ao periodo de sua existéncia.
a.4 As empresas constituidas a menos de dois meses apresentaréo o Balango de Abertura,
devidamente registrado na Junta Comercial, de acordo com a legislacao competente.
b)- As empresas optantes pelo regime de tributacao sobre o lucro real/presumido, atraves da
escrituragao digital SPED (ECD), conforme dispoe os art. 3° da lnstrucao Normativa RFB n°. lnstrucao Normativa RFB
n° 1594. de O1 de dezembro de 2015 da Receita Federal do Brasil. Ficando a exigéncia de apresentacéio do Balanco
Patrimonial do ultimo exercicio social, a ser apresentado no prazo que determina o art. 5° da lnstrucao Normativa RFB,
bem como o que determina a Jurisprudéncia no Acordao TCU n° 2.669/2013 de relatorla do Ministro Valmir Campelo.
b.1- A empresa optante pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital - SPED podera apresenta-lo
na forma da lei.

b.1.1.- Entende-se que a expressao "na forma da lei’ os seguintes documento que engloba, no
mlnimo:
\-

I.
ll.
lll.
IV.
V.

Balango Patrimonial;
DRE - Demonstracao do Resultado do Exercicio;
Termos de abertura e de encerramento;
Termos de abertura e de encerramento do Livro Diario;
Recibo de entrega de escrituracao contabil digital; (Para efeito 0 que determina o Art. 2° do
Decreto N° 9.555, de 6 de novembro dc 2018);
b.2~ Todas as copias deverao ser originarias do Livro Diario constante do SPED.
c). Certidao negativa de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, ou de execugao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica (artigo 31 da Lei n° 8.666/93) em
data nao superior a 30 (trinta) dias.

11.1.1.5 - DEMAIS EXIGENCIAS:

\-w

a) Declaragao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que cumpre a proibigao
prevista no lnciso XXXlll do artigo 7° da constituicao federal, combinado com 0 inciso V do artigo 27 Lei n°. 8.666/93 —
ou seja, de que nao utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres, e
de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condicéo de aprendiz. Sugere-se o modelo apresentado neste edital,
em papel da propria empresa, contendo 0 carimbo ou impresso identiﬁcador do CNPJ/MF da ﬁrma proponente.
asslnadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identiﬁcar quem assinou;
b) Declaracao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando. sob as penas da Lei. de
que tem conhecimento de todos os parémetros e elementos do produto a ser ofertado e que sua proposta atende
integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constante dos Anexos deste edital. Contendo 0
carimbo ou impresso identiﬁcador do CNPJ/MF da ﬁrma proponente, asslnadas por pessoa legalmente habilitada e que
seja possivel identiﬁcar quem assinou;
c). Declaracao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei. de
que conhece e aceita 0 teor completo do Edital, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu todos
os documentos e informagoes necessarias para o cumprimento integral das obrigacoes objeto da licitacao. Sugerimos 0
modelo constante no edital, em papel da propria empresa, contendo o carimbo ou impresso identiﬁcador do CNPJ/MF
da ﬁrma proponente, asslnadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identiﬁcar quem assinou;
d). Declaracao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal. declarando para os devidos fins.
sob as penalidades cabiveis. de nao haver Fatos impeditivos quanto a nossa participaqao em licitacoes ou
contratacoes com a Administracao Publica Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se 0 modelo apresentado neste
edital, em papel da propria empresa, contendo 0 carimbo ou impresso identiﬁcador do CNPJ/MF da firma proponente,
asslnadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identiﬁcar quem assinou.
/D

12. OBRIGAQDES DA CONTRATANTE
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Sem prejuizo do integral do cumprimento de todas as obrigacoes decorrentes das disposicoes do contrato,
cabe ao CONTRATANTE:
a) lndlcar formalmente o funcionarlo responsavel pelo acompanhamento e ﬁscalizacéo da execucéo contratual;
b) Facilitar, por todos os meios, o exercicio das funcoes da CONTRATADA, dando-the acesso as suas instalagées;
c) Prestar a CONTRATADA as informagoes e esclarecimentos necessarios que eventualmente venham a ser
solicitados.
d) A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao pleno cumprimento das
obrlgacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
e) Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
f) Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucao do objeto contratual, dlllgenciando
nos casos que exigem providéncias corretivas;
g) Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor
Competente.

\.

13. OBRIGAQDES DA CONTRATADA
Alem das obrlgacoes constantes em clausulas proprias do cqntrato do Edital de Licitagao e seus anexos, em
especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licltagoes, cabe a CONTRATADA:
a) Designar, por escrito, o funclonario responsavel para resolucao de eventuais ocorréncias durante a execucao deste
contrato. dos produtos adquirldos;
,
b) Zelar pela fiel execucao deste contrato, utilizando-se de todos osrecursos materials e humanos necessarios.
c) Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execucao do contrato, tais como transportes.
frete, carga e descarga etc.
d) Cumprir as posturas do Municipio e as disposigoes legals estaduais e federais que interﬁram na execucao do
contrato:
e) Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas as condicoes
de habllltacao e qualificacao exigidas na llcitagao indicada no preémbulo deste termo;
f) Dar ciencia imediata e por escrito a CONTRATANTE sobre qualquer anormalldade que possa afetar a execucéo do
contrato;

g) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato. nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
ﬁscalizacao do CONTRATANTE em seu acompanhamento;
h) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, flscais, comercials e tributarlos, resultantes da execucao
deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/93;
i) Atender prontamente qualquer reclamacéo. exlgéncia. ou observacéo reallzadas pela CONTRATANTE.
\-

14 - ALTERAQDES CONTRATUAIS
14.1-‘A ‘Contratada ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condlcoes contratuals, acrescimos ou supressoes no
quantltativo do objeto contratual, ate o llmite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inlcial do Contrato. conforme o
disposto no § 19, do art. 65, da Lei de Licitacoes.

15. VALIDADE E DA VIGENCIA
15.1 - O Contrato resultante da presente Licitacao tera vigencia a partir de sua assinatura, tendo validade ate 31 de
dezembro de 2020, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n? 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e
suas alteracoes posteriores.
16. PAGAMENTO
161- D pagamento seraefetuado em ate 30 (trinta) dias, contados da apresentacao da nota fiscal/fatura no protocolo
do orgao contratante, a vista do respectivo Termo de Receblmento Deflnitivo do objeto ou Recibo.
17. DA CONTRATAQAO
17.1
As obrigacoes decorrentes da presente licitacao serao formallzadas por termo de contrato especitlco.
celebrado entre o Municipio, representado pelo Ordenador de Eespesas (doravante denominado Contratante). e 0
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Iicitante vencedor (doravante denomlnada Contratada), que observara os termos da Lei n.° 8.666/93, deste edital e
demais normas pertinentes, cuja minuta foi submetida a exame previo da Assessoria Juridica do Municipio.
17.2 O Iicitante vencedor tera o prazo de 05 (cinco) dias utels, contados da devida convocacao, para celebrar 0
referido Contrato, do qual faréo parte integrante o edital, seus anexos, a proposta e demais documentos apresentados
pelo Iicitante vencedor. Em caso de recusa injustiﬁcada, ser-lhe-a apllcado 0 disposto no item 18.7.
17.3 Se o Iicitante vencedor nao assinar 0 Termo de Contrato no prazo estabelecido e facultado ao Ordenador de
Despesa convocar as licitantes remanescentes, respeltada a ordem de classiﬁcacao ﬁnal das propostas, para faze-lo
em igual prazo e nas mesmas condicoes propostas pela primeira classiﬁcada, inclusive quanto aos precos (descontos),
ou revogar a licitacao.
17.4 lncumbira a Contratante providenciar, a sua conta, a publlcacao do extrato do Contrato nos quadros de aviso dos
orgaos publlcos munlcipais, ate 0 quinto dia utll do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20
(vinte) dias daquela data. O mesmo procedimento se adotara com relacéo aos possiveis termos adltivos.
17.5 O Iicitante adjudlcatario se obriga a manter, durante toda a execucao do Contrato. em compatibilidade com as
obrigacoes assumidas, todas as condlcoes de habilitacao.
17.6 O Termo de Contrato se podera ser alterado em conformidade com 0 disposto no art. 65 da Lei n.° 8.666/93.
18. DAS PENALIDADES
1
18.1 O Iicitante que ensejar o retardamento da execucéo do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucao do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, garantldo o
direito previo da citacao e da ampla defesa, ﬁcara impedido de licitar e contratar com a Administracao, pelo prazo de ate
5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punlcao ou ate que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem preiuizo das multas previstas no edital e no termo de
contrato e das demais cominacoes legals.
18.2 A Contratada ﬁcara, ainda, sujeita as seguintes penalidades. em caso de lnexecucao total ou parcial do contrato,
erro de execugéo, execuqéo imperfeita, mora de execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das
informacoes prestadas. garantida a previa defesa:
I — adverténcla, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada nos
seguintes casos:
a) descumprimento das obrigacdes e responsabilldades assumidas na licitacao;
b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos da Contratante,
desde que nao calba a aplicagao de sancao mais grave.
ll - multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agéncia integrante da Rede Arrecadadora de Receitas
Municlpais. por meio de Documento de Arrecadacéo Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com instrucoes
fornecidas pela Contratante);
a) de 1% (um por cento) sobre 0 valor contratual total do exercicio, por dia de atraso na prestacao dos
senilcos ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
’
b) de 2% (dois por cento) sobre 0 valor contratual total do exercicio, por lnfracao a qualquer clausula ou
condlcao do contrato, nao especiﬁcada nas demais alineas deste inciso. aplicada em dobro na reincidencia;
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir qualquer sennco
rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correcao nao se efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirem a
data da comunicacao formal da rejeicao;
lll - suspensao temporeria de participacao em licitacao e impedimento de contratar com o Municipio de
Crateus, porprazo nao superior a 5 (cinco) anos;
_ _
_ _ _
IV - declara 9 ao de inidoneidade para licitar ou contratar
com
a
Administraqao
Publica, enquanto perdurarem
.
.. os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a autogidadedque aplicouda
- ~ pelos PIBILIIZOS
‘ '
penalidade, depots1 do ressarcimento
a~ Administracao
resultantes e depots de ecorn o o p razo a
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18.3 No processo de apllcacao de penalidades e assegurado o direito ao contraditerio e a ampla defesa, garantida nos
prazos de 5 (cinco) dias uteis para as sancoes previstas nos incisos I, ll e Ill do item 18.2 supra e 10 (dez) dias corridos
para a sancao prevista no inciso IV do mesmo item.
18.4 O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
notificacao ou decisao 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 lnexisténcia ou insuﬁciencia de credito da Contratada, 0 valor
devido sera cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de
execucao ﬁscal, com os encargos correspondentes.
18.5 - As sancoes previstas nos incisos Ill e IV do item 18.2 supra, poderao ser aplicadas as empresas que, em razao
do contrato objeto desta Iicltacao:
I - pratlcarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacaol
II - demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao Publlca, em virtude de atos

ilicitos praticados;
Ill — sofrerem condenacao definltiva por pratlcarem, por meios dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento de
quaisquer tributos.
\v

18.6 As sancoes previstas nos incisos I, III e IV do item 18.2 supra poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso
ll do mesmo item, facultada a defesa previa do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
18.7 A Iicitante adjudicataria que se recusar, lnjustiflcadamente, em ﬁrmar o Contrato dentro do prazo de 2 (dois) dias
uteis a contar da notificacao 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 caracterizar descumprimento total da obrlgagao
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 0 Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta
e olto) horas comunicarem seu desinteresse.
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ANEXO ll - PROPOSTA PADRONIZADA

PREGAO ELETRDNICO N° 003/020-SEDUC

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS - CEARA
Comlssao de Pregao
Objetmg
LOTE UNICO

__ l

ITEM

2K

1

l

~
DESCRIQAO

i UNDI

l

QTDE

v. I TOTAL
v.
‘ UNIT

l

l

Valldade da Proposta: 60 (Sessenta) dias;
0 Licitante declara que, nos valores apresentados acima, estao inclusos todos os tributos, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comercials, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos,
demais despesas que possam incldir sobre fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
Local e data, 7de__

de 2020.

Assiiatura

\~

Obsen/acao 1: Esta Carta a Proposta devera ser anexado junto ao sistema da Bolsa de Licitacdes e Leildes do Brasil BLL, sob pena de desclassiﬁcagao.
Obsen/acao 2: Por forga da legislacao vigente, e vedada a identiﬁcacao do Iicitante. (art. 30, § 5° do Decreto Federal n°.
10.024/2019)
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ANEXOIH
MODELO DE DECLARAQDES
DECLARAQAO
(NOME E QUALIFICAQAO oo FORNECEDOR), DECLARA:
a) sob as penas da lei, para todos os ﬁns de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em
processo licitatorio, junto ao Municipio de CRATEUS, Estado do Ceara, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n°
9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituicao Federal, nao
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou lnsalubre, nem emprega menores de 16
(dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

i

b) sob as penas da lei, para todos os ﬁns de direito a que se possa prestar, especialmente para ﬁns de prova em
processo licitatorio. junto ao Municipio de CRATEUS, Estado do Seara, que concorda integralmente com os termos
deste edital e seus anexos;
c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitacao para participar no presente certame

licitatorio. bem assim que ﬁcamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, nos termos do art. 32.
§2°, da Lei n.° 8.666/93.

d) que, sob as penas da Lei, de que tem conhecimento de todos os parametros e elementos do produto a ser ofertado e
que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, ﬁrma o presente, sob as penas da Lei.
(CE),

de
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° ................ ..
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS, E DO OUTRO
LADO ............................... .., PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:

%

(SE PESSOA JURIDICA)
Pelo presente instrumento, o MUNlClPIO DE CRATEUS - CE, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 07.982036/0001-67, com sede de sua Prefeitura Municipal na Rua Cel. Zeze 1141 - Centro Crateus/CE, atraves da Secretaria de XXXXXXXXX, neste ato representada pela respectiva Secretaria Sra ........ ., aqui
denomlnada de CONTRATANTE, e do outro Iado a Empresa .......... ., estabelecida na ......... ., inscrita no CNPJ/MF sob
o n° ............ ., neste ato representada pelo(a) Sr(a) ............. ., portador (a) do CPF/MF n° ............... ., apenas denomlnada
de CONTRATADA, ﬁrmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as clausulas e condicées a seguir
estabelecidas.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
1.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposicoes da Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, demais
alteracdes e atualizada pela Lei n° 9.648/98, de 27 de maio de 1998, nos termos do Pregao Eletronico n° 003/020SEDUC, e resultado da Ilcitacao, devidamente homologada pela Ordenadora da Secretaria de Educacao, com base na
proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato lndependente de transcricao.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
2.1. Constitui objeto do presente contrato a AQUISIQAO DE LIVROS AFRO INDIGENA PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, tudo conforme especiﬁcacoes
contidas no Termo de Referencia, constante no Anexo I do edital e da proposta adjudicada.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:
3.1 O valor global da presente avenca e de R$
(
), a ser pago em conformidade com a entrega no
periodo respectivo, de acordo com as notas ﬁscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da empresa,
acompanhadas das Certidoes do INSS e FGTS, todas atualizada, obsen/adas as condicoes da proposta e o seguinte.
3.2. O valor do presente Contato nao sera objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses do seu registro.
hipotese na qual podera ser utilizado o lndice IGP-M da Fundacao Getulio Vargas.
3.3. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: Na hipotese de sobrevirem fatos imprevistos, ou previsiveis porem
de conseqiiéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execugao do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, conﬁgurando alea economica extraordinaria e extracontratual, podera, mediante
procedimento adminlstrativo onde reste demonstrada tal situacao e termo aditlvo, ser restabelecida a relacao que as
partes pactuaram inlcialmente entre os encargos do contratado e a retribuicao da administracao para a justa
remuneracao do fornecimento, objetivando a manutencao do equilibrio economico-ﬁnanceiro inlcial do contrato, na
forma do artigo 65, ll "d" da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolldada.
3.4. lndependente de declaracao expressa, ﬁca subentendido que, no valor pago pelo contratante, estao lncluidas todas
as despesas necessarias a execugao dos sen/icos, inclusive as relacionadas com produtos, equipamento e méo de
obras.
CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL:
4.1. O Contrato resultante da presente Licitacao tera vigéncia a partir de sua assinatura, tendo validade ate 31 de
Dezembro de 2020, podendo ser alterado nos casos e formas previstos na Lei 8.666 de 21 de Junho de 1.993 e
alteracoes posteriores.
CLAUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS
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CLAUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS:
6.1. As despesas decorrentes das eventuais contratacoes que poderao advir desta licitacao correrao a conta de
recursos especiﬁcos conslgnados no respectivo Orcamento, na Dotacao Orgamentaria n°:
.
Elemenlo de Despesa: n°
.
CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias, contados da apresentacao da nota fiscal/fatura no protocolo do
orgao contratante, a vista do respectivo Termo de Recebimento Deﬁnitivo do objeto ou Recibo.
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA:
8.1 - Alem das obrigaqoes constantes em clausulas do Edital de Licitacao e seus anexos, em especial as definidas nos
diplomas federal e estadual sobre licitacoes, a contratada obrigar-se-a:
a) Designar, por escrito, 0 funclonario responsavel para resolucao de eventuais ocorréncias durante a execucao deste
contrato, dos produtos adquiridos;
b) Zelar pela ﬁel execucao deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materials e humanos necessarios.
c) Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execugao do contrato, tais como transportes.
frete. carga e descarga etc.
d) Cumprir as posturas do Municipio e as disposicees legals estaduais e federais que interﬁram na execucao do
contrato;

e) Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas as condicoes
de habilitacao e qualiﬁcacao exigidas na Iicitacao indicada no preambulo deste termo;
f) Dar ciéncia imediata e por escrito a CONTRATANTE sobre qualquer anormalldade que possa afetar a execucao do
contrato;
g) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
ﬁscallzacao do CONTRATANTE em seu acompanhamento;
h) Responder pelos encargos trabalhlstas, previdenciarios, fiscais, comercials e tributarios, resultantes da execucao
deste contrato. nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/93;
i) Atender prontamente qualquer reclamacao, exigéncia, ou observacao reallzadas pela CONTRATANTE.
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5.1. Os Livros serao entregues de forma INTEGRAL pela CONTRATADA.
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CLAUSULAS NONA — DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE: ‘
9.1. Alem das obrigacoes constantes em clausulas do Edital de Licitacao e seus anexos, em especial as deﬁnidas nos
diplomas federal e estadual sobre llcitagoes, a contratante obrigar-se-a:
a) lndicar formalmente 0 funcionario responsavel pelo acompanhamento e ﬁscalizacao da execuqao contratual;
b) Facilitar, por todos os meios, o exercicio das funqoes da CONTRATADA, dando-lhe acesso as suas instalacoesl
c) Prestar a CONTRATADA as informacees e esclarecimento=: necessarios que eventualmente venham a ser
olicitados.
I A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao pleno cumprimento das
brigagoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666/93 e suas alteracdes posteriores;
I Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucao do objeto contratual, diligenciando
os casos que exigem providéncias corretivas;
§Q_3:D_('D_OQ:(In Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor
Competente.
CLAUSULA DECIMA - DAS SANQOES:
10.1- O Iicitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucao do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, ﬁzer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal, garantldo o
direito previo da citacao e da ampla defesa, ﬁcara impedido de licitar e contratar com a Administracao, pelo prazo de ate
O5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja prom tacao
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perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo de
contrato e das demais cominacoes legals.
10.2- A Contratada ﬁcara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, ‘em caso de inexecucao total ou parcial do contrato,
erro de execugao, execucao imperfeita, mora de execugao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das
lnformacées prestadas, garantida a previa defesa:
I - Advertencia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigacoes e responsabilldades assumidas na llcitagao;
b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos sen/icos da Contratante, desde que
nao caiba a aplicacao de sangao mais grave.
ll - Multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agéncia integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Municipais.
por meio de Documento de Arrecadaqao Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com instrucoes fornecidas pela
Contratante):
a) de 1,0% (um por cento) sobre 0 valor contratual total do exercicio, por dia de atraso na prestacao dos servicos ou
indisponibilidade do mesmo, 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 condicao do
contrato, nao especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na reincidéncia;
c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir qualquer sen/i<;o rejeitado,
caracterizando-se a recusa, caso a correcao nao se efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem a data da
comunlcacao formal da rejeicao;
III - Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar com o Municipio de Crateus, por
prazo nao superior a 05 (cinco) anos;
IV - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publlca, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a autoridade que aplicou a penalidade,
depois do ressarcimento a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada
com base no inciso anterior.
10.3- No processo de aplicacao de penalidades e assegurado o direito ao contraditerio e a ampla defesa, garantida nos
prazos de O5 (cinco) dias uteis para as sancees previstas nos ir clsos I, II e Ill do item 10.2 supra e 10 (dez) dias
corridos para a sancao prevista no inciso IV do mesmo item.
10.4- O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro"Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da
notiﬁcagao ou decisao do recurso.Se o valor da multa nao for paga, ou depositado, sera automaticamente descontado
do pagamento a que a Contratada ﬁzer jus. Em caso de inexisténrria ou insuficiéncia de credito 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.
~
105- As sancoes previstas nos incisos III e IV do item 10.2 supra poderao ser aplicadas as empresas que, em razao
do contrato objeto desta Iicitacao:
a) pratlcarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licilacao;
b) demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao Publlca, em virtude de atos ilicitos
praticados;
V
c) sofrerem condenacao deﬁnitiva por pratlcarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
trlbutos.
10.6- As sancoes previstas nos incisos I, III e IV do item 10.2 supra poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso
ll do mesmo item, facultada a defesa previa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
10.7- A Iicitante adjudicataria que se recusar, injustiﬁcadamente, em ﬁrmar o Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias
uteis a contar da notiﬁcacao que lhe sera encaminhada, estara sujeita a multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total
adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obrlgacao
assumida.
10.8- As sancoes previstas no item 10.7 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 olto) horas comunicarem seu desinteresse.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO:
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11.1. Este contrato podera ser resclndido unilateralmente pela contratante, por conveniéncia administrativa ou por
infringencia de qualquer das condicoes pactuadas:
_
11.2. O nao cumprimento das disposlcoes especificadas neste contrato implicara automaticamente em quebra de
contrato, ensejando rescisao administrativa no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde ja os direitos da
administracao, com relacao as normas contratuais e as previstas em Lei ou regulamento dispostas no presente
instrumento;
11.3. O presente contrato e rescindivel ainda, independentemente we qualquer interpelacao judicial ou extrajudicial, nos
casos de:
11.3.1. Omissao de pagamento pela contratante;
11.3.2. Inadimpléncla de qualquer de suas clausulas por qualquer urnas das partes;
11.3.3. Aceito em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de
antecedencia, sem onus para ambas as partes;
11.3.4. No caso de nao cumprimento de qualquer das clausulas deste contrato, a parte que se sentir prejudicada
podera reincidi-lo sem que se faca necessario uma comunicacao por escrito com a antecedencia deflnida no subitem
anterior.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ALTERACAO CONTRATUAL:
12.1. Quaisquer alteracoes que venham a ocorrer neste instrumento serao efetuadas mediante Termo Aditivo.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO
13.1 - Este contrato podera ser resclndido de conformidade com 0 disposto nos art‘s. 77 a 80 da Lei no 8.666/93;
13.2- Na hipotese de ocorrer a rescisao administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n° 8.666/93. a Contratante sao
assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, paragraf )5 10 a 40, da Lei citada.
CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA FISCALIZACAO DO CONTRATO:
14.1. A execugao do contrato sera acompanhada e ﬁscalizade pelo (a) o (a) Servldor (a) Sr (a). xxxxxxxxxxxx
especialmente designado (a) pelo Secretario(a) Municipal de XXXXX, de acordo com o estabelecido no Art. 67 da Lei
8.666/93. doravante denominado (a) FISCAL DE CONTRATO.
‘
CLAUSULA DECIMA QUlNTA- DO FORO:
15.1. O foro da Comarca de CRATEUS e o competente para dirimir questoes decorrentes da execucao deste Contrato.
em obediencla ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 we junho de 1993, alterada e consolidada.
Declaram as partes que este contrato correspondente a manifestecao ﬁnal. completa e exclusiva de acordo entre elas
celebrado, assinado 0 presente contrato juntamente com as testem inhas ﬁrmadas. Crateus - CE.
CRATEUS-CE, _ de _ _ de l.
MUNICIPIO DE CRATEUS

<nome do secretario gestor>
Secretaria de <Secretaria>
<NOME DA EMPR[;'SA>
<NOME DO REPRESENTANTE>
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1.
CPF N°:
2.
_
CPF N°:
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ANEXO I DO CONTRATO
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v. I TOTAL
v.
UNIT

.
<nome do secretario gestor>
Secretaria de <Secretaria>
<NOME DA EMPRESA>
<NOME DO REPRESENTANTE>
CONTRATADA
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