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EDITAL DE PREG/10 PRESENCIAL
PREGAO PRESENCIAL n°01Z/2020-SEINFRA

f

1“ Pgljgg; E355MBLJLO
O Pregoeiro do Municipio de Crateins, nomcado pela Portaria 00125.11/2019, no uso de suas

atrihuigoes legais tornam pilblico que no dia 27 de Abril de 2020, és 14h00_min, na sala da
Comissio de Licitagéo do Municipio de Crate\'1s,silo£1 Av. Edilberto Frota no 1.821 - Bairro - Planallo -

Cratefls - Cearé, serzi realizada licitagﬁo nu modalidade de Pregzio Presencial, visando £1 aquisi<;Z1o do
objcto supramencionado, conforme descrito no ohjeto deste edital e seus anexos, sendo recehidos os

envelopes contendo as propostas de prego e os documentos de habilitagilo das empresas interessadas,
21$ 14h00min, e em seguida, dado inicio £1 sessﬁo de Pregéo Presencial. Este procedimemo licitatorio
reger-se—é pelas disposiyoes da Lei I19 8.666,_de Z1/O6/1993 e alterggﬁes p0Ste[iQ_[£S - Lgi (lg

Licitagoes, e daLei Federal [19 10.52Q, d_e 17/07LZ002 — Lei qge Regula
Presencial, e pela Lei n9 IZBQOO6 Q $5135 glteragﬁgg, e demais normas pertinentes e, ainda. pelas
disposigoes estabelecidas no presents edital e seus anexo ».

Dotagéo 0r<;amentéria/
Fonte de Recursos
/Element0deDeSpeSa/

AQUISIC./10 DE MANILHAS DE CONCRETO PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATEUSCE, mediante PREG/K0 PRESENCIAL, conforme especil'ica<;ﬁo contida
no Anexo l deste Edital.
01.10.10.04.122.0037.2 2033 - 1 001.00000.00 - 1 510.00000.00 - 1
52().00000.00 - MANUTENCAO DAS ATlVlI)AI)|€S GER/-\1S DA
DE INFRAFSTRUTURA. Elemenlo do Despesa: n‘-’

Critério de Iulgamentoz

Menor Preqo Por Item.

Objeto:

Espécie:

2

Data e Hora de

,

Abertum:

d Prazo localeformad
Entreg
a
Pregoeiro

Secretéri0s[as)
0rdenadores(as) de
despesa:

_
_

27/04/2020 as 14h00m|n.

H _ _ ws
P

I

31 de De-zembro de 2020.

‘ Vigéncia:
‘Div

Pregﬁo Presencial.

1

. .
,
.
A entrega dos produtos hcltados sera de lorma Parcelada no Prazo de
.
.
.
.
05(c1nco) chas da Ordem do forneclmenlo.
losé Isael dos Santos

AGILEU DE MELO NUNES - SECRET/\Rl0 MUNICIPAL ms s/mun.

2-‘ Parte: Das Cléusulas Editalicias
1. DO OBIETO
1.1 A prcsente Iicita<;Z1o tem por objeto o constante mi Prcfnnhulo deste Edital, de acordo com as
espccil'ica<;(>cs contidas em seus anexos.
2.0-DAS RESTRICDES E CONDICDES DE PARTICIPAC/~\(l

2.1- PODER/'\0 PARTICIPAR DESTA LICITAC/10:

\

[

PREFEITURA
as

~e we I
W CRATEUSi
I

I

rd

MUN!

<2 F=.

da

OQVFO

mz U§ mO

...l.'.'.,‘.'.,‘.‘.‘ 1.1..
2.1.1-Podera participar do presente certame licitatorio qualquer pessoa juridica, localizadas em
qualquer Unidade da Federa<;z§o, cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagao, e
que estejam em total consonancia aos ditames deste edital.

2.2-NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITAQAO:
2.2.2 - Nfio poderé participar empresa declarada inidonea ou cumprindo pena de suspensao, que lhes
tenham sido aplicadas, por forga da Lei n\-* 8.666/93 e suas alteragoes posteriores, e ainda;
a] Que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administraeao Ptiblica, de

acordo com 0 Cadastro Nacional de Empresas lnidoneas e Suspensas (CEIS), TCU/CN], A Coinisséo
lara pesquisa no site
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ na fase do credenciamento,
devolvendo os envelopes das participantes que se enquadrem nesta situagao;
b] Cumprindo penalidade de suspensiio temporéria imposta pela Prefeitura Municipal de Cratetis;
c]

lllstejam sob faléncia, concordata, dissolugao ou liquidaeao, fusao, cisfio ou de incorporaqao;

d] Reunidos sob lorma de consorcio;
e] Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de organ ou entidade
contratante ou responsavel pela licitagao;
Q

Autor do projeto bzisico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

g) De empresas cujos socios ou diretores })8l‘[Cllt,‘Z1l"i, simultaneamente, a mais de uina ﬁrma
licitante;
h) Que seja sociedade estrangeira nfio autorizada a funcionar no Pals;

i]

De licitantes que estiverem enquadradas, no que cotlberem, ao disposto no artigo 9‘~’, seus incisos
0 parégrafos, da Lei Federal n‘—’ 8.666/93 e suas posteriores atualizagoes;

j) limpresa que tenham socios que sejam Funcionarios do municipio de Cratefis;
k) Que nao tenham ramo de atividade pertinente ou compativel ao objeto licitado inscrito no
contrato social.

3. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS
3.1. Cada licitante deveré apresentar, simultaneamente, 2 (dois] conjuntos de documentos, a saber: de
Proposta de Preeo e de Habilitaeﬁo.
3.2. Os conjuntos de documentos relativos a Proposta de Prego e a llaliilitagéo deverﬁo sei" entregues
separadainente, em envelopes opacos e lacrados, rubricados no fecho e identificados com 0 nome do
licitante, 0 ntimero do CNP], o objeto da licitaeao e, respectivamente, os titulos dos conteiidos
["Proposta de Prego" e "Documentos de Habilita<;fio"], na forma dos incisos I e ll a seguir:

$

I - envelope contendo os relativos :21 Proposta de Prego:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
PREGAO PRESENCIAL n.9 012/2020-SEINFRA
OBIETO: ......
LICITANTE:
CNP]:
ENVELOPE n9 01 [PROPOSTA DE PREQOS)

ll - envelope contendo os documentos de Habilitagaor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
PREGAO PRESENCIAL n.9 012/2020-SEINFRA
OBIETO: ...... ..
’
LICITANTE:
CNP]:
ENVELOPE n9 02 (DOCUMENTOS DE HABILITACAO) ‘
3.2.1 Os envelopes referidos nos itens anteriores, poderao ser enviados por via postal, remetidos para
o enderego constante no preamhulo deste edital, a serem recehidos até 24 horas antes da aliertura do

certame. nfio se responsabilizando o pregoeiro por percalgos na postagein remessa e entrega desses
envelopes.
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Os documentos necessarios a participacfio na presente licitacao poderao ser apresentados em
original ou copiapor cartorio competente.
3.3.1. Os documentos necessarios a participacfio na presente licitacao, compreendendo os
documentos referentes 51 lialiilitaeao e a proposta de preco e seus anexos. deverao ser apresentados no

idioma oficial do Brasil.
3.3.2. Quaisquer documentos necessarios 5| participacao no presente certame licitatorio,
apresentados em lingua estrangeira, deverao ser autenticados pelos respectivos consulados e
traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado.
3.4. Nao serao aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, ﬁlmes ou copias
em lac-simile, mesmo s, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catalogos apenas como
lorma de ilustracfio das propostas de preco.
_
3.5. Qualquer cidadfio podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar, protocolizando o
pedido ate 2 (dois] dias titeis antes da data lixada para a realizacao do Pregao Presencial, no endereco
discriininado no preamhulo deste edital, cabendo o pregoeiro decidir sobre a peticao no prazo de 24
(vinte e quatro) horas.
3.6. Decaira do direito de impugnar os termos do edital 0 licitante que nao 0 ﬁzer até o segundo dia
titil que anteceder a abertura dos envelopes de l1abilitac§o,hipotese em que tal comunicacao nao tera
-v

eleito de recurso.

3.7. A impugnagao feita tempestivamente pelo licitante nao a impedira de participar do processo
licitatorio até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.
3.8 Os pedidos de esclarecimento ou impugnacoes deverao ser protocolados junto a Comissao de
Licitacao Municipal de Cratetis/Equipe de Apoio e/ou Pregoeiro e atender as seguintes exigéncias:
3.8.1~ Docuinento elaborado em duas vias, ainbas rubricadas em todas as folhas, e assinadas na filtima;
3.8.2-Alegacoes fundamentadas, e se for o caso, pedido instruido com documentacao/provas que se
fizerem necessario;
3.8.3-Se interposta por pessoa fisica, apeticao deveré ser acompanliada de copia xerografica do

documento de identidade de seu signatario;
3.8.4-Se apresentada por pessoa juridica, devera conter a devida qualificacﬁo da pessoa juridica
nome/CNP]/endereco/telefone) e a identiﬁcacao/correlacao de que interpos o pedido pela empresa;
3.9-Acolhida a peticao contra o ato convocatorio sera designada nova data para a realizacao do
certame.

€

4. DA PROPOSTA DE PRECO (ENVELOPE n9 01)
4.1 - O envelope "Proposta de Preco" devera conter a relagﬁo dos servit;os/produtos, sua
discriminacao conforme o edital, contendo seus respectivos precos unitarios e totais do item, em
algarismos e por extenso, em uma (mica via, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel
devidamente identiﬁcado com o ntimero de inscri<;ao no CNP] ou timbre impresso do licitante e
ntimero de telefone, devendo, suas folhas serem rubricadns e nuineradas.
4.2 — A indicacao da razao social da empresa liCl[EiI1l‘3, 0 ntimero de iiiscrigao no CNP] de seu
estabelecimento e endereeo completo devera ser o que to-fetivamente ira prestar o objeto da licita<;ao.
Sao facultativas as informacoes dos dados referentes ao‘ ntiniero de banco, agéncia e conta corrente
nesta etapa da licita<;€1o,sendo obrigatoria, posteriorment+2, para a licitante vencedora.
4.3 - A Proposta de Precos deveréi ser datilografada ou ’mpressa em papel timbrado do licitante ou
com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datadu e assinada (sohre o carimho ou equivalente)
pelo titular ou procurador(a]contendo:
4.3.1 — lndicacao do item cotado e especiﬁczicim do i.em de acordo com o Anexo I deste Edital,
devendo ser indicada a marca, e quantidade de acordo coin o edital;
4.3.2 — Preco unitario e total do item (quantidade x prrico unitario), em algarismos e por extenso, e
preco global do item [somatorio do preco total do item); em algarismo e por extenso;
4.3.3

O prazo de entrega sera de 05 (CINCO) dias a cnntar da data do recehimento da Ordem do

Compra por parte do licitante vencedor;

/

4.3.3.1 - Prazo de validade da proposta, que nfio podera ser inferior a 60 (sessenta) di s;
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4.3.4 - Nos precos propostos ja estarao incluidas as despesas reierentes a frete [entrega), tributos e
demais onus atinentes a entrega do objeto;
4.3.5 Na hipotese da proposta estar sem assinatura sera automaticamente desclassiﬁcadas;
4.3.6 A proposta de precos devera ser apresentada por Item, seguindo o modelo padronizado no
ANEXO II deste Edital.
4.4 - A Proposta de Precos Escrita devera ser elaborada observando as seguintes recomendacoesz
4.4.1 - O licitante nao podera cotar proposta com quantitativo de Item ou subitem diferente ao

deterininado pelo edital.
4.4.2 - O prego final nao podera ultrapassar 0 limite ma>'<imo discriminado no Orcamento Basico em

poder do PREGOEIRO, 0 lance final devera atingir preco igual ou inferior ao Iiinite méximo constante
naquele documento; e, em caso de Item, que seja composto de suhitens, apos a adequacao, o preco
unitario do subitem devera ser inferior aquele limite. Caso nfio seja realizada a fase de lances verbais, o

licitante que cotou na proposta escrita o menor preco devera reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao
liinite maximo do inencionado preco de referéncia através de iiegociacao, sob pena de desclassil'ica<;ao.
4.4.3 - Os pre<;os constantes da proposta do licitante deverao conter apenas duas casas deciinais apos a
virgula, cabendo ao licitante na elaboracao da proposta p ‘oceder ao arredondamento ou desprezar os
ntimeros apos as duas casas decimals dos centavos, I deverao ser cotados em moeda corrente
nacional.
4.4.4 - Os precos propostos serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracao dos inesmos, sob nlegacao de erro, omissao ou qualquer outro

argumento nao previsto em lei.
4.4.5 - A licitante deveré oferecer garantia dos itens contra qualquer defeito de fabricacao, sob pena
de desclassificacao, constatado alguma imperfeicﬁo, ter os itens devolvidos e a licitante submetida as
penalidades da Lei, além do registro da falha no Cadastro de Fornecedores Municipais.
4.4.6 - As Unidades Gestoras poderao se valer da analise técnica dos itens propostos, antes da
adjudicacao e homologaeao da licitante, para verilicacao do atendimento das especiﬁcacoes minimas
dos produtos constantes no Termo de Referéncia.
4.4.7 - Sera considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o Menor Preco por Item, desde
que atenda as exigéncias contidas neste Termo de Referencia e no edital de licitagao.

\ir'

5 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (ENVELOPE n9 02)
5.1 — Os documentos apresentados deverao ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da
matrix, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma ﬁlial, com excegao dos documentos que
sao validos para matriz e todas as filiais. Caso a Iimpresia seja vencedora, o Contrato sera celebrado
com a sede que apresentou a documentacao:
a] REGISTRO COMERCIAL, no caso de einpresa pessoa fisica, no registro piiblico dc empresa
mercantil da lunta COlT18I'ClEll;d(-3V€'l1(l0,I10C€lS()(lL1liCili1I1'.€ ser a sucursal, ﬁlial ou fIg(3I1Cl&I,Z.l|)I8S€|1t8l
o registro da ]unta onde opera com averbacao no registroda lunta onde tem sede a matrix;
b] ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO 0U CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO, em vigor devidamente
registrado no registro ptiblico de empresa mercantil da junta Comercial, em se tratando de sociedades
empresarias e, no caso de sociedades por acoes, acomwanhado de documentos de eleicao de seus
administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucu "sal, filial ou agéncia, apresentar o registro da
]unta onde opera com averbacao no registro da lunta ond‘r tem sede a matriz;
c) INSCRICAO D0 ATO CONSTITUTIVO, no caso de se:iedades simples - exceto cooperativas - no
Cartorio de Registro das Pessoas luridicas acompanhada de prova da diretoria em exercicio; devendo,

no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro no Cartorio de Registro das
Pessoas luridicas do Estado onde opera com averl)a<;ao no Cartorio onde tem sede a matrix;

d) DECRETO DE AUTORIZAQAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO expedido
pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir
e] CEDULA DE IDENTIDADE E CPF, do Socio - Administrador ou do titular da empr " _, ____\

ll ~ Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme 0 caso:
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.2

PREFEIIHRIDE
I

l A-is

iV

gas
___§

o

‘

MUNICIPIO

MU"/fl

a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas ]ur"dicas (CNP]);
_
_
b) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadval on municipal, conlorme o caso, relativo ao
doinicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o obieto
contratual;
c)Certidao de regularidade de Débitos relativos a Crédi='os Tributarios Federals e a Divida Ativa da
Uniao [CND], emitidas pela Receita Federal do Brasil n:~ Forma da Portaria Conjunta RFB/PGNF n9

1.751 de 2 de outubro de 2014;
d) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda lstadual devera ser feita através de Certidao
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida AtivaEstadual;
e] A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Ntinicipal devera ser feita através de Certidao

Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal;
i]Prova de situacao regular perante o Fundo de GLIITIIIIPI por Tempo de Servico — FGTS, através de
Certificado de Regularidade de Situacao — CRS e;
'
g] (Iertidao Negativa de Débitos 'l‘rabalhistas (CNDT), para comprovar a inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Iustica do Trabalho.

‘\-

5.2/is micr0empre.so.s" e empresos de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentoccio exigido
paro e/ieito de comprovaccio de regularidode fiscal, mesmo que esta opresente algumo restricdo;
5.3 Hovendo olgumo restricdo no comprovaccio do reguloridode fiscal, serd ossegurodo 0 prazo de 05
(cinco) dias iiteis, cujo termo iniciol correspondero oo momento em que o proponente /or declorodo o
vencedor do certome, prorrogoveis por igual pcriodo, *1 critério do Comissﬁo de Pregoes, para o
re_gulariza¢ci0 do documentaccio e emisscio de evenluois certidﬁes riegotivos ou positivos com efeito de
ccrtidoo negotivo, conforme 0s ditomes do Lei Complementor 123/2006 e suas alterocoes posteriores;
5.4/I ncio-regulorizocdo do documentacdo, no prozo estrzbelecido, implicard decodéncio do direito ti
controtocdo, sem prejufzo das soncoes previsms no art. 81, do Lei no 8.666/93, sendo focultodo o

convococdo dos /icitontes remonescentes, no ordem dc clossificoccio, para a assinoturo do contrato, nu o
revogacdo do Iicituccio, ou item, conforme 0 coso.
5.5 Conforme PURTARIA CON/UNTA N9 555, DE Z3 DF MARCO DE 2020, fico prorrogado por 90
(nm/ento} dios o prozo de validade dos Certiddes Negotii/~75 de Débitos relativos o Créditos Tributdrios
Federois e ci Divido Ativo do Unicio (CND) e Certidries Pzisitivas com Efeitos de Negotivos de Débitos
relotivos o Créditos Tributdrios Federois e ti Divido Ativo do Unirio (CPEND), vcilidos no doto do
publicocdo do Portorio Conjunta, em decorrénciu do ponde-nio relocionodo o0 coronuvirus (COVID-1 9)

€

III — Qualiﬁcacao técnica, conforme 0 caso:
:
a) Atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de dirrito publico ou privado com itlentiﬁcaciio do
assinante e iirma reconhecida por cartorio competente, TOIT1|)|‘()V£II1(l() que a LICITANTE forneceu ou
esta fornecendo servicos/produtos compativeis em carac eristicas com o objeto da licitacao.

IV — Qualiﬁcacao economica-ﬁnanceira, conforme 0 c: so:
a) Balanco patrimonial e demonstracoes contabeis do iltimo exercicio social (DRE), ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado n junta Comercial de origeni, que comprovem

a boa situacao financeira da empresa, vedada a suz substituicao por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficias quando encerrados ha mais de 3 ('l'RES]
meses do data de apresentacao da proposta, devidame ite assinados por contabilista registrado no
CRC.Tratando-se de Sociedade Anonima, publicagao em Diario Olicial ou jornal de grande ci|'ct|lacz"io
ou copia autenticada do Balanco Fiscal correspondente no ultimo exercicio social encerrado, com as

respectivas demonstracoes de Conta de Resultados. Os -lemais tipos societarios deverao apresentar
copias autenticadas do Balanco Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial da Sede do
licitante, acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diario, reservando~se F
COMISSAO o direito de exigir a apresentacao do Livro Diario para veriﬁca<;ao dos valores, assina.'os
por contador habilitado do acordo com o /\rt. 31 da Lei 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
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b] As licitantes com menos de 1 (um) ano de constitui<;Zi=), que ainda nao tenham balanco de final de
exercicio, deverao apresentar Demonstracoes Contabe s envolvendo seus direitos, obrigacoes e
patrimonio liquido relativos ao periodo de sua existénciaf
c] Certidao Negativa de faléncia ou concordata expedida 1‘ elo Distribuidor da Sede da pessoa luridica.
5.6 Declaracao de que, em cumprimento ao estabelecid- na Lei n‘-’ 9.854, de 27/10/1999, publicada
no DOU do 28/10/1999, e ao inciso XXXlll, do artigo 7", d ' Constituicfio Federal, nfio emprega menores
de 18 (de'/.oito] anos em trabalho noturno, perigoso (‘u insalubre, nem emprega menores de 16

(dezesseis] anos em trabalho algum, salvo na condicao ’le aprendiz, a partir de 14 [quatorze] anos,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
5.7 I)eclara<,'ao de conhecimento de todos os parametros --r elementos dos servicos a serem ofertados e
que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital;
5.8 Declaracao expressa de integral concordancia com os termos deste edital e seus anexos, conforme

modelo constante dos Anexos deste edital;
5.9 Declaracao, sob as penalidades cabiveis, de inexistencia de fato superveniente impeditivo da
\.-

liabilitacao, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, conlorme modelo
constante dos Anexos deste edital (art.32, §2‘-’, da Lei 11.‘! 8.666/93);
5.10 O LICITANTE deveré fornecer a titulo de informat;f1o, numero de telefone, fax, e pessoa de contato,
preferencialmente local. A auséncia desses dados nao a tornara inabilitada.
6.0 RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO
6.1 - A abertura da presente licitacao dar-se-ii em sessfio publica, dirigida por um Pregoeiro, a ser
realizada no endereco constante do Prefmibulo, de acord» com a legislacao mencionada no preambulo
e o conteudo deste edital:

‘aw

6.2- Antes do inicio da sessao, os representantes dos int- ressados em participar do certame, deverao
se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, cevidamente munidos de documentos que os
credenciem a participar desta licitacao, inclusive com | ideres para formulacao de ofertas e lances
verbais, nos termos previstos pelo inciso IV, do artigo 11, ‘lo Decreto n9 3.555/2000.
6.3- No dia e local designado neste edital, na presenca d< s representantes dos licitantes, devidamente
credenciados, e demais pessoas que queiram assistir kl) ato, O Pregoeiro recebera, em envelopes
distintos, devidamente fechados e rubricados nos fecht s, as propostas de preco e a documentacao
exigida para a habilitacao dos licitantes, registrando em a a a presenca dos participantes.
6.4- Depois de encerrado o recebiinento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento sera
aceito pelo Pregoeiro, salvo no caso do item 9.5 deste €(lil‘1l.
6.5- Cada licitante credenciara representante que sera a 'mitido a intervir nas fases do procedimento
licitatorio e a responder por todos os atos e efeitos previs'os neste edital, por sua representada.
6.6 - Para protocolar envelopes de habilitacao e propostos de precos junto ao Pregoeiro ou Comissfio
de Licitacéio, também devera o representante cumprir osrequisitos exigidos no item 6.7, com exceczio
dos itens lll e IV.

6.6- POR CREDENCIAMENTO ENTENDE-SE A APRESENTAQAO CONIUNTA DOS SEGUINTES
DOCUMENTOS:
I- Documento oﬁcial de identidade;
I|- Procuracao por instrumento ptiblico ou particular, inclusive com outorga de poderes para,
na forma da lei, formular ofertas e lances verbais de precos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, em nome da licitante, acompanhado do respectivo documento que
comprove a investidura/titularidade desses poderes pelo outorgante (ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, acompanhado da ata de eleicao dos administradores, procuracoes
e/ou substabelecimentos se for 0 caso, demonstrando essa condicao de socio-gerente, diretor.
titular on representante com poderes para constituicio do mandato).
llI- Nos casos de ME e EPP, apresentar também declaracao de que atende os requisitos do Art
39 da Lei Complementar 123 de 14 de janeiro de 201 6 e suas alteracoes pnsteri 'es, para que
\‘
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I te edital. A
possa fazer ius aos beneficios previstos na referida L .|, conforme modelo anexo d€S
nao apresentacao da presente declaracao, na forma aqui exigida, implicara na decadencia do
direito aos beneficios previstos na Lei Complementar i123/2006 e suas alteracoes postegiorest
lV- DECLARAQAO de que cumpre plenamente os reqnsitos de habilitacao, conforme ispos o
no inciso VII do artigo 49 da Lei 10.520/02.
4
6.6.1- Caso o representante seja socio da empresa licitnnte com poderes de representacao, sociogerente, diretor do licitante ou titular de firma individua", deverao ser apresentados documentos que
comprovem tal condicao (atos constitutivos da pessoa iuridica, ata de sua eleicao, etc.), nos quais
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacoes em decorréncia de tal
investidura.
6.6.2- Estes documentos (originals ou copias autenticadas em Cartorio) deverao ser entregues fora dos
envelopes, para que possam ser analisados no inicio dos traballios, antes da abertura dos envelopes
"Propostas de Precos".

$1

6.7- A nao apresentagao ou incorrecao insanavel de quaisquer dos documentos de credenciamento do
preposto nao inabilitara o licitante, mas impedira o oferecimento de lances verbais pelo licitante
durante a sessao do pregao até que seja cumprido o disposto nos itens 6.5 e 6.6 deste edital, quando
for o caso.
7.0 DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS
7.1 O Pregao Presencial sera realizado pelo Sistema presencial.

7.2 O julgamento da licitacao sera realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas etapas
somente para fins de ordenamento dos traballios, e obedt--cera ao critério do Menor Preco por Item.
I — a etapa de classiﬁcacao de precos compreendera a oijdenacao das propostas de todo os licitantes,
classificacao inicial das propostas passiveis de ofertas do lances verbais, oferta de lances verbais dos
licitantes proclamadas para tal, classificacao final das ])l'(l‘)0SlIZlS e exame da aceitabilidade da proposta
da primeira classificada, quanto ao objeto e valor;
,
~
1 .
_
ll — a etapa de habilitacao, declaracao do licitante venceclir e adjudicacao compreent era a verificacao
e analise dos documentos apresentados no envelopei "Documentos de Habilitacao" do licitante
classificado em primeiro lugar, relativamente ao atendiiiento das exigéncias constantes do presente
edital, bein como a declaracao do licitante considerado Yencedor do certame e a adjudicacao, sendo
esta ultima feita caso nao ocorra interposicao de recurso.1
‘ﬁr

7.3 Apos a entrega dos envelopes nao cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo pregoeiro.
7.4 Da reuniao para recebimento, abertura e classilicacao das propostas e habilitacao, sera lavrada
ata circunstanciada, que mencionara todos os licitantes, as propostas apresentadas, as observacoes e
impugnacoes feitas pelas licitantes e demais ocorréncias que interessarein ao julgamento da licitaciio,
devendo ser assinadas pelo pregoeiro e Equipe de Apoio e por todos os representantes presentes dos
licitantes ou por representantes entre eles escolhidos, sendo o numero minimo de dois licitantes;
7.5 A reuniao inencionada no item anterior podera ser gravada, pelo pregoeiro e Equipe de Apoio, por
qualquer meio de reproducao mecanica ou eletronica, como a fotografica, cinematografica, fonografica
ou de outra espécie. O pregoeiro comunicara aos licitantes qual o meio de gravacao estara utilizando e
os registros decorrentes desta poderao ser utilizados para comprovacao de atos e fatos nele contidos,
sendo que sera arquivada por um periodo de 60 (sessenta) dias apos a data da reuniao.
7.6 () licitante vencedor sera convocado a apresentar a proposta de preco definitiva e firniar o
instrumento contratual, do qual fara parte o edital, seus H‘l€XOS e a respectiva proposta.
7.7 O Municipio de Crziteus se reservara o direito de efetuar diligéncias visando conlirmar as
informacoes apresentadas pelo licitante sobre as caractl-risticas dos produtos ofertados. Caso seiain

encontradas discrepancias entre informacoes contidas em rlocumentacao impres"
I
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especifica, prevalecerao as da proposta. Se inexequiveiri, este fato implicara na desclassificacao da
proposta da licitante.
~
8.0 DA EASE DE CLASSIFICACAO DE PRECOS
'
8.1 Serao abertos os envelopes "Proposta de Preco" de todos os licitantes e o pregoeiro informara aos
participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preco para o fornecimento do[s)
objetols] da presente licitacao e os respectivos valores ofertados.
8.2 O pregoeiro fara a ordenacao dos valores das propostas, em ordem decrescente, de todos os
licitantes, classificando o licitante com proposta de menor preco por ltem e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% [dez por cento) relativamente
ii de menor preco, para que seus representantes participem dos lances verbais.
8.2.1 Quando nao forem verificadas no minimo 3 ftrés] propostas de precos nas condicoes deﬁnidas
no item 8.2, o pregoeiro classificara as melhores propostas, até o maximo 3(trés], para que seus
representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os precos oferecidos nas propostas
escritas.

£4
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8.3 Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentacao de lances verbais, que deverao ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com precos decrescentes.
8.3.1 O pregoeiro convidara individualmente os representantes dos licitantes, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor preco e os demais, em ordem
decrescente de preco.
I
8.3.2 So serao aceitos os lances cujos valores foremlinferiores ao ultimo lance que tenha sido
anteriormente registrado, nao sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.3.3 Casos nao mais se realizein lances verbais,sera declarada encerrada a etapa competitiva e
ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de meror preco.
8.3.4 A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicara
exclusao do licitante das rodadas posteriores de oferta d‘-T2 lances verbais, ﬁcando sua ultima proposta
registrada para classificacao, no ﬁnal da etapa competitiv;~..
8.4 Declarada encerrada a etapa competitiva e realitiada a classificacao final das propostas, o
pregoeiro examinara a aceitabilidade do primeiro classlficado, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadainente a respeito.
p
8.4.1 Sera verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preco e os valores estimados
para a contratacao.
*
8.5 Caso liaja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se
realizem lances verbais, o desempate se fara por sorteiogem ato publico, na propria sessfio do Pregao
Presencial.
8.6 Nas situacoes em que nao se realizem lances verbal:-I, ou depois de declarado o encerramento da
etapa competitiva, ou se a oferta nao for aceitavel ou no exaine de oferta subsequente, o pregoeiro
podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preco melhor para a
Administracao.
8.7 Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as
penalidades constantes deste edital.
8.8 Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope I3." 01
(Proposta de Preco), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, on com
irregularidades, hem como os que apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis,
serao considerados desclassificados, nao se admitindo conipleinentacao posterior.
8.8.1 Considerar-se-ao precos manifestamente inexequiveis aqueles que forem simbolicos, irrisorios
ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
8.9 Em caso de divergéncia entre informacoes contidas em documentacao impressa e na proposta
especifica, prevalecerao as da proposta. Em caso de mvergéncia entre informacoes contidas nos
documentos exigidos pelo edital e em oulros apresen ados, porém nao exigidos, prevalecerao as
primeiras.
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9.0 DA FASE DE HABILITAQAOEDOIULGAMENTO
I
I ’
9.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 8 ‘deste edital, e sendo aceitavel a proposta
classificada em primeiro lugar, o pregoeiro anunciaifa a abertura do envelope referente aos
"Documentos de Habilitacao" desta licitante.
9.2 Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n‘-‘ 02
(Documentos de Habilitacao), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou
com irregularidades, serao considerados inabilitados, nao se adinitindo complementacao posterior.
9.2.1- Na forma do que dispoe o art. 42 da Lei Complementar n‘-’ 123, de 14.12.2006 e suas alteracoes
posteriores, a comprovacao da regularidade fiscal das inicroempresas e empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato.
9.2.1.1- Para efeito do disposto no item aciina, as ME e EPP, por ocasiao de participacao neste
procedimento licitatorio, deverao apresentar toda a documentacao exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao.
9.2.1.2~ Havendo alguma restricao na coinprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de

05 (cinco) dias uteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, para regularizacao da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de
5-w

€

eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.
9.2.1.3- A nao-regularizacao da documenta<;ao, no prazo previsto no item anterior, implicara
decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das saiicoes previstas no art. 81 da Lei n‘-’ 8.666/93,
sendo facultado a Administracao convocar os licitantes renianescentes, na ordem de classiﬁcacao, para
a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.
L
9.2.1.4- Sera inabilitado o licitante que nao atender as exigéncias deste edital referentes a fase de
habilitacao, bem como apresentar os documentos defeituosos em seu conteudo e forma, e ainda, a ME
ou EPP que nao apresentar a regularizacao da document: cao de Regularidade Fiscal no prazo definido
no item "9.2.1.2" acima.
9.3 Constatado o atendimento das exigéncias fixadas nr, edital, o licitante sera declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitacao, pelo ])l‘(2gOBlIf.), caso nao haja intencao de interposicao de
recurso.
9.4 Se a oferta nao for aceitavel ou se o licitante desatender as exigéncias habilitatorias, o pregoeiro
examinara a oferta subsequente, permitida reiiegociatfio - item 8.6 do edital, veriﬁcando a sua
aceitabilidade e procedendo a verificacao da liabilita<;ao do licitante, na ordem de classificacao, e assim
sucessivamente, até uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o respectivo licitante
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
9.5 A empresa vencedora obriga-se a fornecer no prazo de 02 (dois) dias uteis a reuniao de abertura
das propostas, nova Planilha de Formacao de Precos com os devidos precos unitarios e totais,
vencedores, facultado ao Pregoeiro prorrogar por igual periodo;
9.6 Da sessao do Pregao Presencial sera lavrada ata circunstanciada, que mencionara os licitantes
credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificacao, a analise da
documentacao exigida para habilitacao e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao
final, pelo pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo(s) representantels) credenciadols) do[s) licitante[s)
presente(s) a sessao ou por representantes entre eles escolhidos, sendo o numero minimo de dois
licitantes.
9.7 Ao final da sessao, caso nao haja intencao de interposicao de recurso e 0 preco ﬁnal seja igual ou
inferior ao previsto para a aquisicao dos produtos sera feita, pelo pregoeiro, a adjudicacao ao licitante
declarado vencedor do certame e encerrada a reuniao. Posteriormente, o processo, devidamente
instruido, sera encaminhado para as Secretarias comoetentes para liomologacao e subsequente
contratacao.
‘
9.8 Os envelopes com os documentos relativos a habilita-".50 dos licitantes nao declarados vencedores
serao retirados pelos representantes dos licitantes na propria sessao. Os remanescentes
permanecerao em poder do pregoeiro, devidamente la:rados, durante 20 [vinte) dias correntes a
disposicao dos licitantes. Findo este pra'/.0, sem que SCjZ1lTff'6tll'€lClOS,Sf-3I'fl()(l8SU‘L|l(lOS.
10.0 DOS RECURSOS
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10.1 Ao final da sessao, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer licitante
podera manifestar, imediata e motivadamente, a intencao de interpor recurso, com registro em ata da
sintese das suas razoes, podendo juntar memorials no prazo de 3 (trés] dias, ficando os demais

licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazoes em igual numero de dias, que
comecarao a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
10.1.1 O recurso contra decisao do pregoeiro tera efeito suspensivo.

10.1.2 A falta de manifestacao imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessao do
Pregao Presencial, importara a preclusao do direito de recurso e a adjudicacao do objeto da licitacao
pelo pregoeiro ao licitante vencedor.
10.1.3 A peticao podera ser feita na propria sessao e, se oral, sera reduzida a termo em ata, facultado
o pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
10.20 acolhimento de recurso importara a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
10.30s autos do processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados na
respectiva Secretaria de origem.
,
\_-

10.4Decididos os recursos e constatada a regularidadc dos atos procedimentais, o Secretario de
origem homologara o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto ao[s] licitante(s) (l(3Cl2lI'EldO(S)
vencedor(es] do certame, determinando a contratacao da iadjudicataria.
10.5 Os recursos e impugnacoes interpostos fora dos prazos nao serao conhecidos.

110 DACONTRATAQAO

\_'

11.1 As obrigacoes decorrentes da presente licitacao serao formalizadas por termo de contrato
especiﬁco, celebrado entre o Municipio, representado pelo(s) Secretario(s) Ordenador(es] de Despesa
[doravante denominado Contratante), e o licitante vencecior (doravante denominada Contratada), que
observara os termos da Lei n.9 8.666/93, deste edital efdemais normas pertinentes, cuja minuta foi
submetida a exame prévio da Procuradoria Geral do Muni'.:ipio.
11.2
O licitante vencedor tera o prazo de 02 (dois) dias titeis, contados da devida convocacao,
para celebrar o referido Contrato, do qual farao parte integrante o edital, seus anexos, a proposta e
demais documentos apresentados pelo licitante vencedor. Em caso de recusa injustiﬁcada, ser-lhe-a
aplicado o disposto no item 18.7 deste edital.
11.3. Se o licitante vencedor nao assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é facultado ao(s)
Secretario(s) Ordenador(es] de Despesa convocar as licitantes reinanescentes, respeitada a ordem de
classificacao final das propostas (item 8.4 deste edital), para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condicoes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos precos (descontos), ou revogar a
licitacao.
11.4. lncumbira Contratante providenciar, a sua conta, a publicacao do extrato do Contrato nos
quadros de aviso dos orgaos publicos municipais, até o quinto dia t'itil do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte] dias daquela data. O mesmo procedimento se adotara
com relacao aos possiveis termos aditivos.
11.5. O licitante adjudicatario se obriga a inanter, durante toda a execucao do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas as condicoes dc liabilitzicao.
10.6. O Termo de Contrato so podera ser alterado em conformidade com o disposto no art. 65 da Lei
11.9 8.666/93.

12.0 DA VALIDADE E DA VIGENCIA
12.1. O Contrato resultante da presente Licitacao tera vigencia a partir de sua assinatura, tendo
validade até a entrega total dos bens, tendo validade até 31 de de'/.embro de 2020.
13.0 DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS

13.1. A Contratante, além das obrigacoes resultantes da observancia da Lei n.‘1 8.666/93. deveril
obedecer as disposicoes elencadas na minuta do Termo d ~Contrato — Anexo a
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14. DA EXECUCAO DO CONTRATO
’
_
14.1.0 Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas contratuais e
as normas dispostas na Lei n.‘l 8.666/93 e alteracoes posteriores, bem como legislacao pertinente,
respondendo cada uma pelas consequéncias de sua mexecucao, total ou parcial.
15. DA DATA, LOCAL E HORARIO DE ENTREGA DOS PRODUTOS.
15.1 O(s) objeto deverao ser entreguc(s) na forma, prazo, locais e liorarios definidos no Preambulo
deste Edital.

15.2. A entrega do objeto deve se efetuar de forma a nao comprometer o funcionamento dos sistemas,
recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de interrupcao, esta devera estar devidamente
planejada e ser necessariamente aprovada pelo Secretario Ordenador de Despesa.
15.3 Em nenhuma hipotese serao concedidas prorrogacoes de prazo.
15.4. Por ocasiao da entrega do objeto, o fornecedor devera apresentar recibo em 02(duas) vias, além
das respectivas fatura e Nota Fiscal.
15.5. Para os objetos deste certame, devera ser emitida Fatura e Nota Fiscal por Anexo em nome da
Prefeitura Municipal de Cratetis, com domicilio Avenida Cel Zezé, 1.141 - Centro — CEP: 63.700—000 \-

Crateus - CE, inscrito no CNP] n9 07.982036/0001-67, para a entrega do objeto, deverao ser atendidas
as exigéncias deste edital.

15.6. A fiscalizacao do Contrato sera exercida especialmente por Servidor designado (a) pelo
Ordenadorla) de Despesa.
15.6.1.0 exercicio da fiscalizacao ou 0 acompanliamento r-tera exercido no interesse do Municipio e nao
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, clanos resultantes de imperfei<;ao técnica, vicios redibitorios
e, na ocorréncia destes, nao iinplica corresponsabilida-.le do Poder Publico ou de seus agentes e
propostos.
15.6.2. A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o produto entregue, se em
desacordo com os termos do presente Edital e do respectivo Contrato.

€'

15.6.3. Quaisquer exigéncias da fiscalizacao inerentes ao objeto do Contrato deverao ser prontamente
atendidas pela Contratada, sem onus para a Contratante. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir,
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, onde se verificarein vicios, defeitos ou incorrecoes,
sem prejuizo da aplicacao das penalidades cabiveis.
15.7. O produto objeto da licitacao nao exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho em relacao a prazo de entrega, validade e qualidade do produto.
15.8. A Contratada ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, a critério da Contratante, respeitando-se os limites previstos
na Lei 11.9 8.666/93 e alteracoes posteriores, até 25% [vinte e cinco por cento] do valor do Contrato.
facultada a supressao além deste limite medianle acordo entre as partes.
16. DA RESCISAO DO CONTRATO
16.1 - A rescisao contratual podera ser:
a] Deterininada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos l a
Xll do art. 78 da Lei Federal n9 8.666/93;
b) Amigavel, por acordo entre as partes, mediaiite autorizacao escrita e fundamentada da autoridade
coinpetente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da Administracao;

c) Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n9 8.666/93, sem que haja culpa
do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos reg!-lamentares coniprovados, quando os houver

sofrido;
d) A rescisao contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequéncias previstas no art
80, incisos l a IV, ambos da Lei n‘-’ 8.666/93.
17. DO PRECO,PAGAMENTO E DO REAIUSTE

'

17.1. Os precos ofertados devein ser apresentados, com iiicidéncia de ICMS;
17.2. A entrega do objeto devera obedecer ao contido no l'reambulo deste Editc '

I

PREFEIIURA
DE
‘KGB-‘Y

CRATEIIS

N-INIQ‘

J11:or9118"

6if

‘$-

<2 Pi H16 wt
ITI

U6

I II iictuf
.-....<. ..,.- ..,..

17.3.0 preco do objeto da presente licitacao serao cobrados pelo licitante adjudicatario de acordo com
as condicoes estabelecidas no Pregao Presencial.
17.4. O objeto efetivamente fornecido sera atestado e pago, respectivamente, pelo Liquidante e
Ordenador de Despesa da Secretaria de origem, cujo endereco sera o de cobranca das faturas
relacionadas a este edital, nos prazos e na forma estabelecidos na ininuta do Termo de Contrato —

segundo modelo constante em anexo deste edital.
17.5. O pagamento sera efetuado em 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.
17.6. Os precos sao firmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentacao da proposta. Caso o prazo exceda a 12 [do'/e) meses, os precos contratuais poderao ser
reajustados, tomando-se por base a data da apresentacai da proposta, com base no indice IGP-M da
Fundacao Getulio Vargas ou outro equivalente que venha :1 substitui-lo, caso este seja extinto.
17.7 - Independentemente de declaracao expressa, fica subeiitendido que, no valor pago pelo
contratante, estao incluidas todas as despesas necessrrias a execucao dos servicos, inclusive as
relacionadas com equipainentos e mao-de-obra.
\-

18.0 DAS PENALIDADES
18.1. O licitante que ensejar 0 retardamento da execucao do certame, nao mantiver a proposta, falhar

ou fraudar na execucao do Contrato, comportar-se de mofo inidoneo, ﬁzer declaracao falsa ou conieter
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citacao e d . ainpla defesa, ficara impedido de licitar e
contratar com a Administracao, pelo prazo de até 5 (ciico] anos, enquanto perdurarein os motivos
determinantes da punicao ou até que seja promovida a r-Jabilitacao perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas 1.0 edital e no termo de contrato e das denials
cominacoes legals.
18.2. A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao total ou
parcial do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, inora de execucao, inadimplemento
contratual ou nao veracidade das informacoes prestadas, garantida a prévia defesa:
I — adverténcia, sancao de que trata 0 inciso I do art. 87, da Lei n.‘—’ 8.666/93, podera ser aplicada nos
seguintes casos:
a] Descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas na licitacao;
b) Outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das olirigacoes dz.
Contratante, desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave.
‘r

ll — multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agéncia integrante da Rede Arrecadadora de
Receitas Municipais. por meio de Docuinento de Arrecaoacao Municipal — DAM, a ser preenchido de
acordo com instrucoes fornecidas pela Contratante];
a] De 1% (um por cento] sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso na entrega dos
produtos ou indisponibilidade do mesmo, liinitada a 10% do mesmo valor;
b] De 2% (dois por cento] sobre o valor contratual total ‘lo exercicio, por infracao a qualquer clausula
ou condicao do contrato, nao especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na

reincidencia;
c) De 5% (cinco por cento) do valor contratual total (ll exercicio, pela recusa em corrigir qualquei
servico rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a corr"cao nao se efetivar nos 5 (cinco) dias que se
seguirem a data da comunicacao formal da rejeicao;

I

III — suspensao temporaria de participacao em Iicitacao r impedimento de contratar com o Municipio
de Crateiis, por prazo nao superior a 5 (cinco) anos;
\
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IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
perdurarein os motivos determinantes da punicao ou até 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.
18.3. No processo de aplicacao de penalidades é assegurado o direito ao contraditorio e a ampla
defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias uteis para as sancoes previstas nos incisos l, II e Ill do

item 18.2 supra e 10 (dez] dias corridos para a sancao prevista no inciso IV do mesmo item.
18.4.0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Ti-souro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da notificacao ou decisao do recurso.Se o valor ala multa nao for pago, ou depositado, sera
automaticamente descontado do pagamento a que a Coniratada fazer jus. Em caso de inexisténcia ou
insuficiéncia de crédito da Contratada, o valor devido scra cobrado administrativamente ou inscrito
como Divida Ativa do Municipio e cobrado inediante piocesso de execucao fiscal, com os encargos

correspondentes.

\-

18.5. As sancoes previstas nos incisos Ill e IV do item 1'l.2supra, poderao ser aplicadas as empresas
que, em razao do contrato objeto desta licitacao:
I — praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos la licitacao;
II — deinonstrarem nao possuir idoneidade para contra ar com a Administracao Publica, em virtude
de atos ilicitos praticados;
III — sofrerem condenacao definitiva por praticar.-m, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
18.6. As sancoes previstas nos incisos I, Ill e IV do item 18.2 supra poderao ser aplicadas juntamente
com a do inciso ll do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de 5 (cinco) dias uteis.
18.7 A licitante adjudicataria que se recusar, injustiIicadamente, 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 obrigacao assumida.
18.8 As sancoes previstas no item 18.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que, apesar do nao
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este

\w

edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunica -‘em seu desinteresse.
19. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
19.1. Os recursos para a execucao do objeto da presente ‘icracao correrao a conta da(s) I)otacao(oes_)
Orcamentaria(s) especificadas no Preamhulo deste Edital

20. DISPOSICOES GERAIS
20.1. As norinas que disciplinam este Pregao Preseiici il serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, atendidos I s interesses publicos e o da Administracao,
sem comprometimento da seguranca da /Contratacao. Us casos omissos poderao ser resolvidos pelo
pregoeiro durante a sessao.
20.2. O nao atendimento de exigéncias fOl‘I11ZllS nao esenciais nao importara no afastamento do
licitante, desde que sejam possiveis a afericao da sua qual‘ dade e a exata compreensao da sua proposta
durante a realizacao da sessao publica deste Pregao Prese ncial.
20.3. Os documentos exigidos neste Edital deverao est.':r com prazo de validade em vigor na data
marcada para recebimento dos envelopes, em origina, ou em copia ja autenticada por cartorio
coinpetente, devendo a cada face de documento reproduzido corresponder uma autenticacao. ainda
que diversas reproducoes sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legiv '
'1!il.(l as
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certidoes/declaracoes as quais nao tiverein em seu corpo sua data de validade terao validade de 60
(sessentaj dias contados a partir da data de sua emissao.
20.4. A adjudicacao e a homologacao do resultado desta licitacao nao implicara direito a contratacao.
20.5. Nenhuma indenizacao sera devida as licitantes pela elaboracao ou pela apresentacao de

documentacao referente ao presente edital.
20.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital exclui-se o dia de inicio de contagem e incluise o dia do vencimento, observando-se que so se inicitim e vencem prazos em dia de expediente

normal no Municipio, exceto quando for expressamente estabelecido em contrario.
20.7. A(O) Secretaria(o) Ordenador(a) de Despesas podera revogar a presente licitacao por razoes de
interesse ptiblico decorrente de fato superveniente devidamente coinprovado, pertinente e suficiente
para tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou mediante provocacao de terceiros, nos
termos do art. 49 da Lei 11.9 8.666/93, nao cabendo as licitantes direito a indenizacao.
20.8. Qualquer modiﬁcacao neste edital sera divulgada pt la mesma forma que se deu ao texto original,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao
afetar a formulacao das propostas.
20.9. Para dirimir, na esfera judicial, as questoes oriundrs do presente edital sera coinpetente o Foro
da Comarca de Crateos — CE.
L

20.10. Na hipotese de nao haver expediente na data marcada para o recebiinento dos envelopes

contendo a documentacao e proposta, a data da abertura Iicara transferida para 0 primeiro dia util
subsequente, no mesmo local e liorario anteriormente estabelecido.
20.11. Quaisquer dI.1VlClElS porventura existentes ou solicitacoes de esclarecimentos sobre o disposto
no presente edital deverao ser objeto de consulta, por escrito, a (Iomissao Permanente de Licitacao
(endereco mencionado no Preambulo deste Edital), até 5 (cinco) dias correntes anteriores a data
fixada para a realizacao do Pregao Presencial, que serao respondidas, igualmente por escrito, depois
de esgotado o prazo de consulta, por meio de circular encaminliada aos participantes do certame.
Demais informacoes poderao ser obtidas pelo e-inail institucional pmclicit@gmail.com.
20.12. As impugnacoes referidas nos itens 3.5 e 3.6 e os recursos mencionados no item 10 deste edital,
eventualmente interpostos, serao dirigidos a Secretaria Ordenadora de Despesas, por intermédio do
pregoeiro, e protocolizados exclusivamente no endereco mencionado no Preambulo deste edital.

Comissao Permanente de Licitacao
»
Av. Edilberto Frota no 1.821 - Bairro - Planalto - Cratetis - Ceara
E-mail: pmclicit@gmail.com
§

20.13. Os interessados, ao participarem do Pregao Presencial, expressam, automaticamente, sua total
concordancia aos termos deste Edital, nao podendo aleg=:r, posteriormente, desinformacao sua ou de
representante.
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo

I - Especificacao dos Produtos (ANEXO I]
II — Minuta da Proposta de Precos
III - Modelos de Declaracoes
IV ~ Mimita do Termo de Contrato
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ANEXO I -TERMO DE RI-“IFERENCIA

lo

O

1. OBjETO
‘
-Q
1.1 - AQUISICAO ms MANILHAS DE CONCRETO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA or-3
INFRAESTRUTU RA DE CRATEUS-CE.
2 - FUNDAMENTO LEGAL:
2.1.
A aquisicao tem amparo legal disposto na Lei n9 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto n‘-’
3.555 de 08 de agosto de 2000-Regulamentacao da moclalidade "Pregao", na Lei I19 8.666/93 e suas
alteracoes posteriores.
3 - IUSTIFICATIVA
3.1. Considerando que o municipio de Cratet'1s,através da Secretaria Municipal de Infraestrutura vem
a anos mantendo as estradas vicinais deste municipio em perfeito estado de conservacao e as vias
Urbanas, para tanto, o material solicitado é extremamente necessario para a concretizacao de nossos

\-

servicos nas zonas rurais e urbanas deste municipio. Sendo que a utilizacao do referido material vai
garantir um servico de qualidade de estradas e ruas do municipio de Cratefis, sendo que as manillias
sao fundamentais na recuperacao/manutencao desse servico que tem como objetivo principal o
escoamento de aguas pluviais com a construcao de bueiros ao longo dessas estradas/Ruas,
proporcionando com isso maior facilidade ao liomem do campo na escoacao da producao, no de
deslocamento dos alunos que residein nas areas rurais as escolas localizadas na Sede e permitindo

toda populacao trafegar com seguranca nas estradas vicinais e ruas do municipio de Cratetis. A
locomocao do produtor e de sua familia, seja agricultor familiar ou nao, é de grande importancia no dia
a dia de uma comunidade, principalmente para as pessoas que residem no meio rural, assim como as
pessoas que residem na Sede do Municipio. Diante do uma melhoria do transportamento, com
Estradas e ruas em condicoes de trafego adequadas toda a populacao sera beneficiada, principalinente
as que residem nas propriedades rurais localizadas eiiilnosso municipio, para tanto é justiﬁcavel a
aquisigao deste material que permitira a contiiiuidade deites servicos que propiciara seguranca a toda
populacao.

4. DA ESTIMATIVA DE GASTOS
I
4.1.0 preco estiinado para esta contratacao sera conforme o estabelecido no quadro abaixo:
4.1 ESPECIFICAEOES, QUANTITATIVQSE VALOKMEDIO
_
ITEM
§

1
2
3
4

5

DESCRICAO

V‘
Memo

v. MEDIO l.

112'67

5633500

UNIDADE

QTD

UNIDADE

500

UNIDADE

400

UNIDADE

600

59813 — TUBO DE CONCRETO 0,30X1,00M
(TUBO DE CONCRETO 0,30X1,00M] _
_ _

UNIDADE

600

59811 _ TUBODECONCRE'I‘OARMADO0,60X1,00M

UNIDADE 1500 146.00

59815 - ANEL CONCRETO 1,00X50
(ANELCONCRETO 1,00X.50]
7*_ _ _ ,
52414-ANEL DE CONCRETO ARMADO 12OX50
I
(ANEL DE CONCRETO ARMADO 120X50j
_
52415 - ANEL DE CONCRETO ARMADO 150X5O

| (AN EL DE concaero ARMADO150X50)

(TUBO DE CONCRE'I‘() ARMADO 0,60X1,00M] i
VALQR MEDIO TOTAL

‘

_

UNIT. ,

131,00
156,67

BL67

_ __

TOTAL ,

52'/m0'0O
‘.

A

g

94'°”2'°°
49.002,00

21,mmmO,I
_‘
Kfl70.73_9._Q0_

5. TIPO DE |.|ciTAcAo
5.1. MENOR PREQO POR ITEM.
6. MODALIDADE DE LICITACAO
6.1. Pregao Presencial.
7. DOTACAO ORCAMENTARIA
\\ . \\
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7.1. As despesas contratuais correrao por conta ‘das dlscrlmlnacoes abaixo relacionadas:
01.10.10.04.122.0037.2 2053 - 1 001.00000.00 - 1 51011000000 - 1 520.00000.00 - MANUTENCAO
DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, Elemento de Despesas:
3390.30.00.

8. DA PROPOSTA DE PRECO (ENVELOPE n9 01]
5
8.1 — O envelope "Proposta de Preco“ devera conier a relacao dos servicos/produtos, sua
discriminacao conforme o edital, contendo seus respectivos precos unltarios e totals do item, em
algarismos e por extenso, em uma (mica via, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel
devidamente identificado com o nomero de inscrlcao no CNP] ou timbre impresso do licitante e
ntimero de telefone, devendo, suas folhas serem rubricadas e numeradas:
8.2 — A indlcacao da razao social da empresa licitante, o mimero de inscricao no CNP] de seu
estabelecimento e endereco completo devera ser o que efetivainente lra prestar o objeto da licitacao.

\'

Sao facultativas as informacoes dos dados referentes ao ntimero de banco, agéncla e conta corrente
nesta etapa da Iicltacao, sendo obrlgatorla, posteriormente, para a licitante vencedora.
8.3 - A Proposta de Precos devera ser datilografada ou impressa em papel timbrado do licitante ou
com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e asslnada (sobre o carimbo ou equivalente]
pelo titular ou procurador (a) contendo:
8.3.1— Indicacao do item cotado e especificacao dos subitens de acordo com o Anexo I deste Edital,

devendo ser indicada a marca, e quantidade de acordo com o edital;
8.3.2— Preco unitario e total do item (quantldade x preco unitario), em algarismos e por extenso, e
preco global do item (somatorio dos precos totals dos itens); em algarismo e por extenso;

8.3.3 ~ Prazo de entrega, que sera de 05 (cinco) dias, a contar (la data do receblmento da Ordein de
Compra por parte do licitante vencedor;
8.3.3.1 - Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias;
8.3.4 - Nos precos propostos ja estarao incluidas as tl9r2p0$£1S referentes a frete (entrega), tributos e
demais onus atinentes a entrega do objeto;
.
8.3.5 Na hipotese da proposta estar sem assinatura sera automaticamente desclassificadas;
8.3.6 A proposta de precos devera ser apresentada por Item, seguindo o modelo padronizado no
ANEXO II deste Edital.
.
8.4 - A Proposta de Precos Escrita devera ser elahorada oliservando as seguintes recomendacoes:
8.4.1 - O licitante nao podera cotar proposta com qu mtitatlvo de Item ou subitem dlferente ao
deterininado pelo edital.
8.4.2 - O preco final nao podera ultrapassar o liinite mardmo discriminado no Orcamento Basico em
poder do PREGOEIRO, o lance final devera atingir preco igual ou inferior ao Iiinite maximo constante
$1

naquele documento; e, em caso de Item, que seja composto de subitens, apos a adequacao, o preco

unitario do subitem devera ser inferior aquele limlte. Caso nao seja reallzada a fase de lances verbais, o
licitante que cotou na proposta escrita o menor preco devera reduzl-lo a um valor igual ou inferior ao
limlte maxlmo do inenclonado preco de referéncla através de negoclacao, sob pena de desclasslﬁcacao.
8.4.3 - Os precos constantes da proposta do licitante deverao conter apenas duas casas decimals apos a
virgula, cabendo ao licitante na elaboracao da proposta proceder ao arredondamento ou desprezar os
nomeros apos as duas casas declinais dos centavos, e deverao ser cotados em moeda correiite
nacional.
8.4.4 - Os precos propostos serao de excluslva responsabilidade do licitante, nao lhe assistlndo o
direito de pleitear qualquer alteracao dos mesmos, sob alegacao de erro, omlssao ou qualquer outro
argumento nao previsto em lei.
8.4.5 - A licitante devera oferecer garantla dos itens contra qualquer defelto de fabricacao, sob
penadedesclassiflcacao, constatado alguma lmperfelcao, ter os itens devolvidos e a licitante submetida
as penalidades da Lei, além do registro da falha no Cadastro de Fornecedores Municipais.
8.4.6 - A Unidade Gestora podera se valer da anallse técnlca dos itens propostos, antes da adjudicacao
e homologacao da licitante, para veriﬁcacao do atendlmento das especificacoes minimas dos produtos

constantes no Termo de Referéncia.
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8.4.7 - Sera considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o Menor Preco por lteni, desde
que atencla as exigéncias contidas neste Termo dc Refer-én'cia e no edital de licitacao.
9 - DOS DOCUMENTOS DE HABlLlTA(,I/10 (ENVELOPE n9 02)
JO l
9.1 — Os documentos apresentados deveriio ser ol)rigato|'iainente, da mesma sede, ou seja, se ‘af
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com excecao dos documentos q e
sao validos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, 0 Contrato serzi celebrado
com a sede que apresentou a documentacao:
a] REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa fisica, no registro publico de empresa
mercantil da lunta Comercial; devendo, no caso do licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia, apresentar
0 registro da lunta onde opera com averba<,'Sio no registro da lunta onde tem sede a matriz;
b) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO, em vigor devidamente

‘ﬁr

registrado no registro publico de empresa mercantil da ]unta Comercial, em se tratando do sociedades
empresarias e, no caso de sociedades por acoes, acompanhado de documentos de eleigao de seus
administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia, apresentar 0 registro da
junta onde opera com 8VEl"bE1(;§Ol10l‘€glSU‘0 da lunta onde tem sede a matriz;
c] INSCRICAO D0 ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no
Cartorio de Registro das Pessoas luridicas acompanhada de prova da diretoria em exercicio; devendo,
no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro no Cartorio de Registro das
Pessoas luridicas do Estado onde opera com averbacfio no Cartorio onde tem sede a matriz;
d) DECRETO DE AUTORIZAC./10, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAC/10 PARA FUNCIONAMENTO expedido
pelo orgaoco1npetente,quando a atividade assim o exigir:
e] CEDULA DE IDENTIDADE E CPF, de Socio - Administrador ou do titular da empresa.
ll — Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme 0 caso
a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas luridicas (CNP]);
b) Prova de inscri<;:Z1o no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conlorme o caso, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com 0 objeto
contratual;

\-

c)Certidao de regularidade de Débitos relativos a Crédiios Trihutarios Federals c a Divida Ativa da
Uniao (CND], emitidas pela Receila Federal do Brasil nr Forma da Portaria Conjunta RFB/PGNF ni‘
1.751 de 2 de outubro de 2014;
d) A comprovag.2'io de regularidade para com a Fa"/.enda ll-Istadual devera ser feita através de Certidao
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
e) A comprovacﬁo de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita através de Certidao
Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal;
i)Prova de situacﬁo regular perante 0 Fundo do Garanlia por Tempo de Servico — FGTS, através de
Certificado de Regularidade de Situacao — CRS e;
g] Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a lustica do Trabalho.
9.2/is microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentacao exigida
para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesma que esta apresente alguma restri¢c70,'
9.3Havend0 alguma restricao na comprovacao da regularidade ﬁscal, sera assegurado 0 prazo de 05
(cinco) dias Liteis, cujo termo inicial correspondcra ao momenta em que 0 proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogdveis por igual periodo, a critério da Coriiisscio de Pregdes, para a
regularizacao do documentaccio e emissdo de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito dc

ccrtidao negativa, conforme 05 ditames da Lei Complcmentar 123/2006 e suas alteracﬁes posteriores;
9.4/1 nao-regularizacao da documentacao, no prazo estabelecido, implicara decadéncia do direito a

contratacao, sem prejufzo das sancoes previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de clarsificacao, para a assinatura do contrato, ou a
rcvogacdo da Iicitaccio, ou item, conforme 0 caso.

9.5C0nforme PORTARIA CON]UNTA N9 555, I)l;' 23 DE MARCO DE Z02(),fica pror/'0_qad0 por 90 (noventa)
dias 0 prazo de validade das Certidoes Negativas do Débi£r,S relativos a (,‘récIiL0s Tribut ' “ S
Irais e (1
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Divida Ativa do Uniao (CND) e Cerlidoes Posilivas com Efeitos do Negativus de Débitos relativos a
Créditos Tributaries Federais e a Divida Ativa da Unicio (CPEND), validus no data da publicacdo da
Portaria Conjunta, em decorréncia du pandemia relacionacla ao coronavirus (COVID-19}.
I
lll - Qualiﬁcacéio técnica, conforme 0 caso:
_
5
b] Atestado [s] fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado com identificacao do
assinante e firma reconhecida por cartorio competente, comprovando que a LICITANTE forneceu ou
esta fornecendo servicos/produtos compativeis em caracteristicas com o objeto da licitacao.

%

IV - Qualificacao economica-ﬁnanceira, conforme 0 caso:
a) Balanco patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social (DRE), ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado na lunta Comercial de origem, que comprovem
a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua suhstitui<;Z\o por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 ('l‘RES]
ineses da data de apresentacao da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado no
CRC.Tratando-se de Sociedade Anonima, publicacao em Diario Oficial ou jornal de grande circulacao
ou cépia autenticada do Balanco Fiscal correspondente ao ultimo exercicio social encerrado, com as
respectivas demonstracoes de Conta de Resultados. Os demais tipos societarios deverao apresentar
copias autenticadas do Balanco Patrimonial, devidamente registrado na lunta Comercial da Sede do
licitante, acompanhado dos Termos de Abertura e ljncz-rramento do Livro Diério, reservando-se £1
COMISSAO o direito do exigir a apresentacao do Livro Diario para verificacao dos valores, assinados
por contador hahilitado de acordo com o Art. 31 da Lei 8.666/93 e suas alteracoes posteri0res;.

b) As licitantes com menos de 1 (um) ano de constituicfra, que ainda nao tenham balanco de final do
exercicio, deverﬁo apresentar Demonstracoes Contabr-is envolvendo seus direitos, obrigacoes e
patrimonio liquido relativos ao periodo de sua existéncia.
c) Certidao Negativa de faléncia ou concordata expedida pelo Distribuidor da Sede da pessoa luridica.

€

9.6
Declaracao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n9 9.854, de 27/10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXlll, do artigo 7°, da Constituicao Federal, nao
emprega menores de 18 (dezoito] anos em trabalho ll([UFl1(), perigoso ou insalubre, nem emprega
menores do 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
9.7 Declaraciio de conhecimento de todos os parflmetros c elementos dos servicos a serem ofertados e
que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conlorme modelo
constante dos Anexos deste edital;
9.8 Declara<;ao expressa de integral concordancia com os termos deste edital e seus anexos, conlorme
modelo constante dos Anexos deste edital;
9.9 Declaracéo, sob as penalidades cabiveis, de inexisréncia de fato superveniente impeditivo da
habililac;5io, ficando ciente da obrigatoriedade do declarar ocorréncias posteriores, conlorme modelo
constante dos Anexos deste edital [art.32, §2‘—’, (la Lei n.‘—‘ 8.666/93).
9.10 O LICITANTE devera fornecer a titulo de inlorinacao, numero de telefone, fax, e pessoa de contato,
prelerencialmente local. A auséncia desses dados nao a tornara inabilitada.
10 - DA VALIDADE E DA VIGENCIA
10.1 O Contrato resultante da presente Licitagfio tera vigéncia a partir do sua assiilatura, tendo
validade até 31 de dezeinbro de 2020.
11 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
11.1- Sem prejuizo do integral do cumprimento de todas as obrigacoes decorrenles das disposicoes

deste contrato, cabe ao CONTRATANTE.
11.2- A Contratante so obriga a proporcionar ii Contratida todas. as comli<,'ovs nocessarias ao pleno
cumprimento das obrigacoes decorrentcs do Termo Contratual, consoante estahelece a Lei iw

8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
\
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11.3-Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
11.4-(Iomunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao do objeto

contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
11.5-Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamenteo

atestaclas pelo Setor Competente.

.7“

12 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
12.1- Além das obrigacoes constantes em clausulas proprias do contrato, do Edital de Licitacao e seus
anexos, em especial as dcfinidas nos diplomas federal e estadual sobre licitacoes, cabe a
CON'l‘RA'l‘ADA.
12.2- Entregar o objeto do Contrato, na Sede da Secretaria correspondente, no municipio de Crateus,
dc conlormidade com as condicoes e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na

proposta vencedora do certame, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da
Ordem do (Iompra, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n9 8.666/93 e suas alteracoes;
123- Manter durante toda a duracao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas,

$-

todas as coiidicoes do HABILITAQAO e qualilicacao exigid as na licitacao;
12.4- Providenciar a imediata corregao das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuizos cz-usados 2» CONTRATANTE e/ou terceiros,
provocados por ineﬁciéncia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos
envolvidos na entrega do objeto contratual;
12.5» Os pedidos de prorrogacao de prazo de entrega :~eré0 dirigidos a Comissao de Licitacao, até
05(cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razoes e
devidamente fundamentadas;
12.6- Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior (=u caso fortuito, desde que notificado o prazo

de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela Secretaria cc "respondente, nao serao considerados como
inadimplemento contratual.
13 — LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS
13.1. Os produtos adquiridos deverao ser entregues confr"-rme solicitacao da Secretaria Gestora.
13.2. Os Bens serao recebidos por servidor designado e responsavel pela Secretaria Contratante.
13.3. A contratada devera fornecer os Bens no horario determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL Dlél
INFRAESTRUTURA, do Municipio de Crateus.
13.4. Prazo de entrega, que sera de 05 (cinco) dias, a contar da data do recehiinento da Ordem do
Compra por parte do licitante vencedor.
\-

14 — DA FORMA DE PAGAMENTO
14.1. O pagamento sera efetuado em até 30 ltrintal dias, contados da apresentacao da nota
fiscal/fatura no protocolo do orgao contratantc, a vista do respectivo Termo de Recebimento
Definitivo do objeto ou Recibo.

15 - DAS SANQOES
15.1- O licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nfio mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execticao do Contrato, compo:-tar—se de modo inidoneo, fizer declara<;ao lalsa ou cometer
fraude ﬁscal, garantido 0 direito prévio da cita<;ao e d.2 ampla defesa, ﬁcara impedido de licitar e
contratar com a Administracao, pelo prazo de até ()5 (cinco) anos, enquanto pcrdurarcm os motivos
determinantes da punicao ou até que seja promovida a r -alailitaciio perante a propria autoridade que

aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas I o edital 0 no termo dc contrato e das demais
cominacoes legals.
15.2- A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes 1» *nalidatles, em caso do inexecuczio total ou
parcial do contrato, erro de execucfio, execu<;{io imp- rleita, morn do execucfio. inadimpleinento
contratual ou nao veracidade das inlorinacoes prestadas, ’;arantida a prévia defesa:
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l - Adverténcia, sancao de que trata o inciso l do art. 87, da Lei n.‘-’ 8.666/93, podera ser aplicada nos
seguintes casos:

lo

a] descumprimento das obriga(,'oes e responsahilidades assumidas na licitacao;

/""‘

b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos na entrega dos produtos da Contratante,
desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave.
ll - Multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agéncia integrante da Rede Arrecadadora de
Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadacao Municipal — DAM, a ser preenchido de
acordo com instru<;oes fornecidas pela Contratante]:
a] de 1,0% (um por cento] sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso na entrega dos
produtos ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
la) de 2,0"/0 (dois por cento] sobre o valor contratual total do exercicio, por infracao a qualquer

clausula ou condicao do contrato, nao especiﬁcada nas denials 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
produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correcao nao se efetivar nos 05 (cinco) dias que
se seguirem a data da comunicacao formal da rejeicao;
'
lll ~ Suspensao temporéria de participacao em licitacao e impedimento de contratar com o Municipio
de Crateus, por prazo nao superior a 05 (cinco) anos;
lV - Declara<;ao de inidoneidade para licitar ou contra‘ar com a Administracao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ress:’rcimento a Administracfio pelos preiuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplic da com base no inciso anterior.
15.3- No processo de aplicacao de penalidades é asseg .1rado o direito ao contraditorio e a ampla
defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias uteis para‘ as sancoes previstas nos incisos I, II e Ill do
item 15.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a saneao prr-vista no inciso IV do mesmo item.
15.4- O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (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 inexisténcia ou
insuficiéncia de crédito da Contratada, o valor devido sera cobrado adininistrativamente ou inscrito
como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de execucao fiscal, com os encargos
correspondentes.

\Iw

15.5- As sangoes previstas nos incisosll] e lVdo item 1S.2supra, poderao ser aplicadas as empresas
que, em razao do contrato objeto desta licitacao:
a) praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licita<;ao;
b] demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao Puhlica, em virtude dcatos ilfcitos praticados;
c] sofrerem condenacao definitiva por praticarem, por mvios dolosos, fraude fiscal no recolhimento dc
quaisquer tributos.

15.6- As sancoes previstas nos incisos], Ill e IV doitem 15 2' upra poderao ser aplicadas iuntamente
com a do inciso ll do mesmo item, facullada a defesa pro ia tlo intcressado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis.
15.7- A licitante adjudicataria que se recusar, injustifii idamente, em firmar o Contrato dentro dc
prazo de 02 (dois) dias uteis a contar da notificaciio que .he sera encaminhada, estara sujeita 21 multa
do 5,0% (cinco por cento] do valor total adjudicado, sem 'rejui'/.o das demais penalidades cal1ivei.s,po|'
.
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16.8- As sancoes previstas no item 15.7 supra nfio se aplicam as demais licitantes que, apesar de nao
vencedoras, venham a ser convocadas para celehrarcin o "‘ermo de Contrato, de acordo com este
edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.
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ANEXO ll
MINUTA DA PROPOSTA
Ref; PREGAO PRESENCIAL N° O12/2020-Sl-IINFRA

A

PREFEITURA MUNICIPAL ma CRATEUS - CEARA
Comissao de Pregiio
Razao Social:
CNP]: is
Endereco: _i_ CEP__
Fone:
Fax:
Banco:
Agéncia:

Conta:

Obieto:____

ITEM Q
*7 _

l l

-

ESPECIFICACAO

l

‘

WUNID M! RCA I QTDE
e_
z
___
_

l

__TOTAL

,

7

_

VALOR

~
UNITARIO
_

ll

TOTAL_

VALOR DA PROPOSTA: R$ _[POR EXTENSO)
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias;
Prazo de entrega: Conforme Edital.

0 Licitante declara que, nos valores apresentados acima, estao inclusos todos os tributos,
encargos trabalhistas, previdenciarios, ﬁscais e comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre fornecimento
licitado, inclusive a margem de lucro.
€

Local e data, _de

Assinatura

_ de2020.
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ANEXO Ill- MODELOS DE DECLARACDES

lll.l.]1o Modelo de Declaracao:

0

\Q%
§

_
DECLARACAO I

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR], DECLARA, para os devidos fins de direito, 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/ I 999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao
inciso XXXlll, do artigo 70, da Constituicao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 [dezesseis) anos em trabalho
algum, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 [qual;1rze) anos.

Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a present», sob as penas da Lei.
........... .. (CE),

de

2020.

.................. .... ......................... ..
\-

lll.ll.) 2o Modelo de Declaracao:

DECLARACAOII

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente
para fins de prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Crateus, Estado do Ceara, que tem
pleno conhecimento de todos os parametros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente
certame licitatorio e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
........... .. [CE],
do
2020.

DECLARANTIE

lll.lll.] 3o Modelo de Declaracao:

§

DECLARACAOIH

[NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR], DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente
para fins de prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de (Irateus, Estado do Ceara, que

concorda integralmente com 0s termos deste edital e seus anexos.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sol" as penas da Lei.
........... .. [CE],

de

2020.

DECLARANTE
lll.lV.) 4o Modelo de Declaracao:

DECLARACAOIV

(NOMlNA E QUALIFICA O FORNECEl)OR], DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente

para fins de prova em processo licitatorio, junto ao Municipio dc Crateus, Estado do (Ieara, sob as
penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato supervrniente impeditivo de nossa l1abilita(;€io para

participar no presente certame licitatorio, bem assim que licamos ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorréncias posteriores, nos termos do art.32, §Z“—‘, da l.ei n.‘—‘ 8.666/93.
Pelo que, porser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
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lll.V.) 5" Modelo de Declaragao:

_

DECLARACAO V
(NOME E QUALIFICACAO DO FORNECEDOR), DECLARA sob as penas da lei, para
todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatorio,

junto an Municipio de Crateus, Estado do Ceara, o se-‘guinte: (1) que da ciéncia de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacao constantes do iastruinento convocatorio; (2) que tem pleno
conhecimento de todos os parametros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no
presente certame licitatorio; e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes
neste edital.
Pelo que, por ser a expressao da verdad firma a presente, sob as penas da Lei.

...........-(cEy.m.de,,m“m,mm.202u
‘xv

lll.Vl) 69 Modelo de Declaracao:

A

DECLARACAO VI
(Nome/Razao Social), inscrita no CNP] n9
_,por intermédio de seu representante legal,

o(a)

Sr[a]

,

portadola)

da

Carteira

de

identidade

n‘—‘
e CPF n‘—’
, DECLARA, sol) as sancoes administrativas cabiveis e sob
as penas da lei, ser microempresa ou empresa do pequeno porte nos termos da legislacao vigente, nao
possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3‘! (la Lei Complementar n‘-’ 123/06.
de
de XXXX.

[Representante Legal)

nrvnq 79ModdodePR0CURACA0:

PROCURACAO

OUTORGANTE: (qualiﬁcacao)
§'

OUTORGADO: (qualiﬁcacao)
PODERES: Plenos e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto a Prefeitura
Municipal de Crateus, no processo de Pregao Presencial promovido através do Edital N9
012/2020-SEINFRA, podendo 0 mesmo, assinar propostas, atas, entregar no Pregﬁo Presencial
os envelopes de habilitacao e proposta de precos, assinar toda a documentacﬁo necesséria,
como também formular ofertas e lances verbais de precos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da Outorgante e trsdo 0 mais que se ﬁzer necessario ao ﬁel
cumprimento deste mandato.
Cratelis,.....
OUTORGANTE
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ANEXO IV — MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI 0 MUNICIPIO DE
CRATEUS ATRAVES DA sEcRE1'ARiA__ com A
EMPRESA/LICITANTE __l PARA 0 FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA.
O Municipio de Crateus, pessoa juridica de direito ])E'bllCO interno, através da SECRETARIA dc

, em sua sede na Rua (Av)
n°.

, n“ ____ Bairro __, inscrita no CNP]/MF sob o

, neste ato representado pelofa) Secretariofz-i) de

, doravante denominados de

CONTRATANTE, no final assinado, e do outro lado, a Empresa/licitante ll, com sede na
cidade de
Estado do
£1 Rua/Av __,_, n.9 _ - Bairro
, inscrita no
CNP]/MF119
representada pelo Sr(a). l_"__, inscrito[a] no CPF/MF n 9
no final assinada, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com 0 Pregao Presencial n.9
, Processo n.9
, em conformidade con o que preceitua a Lei Federal n“ 8.666/93 e
suas alteracoes posteriores, sujeitando-se os Contratantev: as suas normas e as clausulas e condicoes a
‘£-

seguir pactuadas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitacao, na modalidade Pregao, em conformidade com a Lei Federal N" 8.666/93 Lei das Licitacoes Ptiblicas c/c os termos da Lei Federal n9 10,520,_d_e 11/07/L002 — Lgj que
Rggglamentg Q Egggﬂg, devidamente homologado pelo(a] Exmola). Sr[a]. Secretario[a] acima
descritos do Municipio de Crateus — CE, nos termos do art. 43 do Estatuto das l.icita<;6es Publicas e
suas alteragoes posteriores.
CLAUSULA SEGUNDA - D0 OBIETO
2.1. Constitui objeto da presente contratacao a AQUISICAO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATEUS-CE,mediante
PREGAO, conforme Anexo l do Edital de Pregao n9 012/2020-SEINFRA, no qual restou vencedora a
Contratada.

$1

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR EREAIUSTE
3.1.0 objeto contratual tem o valor de R$__ (_), a ser pago até o 30" dia apos a entrega da fatura e
nota fiscal;
3.2.0s precos sao firmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da
apresentacao da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (dove) meses, os precos contratuais poderao ser
reajustados, tomando-se por base a data da apresentacao da proposta, com base no indice lGP-M da
Fundacao Getulio Vargas ou outro equivalente que venha .1SllbSUl.lll-lO,CilSO este seja extinto.
CLAUSULA QUARTA - DA VALIDADE E DA VIGENCIA
4.1 O Contrato resultante da presente Licitacao tera vigér-cia a partir de sua assinatura, tendo validade
até 31 de dezembro do 2020.
*
CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATA NTE
5.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigacoes decorrentes do Termo (Iontratual, consoante estabelece a Lei n‘-*
8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
5.2-Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
5.3-Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;
5.4-Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente

atestadas pelo Setor Competente.
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6.1- Entregar o objeto do Contrato, na Sede da Secretaria correspondente, no municipio de Crateus, de
conformidade com as condicoes e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na proposta
vencedora do certame, no prazo de O5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de

Compra por parte do licitante vencedor;
6.2- Manter durante toda a duracao do contrato, em coinpatibilidade com as obrigacoes assumidas,
todas as condicoes de HABILITACAO e qualificacao €Xlgld.|SlIHllCi[£l(,'1'§();
6.3- Providenciar a imediata correcao das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuizos causados a CONTRATANTE e/ou terceiros,
provocados por ineficiéncia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos

envolvidos na entrega do objeto contratual;
6.4- Em nenhuma hipotese serao concedidas prorroga<;6e<: de prazo;
6.5- Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior on caso fortuito, desde que notificado o prazo
de 48 [quarenta e oito] horas e aceito pela Secretaria cc rrespondente, nao serao considerados como
inadimplemento contratual;
i

CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
7.1- A Contratada ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acréscimos ou supressoes
no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25% lvinte e cinco por cento) do valor inicial do
Contrato, conforme o disposto no § 19, do art. 65, da Lei do l.icitacoes.
CLAUSULA OITAVA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
8.1. As despesas deste contrato correrao por conta da Dotacao Orgainentaria:
de Despesa: i.

- Elemento

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO
9.10 pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias apos a entrega do objeto contratual,
mediante apresentacao de atestado dc recebimento definitivo, firmado pelo cncarregado de receive-

las, na forma do edital, acompanhado dos documento»: acompanhado dos documentos habeis de
cobranca (NOTAS FISCAIS E RECIBOS) que deverao ser entregues na sede da secretaria de
competéncia do Municipio de Crateus.

CLAUSULA DECIMA - DAS sANcoEs
$-

10.1- O licitante que ensejar o retardamento da execucav do certame, nao mantiver a proposta, falhar

ou fraudar na execucao do Contrato, comportar-se de mo- ‘.0 inidoneo, fizer declaracao falsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citacao e (ll ampla defesa, ﬁcara impedido de licitar e
contratar com a Administracao, pelo prazo de até 05 (ci ico) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigao ou até que seja promovida a rrabilitacao perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas I o edital e no termo de contrato e das demais
cominacoes legals.
,
10.2- A Contratada ficaré, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecu(;ao total ou
parcial do contrato, erro de execucao, execucao imprrfeita, mora de execucao, inadimplementc
contratual ou nao veracidade das informaeoes prestadas, jgarantida a prévia defesa:
I - Adverténcia, 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 responsabilidades assumidas na licitacao;
b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos da

Contratante, desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave.
ll - Multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agéncia integrantc da Rede Arrecadadora do
Receitas Municipais. por meio de Documento de Arrecadacao Municipal ~ DAM, a *" ' -ic'1ir’o de
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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;
I _ ~
b] de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por inlracao a qualquer
clausula ou condicao do contrato, nao especilicada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro
na reincidéncia;
c) de 5 0% (cinco por cento) do valor contratual total dl. exercicio, pela recusa em corrigir qualquer
I

servico rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correrao nao se efetivar nos 05 (cinco) dias que se
seguirem ii data da comunicacao formal da rejeicao;
.

Ill - Suspensao temporaria de participacao em licitacao 1 impedimento de contratar com o Municipio
de Crateus, por prazo nao superior a 05 (cinco) anos;
IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contra‘ar com a Administracao Publica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a
autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a Administracao pelos prejur/.os
resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicrda com base no inciso anterior.
10.3- No processo de aplicacao de penalidades é assegurado o direito ao contraditorio e a ampla

defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias uteis para as sancoes previstas nos incisos I, II e III 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 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 inexisténcia ou
insuficiéncia de crédito da Contratada, o valor devido sera cobrado administrativamente ou inscrito
como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de execucao fiscal, com os encargos
COI‘I8Sp()l1(l€l1[€S.

10.5- As sancoes previstas nos incisos III e IV do item 1~).2supra, poderao ser aplicadas as empresas
que, em razao do contrato objeto desta licitacao:
a] praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos d. licitagao;
b) demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao Publica, em virtude de
atos ilicitos praticados;
c) sofrerem condenacao definitiva por praticarem, por m~=ios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos.
10.6- As sancoes previstas nos incisos I, III e IV do item 10.2 supra poderao ser aplicadas juntamente
com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis.

10.7- A licitante adjudicataria que se recusar, lI1ll.lSllll( 1(lZ~1I1IEl1t8, em firmar o Contrato dentro do
prazo de 02 [dois] dias fiteis a contar da notificacao que she sera encaminhada, estara sujeita :1 multa
de S,0% (cinco por cento] do valor total adjudicado, se n prejuizo das demais penalidades cabiveis
por caracterr/.ar descumprimento total da obrigacao assu nida.
10.8- As sancoes previstas no item 10.7 supra nao se apicam as demais licitantes que, apesar de nao
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem 0 Termo do Contrato, de acordo com este
edital, e no prazo de 48 [quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO
11.1 — Este contrato podera ser rescindido do conformidade com o disposto nos art's. 77 a 80 da Lei n"
8.666/93;

11.2- Na hipotese de ocorrer a rescisao administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei n"8.666/9.;, ii
Contratante sao assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos l a IV, paragralos 1" a 4". (la Lei
Citada

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES FINAIS
12.1.Declaramas partes que este Contrato corresponde a manifestaciio final, completa e PXf'lll$=l\~'¢|_ do
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acordo entre elas celebrado;
12.2.0brigagf10 do contratado de mantcr, durante toda

execu<;Z\0 do Contrato, em compatibilidade

com as obriga<;()es por ele assumidas, todas as COndi§(‘ rs do hahilitagéo e qualif'ica<;ﬁo exigidas na
licitalgim.

12.3. A execu<;:§0 do contrato seré acompanhada e ﬁs?:alizada pelo (a) 0 (a) Servidor (a) Sr (a).
xxxxxxxxxxxx especialmente designado (a) pelo Sec|etério(a) Municipal de XXXXX, de acordo
com 0 estabelecido no Art. 67 da Lei 8.666/93, 'd0ravante denominado (a) FISCAL DE
CONTRATO.

CLAUSULA mizcnvm TERCEIRA - no FORO

‘

13.1 Pica eleito 0 foro dz: Comarca de CFZIIEUS, para c0n'i1eci|nent0 das questfres relacionadas com 0
presente Contrato que nﬁo forem resolvidos pelos meios ndministrativos.
E, assim, inteiramente acordados nas clfausulas 0 condi<;6es retro-cstipuladas, as pnrtcs contratantes
as:~;i|1mn n presente instrumento, em duas vias, para que s'.u'tam seus juridicos e legais elbitos.
-_

Crnlcfls - (IE,

do ....... .. de 2020.
P

CONTRATANTE

CONTRATADO
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