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EDITAL me PREGAO PRESENCIAL
' PREGAO PRESENClALn°014.-‘Z020-FG
1- Parte: PREAMBULO

1'6"‘-<hm
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O Pregoeiro do Municipio de Crateﬁs, nomeado peia Porlana 001.25.1 112019. no uso de suas alribuioﬁes legals tomarn
p0b|iC0 que no dia 16 de Junho de 2020, es 10h30min, na sale da Comisséo de Llcitagéo do Municipio de Crateins.
sito 3 Av. Edilberto Frota no 1.821 - Bairro - Planalto - CFGIEUS - Cearé. seré reaiizada licilaqéo na modalidade de
Pregéo Presencial, visando 3 aquisiqéo do objeto supraniencionado. confome descrito no objelo deste edital e seus
anexos. sendo recebidos os envelopes conlendo as proposias de preqo e os documentos de habilitaqéo das emp sas
interessadas, es 09h00min. e em seguida, dado inicio a sesséo de Pregéo Presencial. Este prooedimento licilgono
reger-se-é pelas disposioﬁes da Lei n° 6.666, de 2110611993 e alteraeﬁes posteriores - Lei de Licitaoﬁes, e daLel
Federal n° 10.520, de 1710712002 - Lei que Requlamenta o Pregio Presencial, e-demais normas pertinenlles e,
ainda, pelas disposigﬁes estabelecidas no presente edital e seﬁs anexos.

"\
. 'objet°_
'

_
r

CONTRATA§AO DE EMPRESA PARA PRESTAQAO DE SERVl(}0S DE HOSPEDAG EM
PARAATENDER AS NECESSlDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS D0 MUNIQFPIO DE
CRATEUSICE, medianle PREGAO PRESENCIAL. conforme especiﬁcagéo conlida no Ane xo I
deste Edital.
.

_ -

Dotagio Orgamentéria l
Fonte de Recursos
l'Elemento de Deépesal

'

7

I

"'\,Critério de Julgamento:
Espécie:

-

Data e Hora de Abertura:
.' Vlgéncia:

.

01.34.34.04.123.0037.2 208? - 1 001.00000.00 1 - MANUTENCAO DAS AT'l\/IDA DES
GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS I
02.0?.0?.08.24¢.013?.2 2021 - 1 0010000000 - 1 3110000000 - GESTAO DO PROGR AMA
BOLSA FAMil_|A lGDlPBF ,-' 02.07.0?.08.244.0137.2 2022 -1 001.00000.00 - 1 3110000000 APRIMORAMENTO DA GESTAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO.
SUASHGDSUAS l 01.02.02.04.122.003?.2 2002 - 1 001.00000.00 - MANUTENCAO DAS
ATIVIDADES GERAES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO 1'
02.37.3?.10.122.003?.2 2036 - 1 2110000000 1' 01.08.08.'i2.368.0037.2 2034 - 1
1110000000 - 1 1250000001 - 1 1250000002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES
GERAIS DO FUNDO MUNKIIPAL DE EDUCACAO.
ELEMENTO DE DESPESA: N“ 3.31.90.39.00

[vlenor
Prego por Item
.
Pregéo Presencial.
16106112020 as 10h30min.
31 de Dezembro de 2020.

Prazo,. local e forma de
Entrega:

A entrega dos servioos Iicit_ados seré conforme a neoessidade da Secretaria requisitlante.

PregoeiFo

José Isael dos Santos

Secretérios(as)
0rdenadores(as} de
despesa:

Francisca Anaysa Batista dezFigueiredo - Secreténa de Aesisténcla Social Al Luiza
Aurelia Costa dos Santos Teixeira - Secretana de Educaoéol Davi Bezerra de Oliveira Secreterio de Pianejamenio e Gestéo das Flnanoas .~‘Lourismar Oliveira Gomes- Chefe de
Gabinete do Prefeitol Thiago Viana da Silva - Ordenad6r'cFD'éspe-sa5_da Secreltana de
_SaUde.
Ze
‘H
__ _-gpi

|

P

_
|

F

.

A Z

A

\\

2 .1-5 {_

CMTEUS
PREFEITURAI11
C3

we —

A

“ma”
wfi va\‘5®
-or

2“ Parte: Das Cléusulas Editalicias
1. D0 OBJETO
1.1 A presente licitaqéio tem por obielo o constante no Preambulo deste Edital. de aoordo com as especiﬁcagoes
contidas em seus anexos.
2.0-DAS RESTRIQOES E CONDIQOES DE PARTlCiPAQAO
2.1- PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITAQAO:
2.1.1-Podera participar do presenie cename licitatorio quaiqoer pessoa juridica. localizadas em qualquer Unidade da
Federaoéo, cujo ramo de atividado seia compativel com o objeto desla Iicitaqéo, e que esteiam em total consonéncia
aos ditames deste edital.
2.1.2 - Conforme Decreto Municipal n° 910 do 23 do abril do 2020, so poderéo adentrar no Setor de Licitaqoes l Sala do
Sessoes, os iicitantes que estiverem tazendo 0 uso de mascara. 0 nao uso por pane do representante néo resuitara em
exclusao do cerlame, no entanto o mesmo devera apenas entregar os envelopes, preenchendo proloeolo apropriado.
2.2-NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITAQAO:
2.2.2 - Nao podera panicipar empresa deciarada inidonea ou cumprindo pena de suspensao. que ihes tentiam sido
aplicadas, por forea da Lei nu 8.666193 e suas alteraqoes posteriores, e ainda;
a) Que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contralar com a Administraqao Pobtica. de acordo com o
Cadastro Nacional de Empresas lnidoneas e Suspensas (CElS]. TCUICNJ, A Comissao fara pesquisa no site
httpsJlceitidoes-apf.apps.tcu.gov.brl na fase do credenciamento. devolvendo os envelopes das participanles que
se enquadrem nesta situaqéo;
b] Cumprindo penalidade de suspenséo lemporaria imposta pela Prefeilura Municipal de Crateos;
c) Estejam sob faléncia, concordata. dissoluoao ou liquidagéo. fusao, ciséo ou de incorporaqao;
d) Reunidos sob forma do consorcio;
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo proﬁssional com senridor ou dirigente de orgéo ou enticlade contratante ou
responsavel pela licilaqéo:
f) Autor do projeto basico ou executive. pessoa fisica ou juridica;
g) De empresas cujos socios ou diretores pertenqam. simultaneamente, a mais de uma firma licitante.
h) Que seja sooiedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais‘
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que cooberem. ao disposto no anigo 9°, seus incisos e paragrafos. da
Lei Federal n° 8.666193 e suas posteriores atualizaqoes;
j) Empresa que tenham socios que sejam Funcionarios do municipio de Crateus;
k) Que néo tenham ramo de atividade pertinente ou compativel ao objeto licitado inscrito no contrato social.
3. DA APRESENTAQAO DOS DOCUMENTOS
3.1. Cada licilante devera apresenlar_ simultaneamente. 2 (dois) oonjuntos de documentos, a saber: de Proposta de
Preoo e de Habiiitagao.
3.1.1 Os envelopes poderao ser enviados por via postal, remetidos para o endereqo constante no preambulo deste
edilal, a serem recebidos ate 24 horas antes da abertura do certame. néo so responsabilizando o pregoeiro por
percalqos na postagem remessa e entrega desses envelopes.
3.2. Os conjuntos de documentos relativos a Proposta cle Preoo e a Habililagao deverao ser entregues separadamente.
em envelopes opaoos e lacrados, rubricados no fecho e identiﬁcados com 0 nome do licitante. 0 numero do CNPJ. 0
objelo da licilagao e, respectivamenta os titulos dos conteildos ("Proposta de Preqo" e 'Documentos do 1-labili1a§éo'}.
na forma dos incisos I e ll a seguir:
I - envelope contendo os relativos a Proposta do Prego:
PREFEITURA MUBHCIPAL DE CRATEUS

PREGAO eaesenom I1." 01412020-F6.
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ll - envelope contendo os documentos de Habilitacaoz
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ENVELOPE n’ 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAQAO)
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3.3 Os documentos necessérios a participaqéo na presente licitacao poderao ser apresentados em original ou copia
autenticada por canorio competente.
3.2.1. Os documentos necessarios a participacao na presente licitaqao. compreendendo os documentos referentes a
habilitacao e a proposta do preco e seus anexos, deverao ser apresentados no idioma oﬁcial do Brasil.
3.2.2. Quaisquer documentos necessarios a participacao no presente certame licitatorio, apresentados em lingua
estrangeira, devereo ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oﬁcial do Brasil. por
tradutorjuramentado.
3.3. Nao serao aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magneticos, ﬁlmes ou copias em fao-simile,
mesmo s. admitindo-se fotos. gravuras, desenhos, graﬁcos ou catalogos apenas como forma de ilustracéo das
propostas de preco.
3.4. Qualquer cidadao podera impugnar os termos do presente edital. por irregularidade, protocolizando o pedido ate 2
(dois) dias iiteis antes da data ﬁxada para a realizacao do Pregeo Presencial. no endereqo discriminado no preembulo
deste edital. cabendo o pregoeiro decidir sobre a peticao no prazo de 24 {vinte e quatro) horas.
3.5. Decaira do dlreito de impugnar os termos do edital 0 licitante que néo o ﬁzer ate 0 segundo dia iitil que anteceder
a abertura dos envelopes de habilitagao_ hipotese em que tai comunicacao nao tera efeito de recurso.
3.6. A impugnaqeo feita tempestivamente pelo licitante nﬁo a impedira de paiticipar do processo licitatorlo ate o lransito
em julgado da decisao a ela peninente.
l
3.7. Os pedidos de esclarecimento ou impugnacoes deverao ser protocolados junto a Comissao de Licitacao Municipal
de CratedslEquipe de Apoio efou Pregoeiro e atender as seguintes exigencies:
31.1 - Documento elaborado em duas vias. amt:-as rubricadas em todas as folhas, e assinadas na Ultimo;
31.2-Aiegaooes fundamentadas, e se for o caso, pedido instruldo com documentacaolprovas que se fizerem
necessarlo;
_
37.3-Se interposta por pessoa fisica, apeticao devera ser acompanhada de copia xerograﬁca do documanto de
identidade de seu signatario;
3.7 4-Se apresentada por pessoa juridica, devera oonter a devida qualificacao da pessoa ‘iuridica
nomeiCNPJienderecoi'teiefone} e a identiﬁcacaotcorrelaqeo do que interpos o pedido pela empresa;
3.6. Acolhida a petiqao contra o ato convocatorio sera designada nova data para a realizacao do certame.
4. DA PROPOSTA DE PREQO (ENVELOPE n” 01)
4.1 — O envelope "Proposta de Preoo" devera conter a relaceo dos servigos, sua disoriminacao conforme o edital, seus
respectivos precos unitarios em aigarismo e por extenso, em uma iinica via, sem rasuras. emendas, ressalvas ou
entrelinhas, em papal devidamente identiﬁcado com o NUMERO de inscrieéo no CNPJ ou timbre impresso do licitante e
NUMERO do telefone, devendo. suas folhas serem rubricadas e numeradas:
|
4.2 — A indicagéo da razao social da empresa licitante_ o NUMERO do inscrigao no CNPJ de seu estabelecirnento e
endereoo completo devera ser o que efetivamente ira prestar 0 objeto da licitacao. sao lacultativas as inlormacoes dos
dados referentes ao NUMERO de banco. agencia e conta corrente nesta etapa da licitacao. sendo obrigatoria
posteriormente, paraa Iicltante vencedora.
_____“_ ‘
Z_
.-.-—-""‘
"f

PREFEIELIRA

.1-girl
rr:},‘-/p
ig

Di

'

0’&.Ff. _

LBKPREGAD/I
.

'l-I_N"-££-

<5 2%-We mo xaggﬁﬁe
—
Wm

ii.
.-’

| "**~—-/

4%

*'\

4.3 - A Proposta do Precos devora ser datilogratada ou improssa em papel timbrado do licitante oo com clareze. sem
emendas, rasuras ou entrolinhas. datada e assinada (sobre o carimbo ou equivalento) polo titular ou procurador(a)
contendo:
4.3.1- lndicaoao do ltemliote cotado e ESPECIFICAQAO do item do acordo com 0 Anexo I deste Edital. e quantidado
do acordo com o edital;
I
4.3.1.1- Prego unitario e total do item (quantidade x prooo unitario), em algarismos e por oxtonso, o preco global do
item (somatorio dos prooos totals dos itens} em algarismo o por extonso;
4.3.1.2 - Prazo do entrega dos services sera do acordo com c- ostabolocido da Ordem de Sorvico omitida pela
contratante;
Prazo do validado da proposta, que néo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias;
4.3.1.3 - Nos precos propostos jé estarao incluidas as desposas referentes a frete (entrega), tributos e domais onus
atinentos a entrega do objeto;
4.3.1.4 Na hipotese da proposta ostar sem assinatura sera automaticamonte dosclassiﬁcadas;
4.3.1.5 A proposta do precos dovera ser aprosentada POR ITEM, seguindo o modelo padronlzado no ANEXO ll deste

Edital.

'

4.4 - A Proposta do Precos Escrita devera ser elaborada obsorvando as soguintes rocomendaqoes:
4.4.1 ~ O licitante nao podera cotar proposta com quantitativo do item diferente ao determinado polo edital.
4.4.2 - O preco final nao podera ultrapassar o limite maximo discriminado no Orqamonto Basico em poder do
PREGOEIRO. 0 lance ﬁnal dovera atingir proco igual ou inferior ao limite maxirno constante naquele dooumontope apes
a adequaoao. o proco item dovera ser inferior aquole limite. Caso nao seja realizada a fase do lances verbais, 0 licitante
que cotou na proposta escrita 0 monor prego devora reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao timite maximo do
mencionado preco do referéncia atraves do negociaqao. sob pena do desclassiﬁcagao.
4.4.3 - Os preoos constantes da proposta do licitante dovorao conter apenas duas casas decimals apos a virgula,
cabendo ao licitante na elaboracao da proposta proceder ao arredondamonto ou desprezar os NlJl'l18r0S apos as duas
casas decimais dos centavos, e deverao ser cotados em moeda corronte nacional.
4.4.4 - Os procos propostos serao de exclusiva responsabilidade do licitante. nao the assistindo o direito de "pleitear
quaiquor alteracao dos mesmos, sob alegaqao do erro. omissao ou qualquor outro argumento nao provislo em lei.
4.4.5- Sera considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o Monor Proco Por Item, desde que atenda as
exigencies contidas neste Termo do Referencia e no edital do licitaqao.
I
4.5 - Serao desclassilicadas as propostas:
a) Que nao atenderem as especificacoes deste Edital;
b) Que aprosentarem pregos unitérios irrisorios, de valor zero. ou procos inexequivois (na forma do Art. 48 da Lei do
Licitacoes).
c) Nao sera considerada qualquer oferta de vantagom nao provista neste edital, nem preco ou vantagem baseada nas
otertas dos demais licitantes.
|
5 - DA HABILITAQAO - ENVELOPE N.“ 02
5.1 - Os documentos apresentados deverao ser obrigatoriamente. da mesma sede. oo seja, so da matriz. todos da
matriz, so do alguma ﬁlial, todos da mesma ﬁlial. com oxceceo dos documentos que sao validos para matriz o tbdas as
ﬁ|l8iS. Caso a Empresa seja vencedora, o Contrato sera colebrado rfom a sede que aprosontou a documentacaoi
5.2 - Habilitaeao Juridica
a) NO CASO DE EMPRESARIO INDWIDUAL: inscriqéo no Registro Publico do Emprosas lvlercantis, a cargo da Junta
Comorcial da respectiva sede.

bl EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI: Cortificado da Condi an do
Microompreendedor individual - CCMEI, cuja aceitaoao ﬁcara condicionada a vorlﬁoaoao da autonticidade fno sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br:
_
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c) NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARiA OU EMPRESA INDWIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA E|REl.l: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, dovidamente rogistrado na Junta Comercial da rospectiva
sede, acompanhado do documonto comprobaterio do sous adminiscradores;
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: alo constitutive dovidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local do sua sede, acompanhado do prova da indicacao dos sous administradoros;
e) N0 CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAlS: decreto do
autorizacao expedido polo orgao competente;
M
OBS: Os documentos acim_a__r_l_o_v_orao_ostariacompanhadosidetodasas alteracoes ou da consolidaceo respoctiva.
1

n corn DOCUMENTO OFICIAL COM Foro E CPF do Titular, no caso de ﬁrma individuai ou do(s) sociolsl, guando
so tratar do sociedade;

‘

5.3 - Regularidade Fiscal e Trabalhista
a) Prova do inscriceo no Cadastro Nacional do Pessoas Juridicas (CNPJ);
b) Prova do inscricao no cadastro do contribuintos ostadual ou municipat. conforme o caso, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertlnente ao seu ramo do atividado e compativel com o objeto contratual;
c) Certidao do regularidado do Debitos relativos a Creditos Tributaries Federais e a Divida Ativa da Uniao (CND).
omitldas pela Receita Federal do Brasil na Forma da Portaria Conjunta RFBIPGNF n° 1.751 de 2 do outubro do 2014;
d) A comprovacao do regularidade para com a Fazonda Estadual dovera ser foita atraves do Cortidao Consolidada
Negativa do Debitos inscritos na Divide Ativa Estadual;
ol A comprovacao do rogularidado para com a Fazonda Municipal dovera ser foita atraves do Cortidao Consoliclada
Negative do Debitos inscritos na Divida Ativa Municipal;
t)Prova do situacao regular perante o Fundo do Garantia por Tempo do Servico - FGTS, atraves do Cortiﬁc'Fdo do
Regularidade do Situacao - CRS o:
g) Certidao Nogativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), para comprnvar a inexistencia do debitos inadimplidos perante a
Justice do Trabalho.
5.3.1 - As microompresas e omprosas do poqueno porte deverao aprosontar toda a documentacao oxigida pare efeito
do comprovacao do regularidade fiscal. mesmo que esta aprosente alguma restricao;
5.3.2 - Havendo alguma restricao na comprovacéo da regularidada ﬁscal. sera assegurado 0 prazo do 05 (cinco) dias
dtois, cujo iormo inicial corrospondera ao memento om que o proponenie for doclarado o voncedoi do certame.
prorrogavois por igual poriodo, a critério do Comissao do Progoos, para a regularizacao da documontacao e emissao do
eventuais codidoos negatives ou positives com eteito do cortidao negative, conforme os diiamos do Lei Complementar
123/2006 e suas aiteracoes posterioros;
5.3.3 ~ A néo rogularizacéo do documontacéo, no prazo ostabelecido, implicara deoadéncia do diroiio a COHFFPTGQDO.
sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81. da Lei no 8. 666/93. sendo tacultado a convocaceo dos licitantos
remanoscentos. na ordom do classiitcacao, para a assinatura do contrato. ou a revogacao do licitacao, ou item.
conforme o caso.
5.3.4 - Conformo PORTARIA CONJUNTA N” 555, DE 23 DE MARQO DE 2020, iica prorrogado por 90 (noventaj dias 0
prazo do validade das Certiddes Negatives do Debitos relativos a Creditos Tributaries Federals e a Divida Ativa da
Uniéo (CND) e Certidoes Positivas com Efoitos do Negativas do Debitos relativos a Créditos Tributaries Federais o a
Divida Ativa da Uniao (CPEND), validas na data da publicacao do Portaria Conjunta, em docorrencia da pandemia
relacionada ao coronavirus (CO1/lD-19).
5.4 - QUALIFICAQAQ ECONOMICO FINANCEIRA:
a) Balanco patrimonial e demonstracoes contabois do ultimo exercicio social, ja oxigiveis o apresentados na folrma da
Lei, dovidarnonto rogistrado na Junta Comercial do origom, que comprovem a boa situacao linancoira da o prosa,
vedada a sua substituicoo por balancetos ou balancos provisorios. podendo ser atualizados por indicos oﬁciaisrguando
oncerrados ha mais do 3 ltres] moses da data do aprosontacao do proposta, devidamento assinados’por_i:Dn1ebjlista
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registrado no CRC, bem como por socio, goronto ou dirotor, acompanhado do Termo do Rogistro do Abertura e
Encerramento do Livro Diario, este,- dovidamente registrado na Junta Comorcial do ostado sede do licitante. facultandoso ao Progooiro o diroito do exigir a aprosontacao do Livro Diario para voriﬁcacao do valoros;
a.1- Sorao considorados como na forma do Lei, o Balanco Patrimonial e Dornonstracoos Contabeis assim
apresentados:
'
Na sociodade ompresaria regida pela Lei n“. 6.404176. sociodade anonima ou por acoes:
- Publicadas em Diario Oﬁcial; ou
- Publicados em jornal do grando circulacao; ou
- Por totocopia rogistrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;
a.2- As domais formas sociotarias regidas polo Codigo Comorcial dovem apresentar 0 balanco do ultimo oxercicirl social
que, via do regra, coincide com o ano civil. Tal irrformacao sora voriticada atraves dos atos constitutivos sociotariqs.
a.3- As Iicitantos com monos do 1 (um) ano do constituicao, que ainda nao tonham balance do ﬁnal do exercicio,
devorao apresentar Domonstracoos Contabois onvolvendo sous direitos, obrigacoes o patrimonio liquido rolativos ao
poriodo do sua existencia.
a.4 As empresas constituidas a monos do dois moses apresentarao o Balanco de Abertura, dovidamente registrado na
Junta Comercial, do acordo com a legislacao competento.
b) As empresas optantos polo regime do tributacao sobre o lucro realiprosumido, atraves da escrituracao digital SPED
(ECD), conforme dispee os art. 3° da lnstrucao Norrnativa RFB n°. lnstrucao Normativa RFB n° 1594, do 01 do
dezembro do 2015 da Recoita Federal do Brasil. Ficando a exigencra do apresontacao do Balanco Patrimonial do. ultimo
exercicio social, a ser aprosontado no prazo que detormina o art. 5° da lnstrucao Normativa RFB, bem como, o que
determina a Jurisprudencia no Acordao TCU n’ 2.669i2013 do relatoria do Ministro Valmir Campelo.
1
b.1- A empresa optante polo Sistoma Piibiico do Escrituracao Digital - SPED podora apresenta-lo na forma da lei,
b.1.1.- Entendo-so que a exprossao “na forma da lei" os seguintes documento que ongloba, no minimo:
I.
Balanco Patrimonial;
ll.
DRE - Domonstracao do Resultado do Exercicio;
Ill.
Termos do abortura e do encerramento;
iv.
Termos do abertura o do encorramento do Livro Diario; I
V.
Rocibo do entrega do escrituracao contabil digital; (Para eteito o que detormina o Art. 2° do Decroto N” 9.555,
do 6 do novembro do 2018);
b.2- Todas as copias deverao ser originarias do Livro Diario constante do SPED.
c) Certidao Negative do talencia ou concordata oxpedida polo Oistribuidor da Sodo da pessoa Juridica.

s .5 - QUALIFICAQAO Tocmcn

1

a) Aprosontacao do no minimo 01 (um) Atestado do Capacidade Tecnica do sorvicos exocutados, obrigatoriamento
pertinonte o compativel com o objeto desta licitacao, expedida por ontidade publica ou privada, usuaria do sorvico om
quostao, comprovando a plona satisfacao do sua oxecucao. Somonte sorao considorados validos os atestados com
timbre da ontidade oxpodidora o com identiﬁcacao do nome comploto do emitento. O atestado dovera ser datado e
assinado por pessoa fisica idontificada polo nome e cargo exorcido na ontidade. com ﬁrma reconhecida om cartorio do
declarante, estando as intormacoes sujeitas a contorencia pelo(a) Pregoeirolai ou quem este indicar. Bem como as
domais informacoos;
1. nome, CNPJ o ondoroco complete da pessoa juridica tomadora dos sorvrcos e emitonto do atostado;
. nome o CNPJ da empresa que oxocutou o sorvico;
. descricao dos services;
. poriodo do execucao;
I
local e data da ernlssao do atostado;
2‘ 2‘0 __,,,_g__
_0>g:.1r=-.1-ar-_: iclontiﬁcacao (nome e cargo ou tuncao} e assinatura do signatario do atestado.
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a.1) No alestado de capacidade técnica devera estar descrito expressamente os itens cuja execuqao ou entrega loram
realizaclas, sendo estes compativeis com 0 Termo de Referéncia deste edital, conforme o caso.
a.2) Podera, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovacéo ao que
dispﬁe o item a.1 instrumento de nota ﬁscallcontrato de prestaqao de service respectivos ao qual o atestado faz
vinculaqéo.
5.6 - DECLARAQCES
I
a) Declaracao expressa de que atende ao disposto no Artigo 2?. inciso V, da Lei Federal n° 8.666i93 e inciso XXXIII do
art. T“ da Constituicao Federal, conforme modelo do Anexo lll.
b) Declaraqao de conhecimento de todos os parémetros e elementos do produto a ser ofertado e que sua proposta
atende integralmente aos requisites constantes neste edital, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
c) Declaracao expressa de integral concordancia com os termos deste edital e seus anexos, contorme modelo
constante dos Anexos deste edital;
%

‘\
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d) Declaraoao. sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fato superventente impeditivo da habilitacao, ficando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste edital
(art.32, §2°, da Lei n.° B.666t93);
5.?O L|ClTANTE devera fornecer a titulo de informacéo, numero de telefone, fax, e pessoa de oontato,
preferencialmente local, A auséncia desses dados nao a tornara inabilitada.
6. 0 RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E D0 CREDENCiAMENTO
6.1 - Em data e horarto estabelecidos para a reaiizacao da sessao publioa do pregao, seréo chamadas a mesa de
abertura os licitantes para realizacao do credenciamento e entrega dos envelopes subitens: 01 {Proposta de Precos} e
02 (Documentos de Habilttaoéo), devendo apresentar-se com apenas 01 (um) representante para proceder ao
credenciamento, apresentando fora (Iado externo) dos Envelopes, com os seguintes documentos:
6.2- Antes do inicio da sessao_ os representantes dos interessados em participar do certame, deverao se apresentar
para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de documentos que os credenciem a |JBF’tiClp3l' desta
Iicitaoéo, inclusive com poderes para formulacéo de ofertas e lances verbais, nos termos previstos pelo inciso W. do
artigo 11. do Decroto n° 3.555f2000.
6.3- No dia e local designado neste edital, na presenga dos representantes dos licitantes_ devidamente credenciados. e
demais pessoas que queiram assistir ao ato, O Pregoeiro recebera, em envelopes distintos, devidamente fectiados e
rubricados nos fechos, as propostos de preqo e a documentacao exigida para a habilitagao dos llcitantes. registrando
em ata a presence dos participantes.
6.4- Depots de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope oo documento sera aceito pelo
Pregoeiro. salvo no caso do item 9.5 deste edital.
6.5- Cada licitante oredenciara representante que sera admitido A intervir nas fases do procedimento licitatoirio e a
responder por todos os atos e eteitos previstos neste edital, por sua representada.
6.6 - Os Documentos de Habilitacéo e as Propostas de Precos deveréo ser apresentados por preposto da licitante com
poderes de representaoéo legal, na forma do item 6.7. A néo apresentagéo nao implicara em inabilitaqéo. No entanto, o
representante devera identiﬁcar-se preenchendo protocolo apropriado e nao podera pronunclar-se em nome cla licitante
6.7- POR CREDENCIAMENTO ENTENDE-SE A APRESENTAQKO CONJUNTA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:
l- Documento oficial do identidade;
'
ll- Procuraqio por instrumento ptlbllco ou particular, inclusive com outorga de poderes para, na forma da lei,
formular ofertas e lances verbais do pregos e praticar todos os demais ates pertinentes ao certame, em nome
da licitante, acompanhado do respectivo documento que comprove a investidurattitularidade desses poderes
pelo outorgante (ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da ata do ei “o dos
administradores, procuragoes elou substabelecimentos se for o caso, demonstrando essa CW/dig %i0_‘“__
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gerente, diretor, titular ou representante com poderes para constituigao do mandate}.
l|l- Nos casos de ME e EPP, apresentar também declaraqao de que atende os requisites do Art. 3° da Lei
Complementar 123 de 14 de janeiro do 2006 e suas alteraooes posteriores, para que possa fazer jus aos
beneficios previstos na referida Lei, confom1e modelo anexo deste edital. A nao apresentacao da presente
declaragao, na forma aqui exlgida, implicara na decadéncia do direito aos beneficios previstos na Lei
Complementar 123l2006 e suas alteragoes posteriores.
lV- DECLARAQKO de que cumpre plenamente os requisites de habilitagao, conforme disposto no inciso VII do
artigo 4° da Lei 10.520l02.
611- Caso o representante seja socio da empresa licitante com poderes de representacao, socio-gerente, diretor do
licitante ou titular de ﬁrma individual, deverao ser apresentados documentos que comprovem tal condtcao (atos
constitutivos da pessoa juridica, ata de sua eleicao, etc). nos quais estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigacoes em decorréncia de tal investidura.
6.7.2- Estes documentos (originais ou copias autenticadas em Cartorio) deverao ser entregues fora dos envelopes. para
que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes “Propostas de Precos“.
6.8.- A nao apresentaqao 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 ate que
seja cumprido o disposto nos itens deste edital. quando tor o caso.
I
6.8.1. Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno poite. nos termos da Lei Complemejntar n“
123i2006. para que essa possa gozar dos beneficios previstos nos arts. 42 a 45 da reterida Lei e necessario, no ato do
credenciamento do licitante. a apresentagéo de Certidao expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8° da IN n°
103l2007 do DNRC - Departamento Nacional do Registro no Comércio;
6.8.2. Estes documentos (originais ou oopias autenticadas em Cartorio) deverao ser entregues fora dos envelopes. para
que possam ser analisados no inicio dos trabalhos. antes da abertura dos envelopes “Propostas de Preoos”.
6.9. A nao apresentacao ou incorrecao insanavel de quaisquer dos documentos de credenciamento do preposto nao
inabilitara 0 licitante. mas impedira 0 oferecimento de lances verbais pelo licitante durante a sessao do Pregéo
Presenciai ate que seja cumprido o disposto nos itens 6.5 e 6.7 deste edital, quando for o caso.
6.10. No decorrer do procedimento iicitatorio, os licitantes poderéo nomear representantes. caso néo os ten a feito,
descredenciar ou substituir os ja nomeados, desde que apresente os documentos exigidos no item 6.7 dest edital.
Entretanto. nao sera admitida a participacao de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

*‘\

7.0 DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS
?.1 O Pregao Presenciai 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 trabalhos. e obedeceré ao critério do Menor Preco por Item.
I - a etapa de olassiﬁcacao do precos compreendera a ordenagao das propostas de todo os licitantes, class ﬁcaoao
iniciai das propostas passiveis de ofertas de lances verbais, oferta de lances verbais dos licitantes proclamadas Iara tal,
classiﬁcacao ﬁnal das propostas e exarne da aceitabilidade da proposta da primeira classiﬁcada, quanto ao dbjeto e
valor;
ll - a etapa de habilitacao, declaracao do licitante vencedor e adjudicagao compreendera a veriticagéo e anaiise dos
documentos apresentados no envelope "Documentos de Habilitacao" do licitante classiﬁcado em primeiro lugar.
relativamente ao atendimento das exigéncias constantes do presente edital, bem como a declaraqao do licitante
considerado vencedor do certame e a adjudicacao, sendo esta Liltima feita caso nao ocorra interposigao de recurso.
7.3 Apos a entrega dos envelopes nao oabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato sup_e_rvejiiente e
I
aceito pelo pregoeiro.
'
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?.4 Da reuniao para rocebimento, abertura o classiﬁcaoéo das propostas e habilitacao. sera lavrada ata circunstanciada.
que moncionara todos os licitantes, as propostas aprosentadas, as observacﬁes o impugnacées teitas pelas licitantes e
domais ocorrencias que interossarem ao julgamonto da licitacao. devondo ser assinadas pelo pregoeiro o Eqluipe do
Apoio e por todos os representantes presentes dos licitantes ou por representantes entre eles escolhidos, sendo o
niimoro minimo do dois licitantos;
I
7.5 A rouniao mencionada no item anterior podora ser gravada, polo pregoeiro e Equipe do Apoio. por qualquor meio do
reproducao mocanica ou oletronica, oomo a totograﬁca, cinomatograﬁca, fonograﬁca ou do outra especio. O pregoeiro
comunicara aos licitantes qual o moio do gravacao estara utilizando e os rogistros decorrentes desta poderao ser
utilizados para comprovacao do atos o fatos nele contidos, sendo que sore arquivada por um poriodo do 60 (sessenta)
dias apes a data da reunieo.
?.6 O licitante vencedor sera convocado a apresentar a proposta deproco deﬁnitiva e ﬁrmar o instrumonto contratual, do
qual fare parte o edital. seus anexos e a respoctiva proposta.
?.? O Municipio do Crateiis so reservara o diroito do efetuar diligéncias visando confimiar as informacoes aprosentadas
pelo licitante sobre as caractoristicas dos senricos ofortados. Caso seiam encontradas discrepancies entre informacees
contidas om documentacéo impressa e na proposta especiﬁca, prevalecerao as da proposta. So inoxoquiveis, este fato
impllcara na desclassiﬁcacéo do proposta da licitante.
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8.0 DA FASE DE CLASSIFICAQQO DE PREQOS
~
8.1 Serao abertos os envelopes "Proposta do Preco" do todos os licitantes e o pregoeiro informara aos participantes
presentes quais licitantes apresontararn propostas do preqo para o fomecimento dots) ob}eto(s) da presente licitfaqao e
os rospectivos valores ofoitados.
8.2 O pregoeiro fare a ordonacao dos valores das propostas. em ordem decrosconte, do todos os licitantos,
classiﬁcando o licitante com proposta do menor preco por Item e aqueles que tenham aprosentado propostas em
valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento} relativamente a do menor preco, para que seus
representantes participem dos lances verbais.
I
8.2.1 Quando nao forem voriticadas no minimo 3 (tres) propostas do procos nas condicoos deﬁnidas no item 8.2, o
pregoeiro classiﬁcara as melhores propostas, ate o maximo 3(trés), para quo sous representantes participem dos Iancos
verbais, quaisquer que sejam os procos oferecidos nas propostas escritas.
8.3 Em seguida. sora dado inicio a etapa do aprosontaceo do lancos verbais, que dovorao ser iormulados doiforma
sucessiva, em valores distintos e com pregos decrescentos.
8.3.1 O pregoeiro convidara individualmente os representantes dos licitantes, do forma soquencial, a aprepentar
lances verbais, a panir da proposta classiﬁcada do menor proco o os domais. em ordem decrescente de preco.
8.3.2 so serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance que tonha sido anteriorrriente
registrado, nao sendo aceitos dois ou mais lancos do mesmo valor. prevalecendo aqueie que for recebido e rogilstrado
em primeiro lugar.
8.3.3 Casos nao mais so realizemlancos verbais, sore doclarada oncorrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofortas, exclusivamonte pelo criterio de menor proco.
8.3.4 A dosisténcia om apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicara exclusao do liditanto
das rodadas posteriores do oferta do lances verbais. ficando sua ultima proposta rogistrada para classificacao no final
da etapa competitive.
8.4 Declarada oncorrada a etapa competitive e realizada a classiﬁcacao ﬁnal das propostas. o pregoeiro examinara a
aceitabilidade do primeiro classiﬁcado, quanto ao objeto e valor, dooidindo motivadamente a respeito.
8.4.1Sera veriﬁcada a coniormidade entre a proposta oscrita do menor preco e os valores estimados para a
contratacao.
8.5 Caso haja empato nas propostas escritas, ordonadas e inicialmento classiﬁcadas sem que so realizem lances
verbais, 0 dosempate so fara por sortoio. em ato piiblico. na propria sossao do Progéo Presenciai.
8.6 Nas situaqeos om que néo se realizem lancos verbais. ou depois do declarado o encorrapﬁt'o—
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compotitiva, ou so a oferta nao ior acoitavol ou no oxome do oferta subsoquonto, o pregoeiro podera negociar
diretamente com o propononte para que seja obtido proco melhor para a Administracao.
8.? Nao podora hover dosisténcia dos lancos ofortados, sujeitando-so o licitante desistonte as ponalidades constantes
deste edital.
8.8 Os licitantes que doixarom do apresentar quaisquor dos documentos exigidos no Envelope n.“ 01 (Proposta do
Preco). ou os opresentarom em dosacordo com o ostabolocido nesto edital, ou com irregularidodos, bem como os que
oprosentarom procos oxcossivos ou manifestamento inexoquivois. sorao considorados desclossificodos, riao so
admitindo complomontacao posterior.
8.8.1 Considerar-so-ao prooos manifestamento inexoquivois aqueles que torom simbolicos. irrisorios ou do valor zero,
incompativois com os procos do mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
8.9 Em caso de divergencia entre informacoos contidas em documontacao improsso o na proposta ospociﬁca.
prevalecorao as do proposta. Em caso do divergencia ontro intormacoos contidas nos documentos oxigidos polo edital o
om outros apresentados, porem noo oxigidos, provalocorao as primeiras.
8.10 Serao desclassiﬁcadas as propostas:
a) Que nao atenderem as espociﬁcocoos deste Edital;
b) Que aprosontarom precos unitarios irrisorios, do valor zero, ou procos inexoquivois (na forma do Art. 48 da §Loi do
Licitaqoes).
l
c) Nao sera considerada qualquer oferta do vantagem nao prevista nesto edital, nem proco ou vantagem basoatla nas
ofortas dos domais licitantes;
9.0 DA FASE DE HABlLlTA(}ﬁ0 E D0 JULGAMENTO
9.1 Efotuados os procodimontos previstos no item 8 deste edital. e sendo aceitavol a proposta classiﬁcada em primeiro
lugar. o pregoeiro anunciara o abortura do onvolopo roforonto aos "Documontos do I-iabilitacao" dosta licitante.
9.2 Os licitantes que deixarom do apresentar quaisquor dos documentos oxigidos no Envelope n° 02 (Documontos do
Hobilitacaol, ou os aprosontarom em dosacordo com o ostabetocido nesto edital, ou com irrogularidados, serao
considorados inabititados, nao so admitindo complomentacao posterior.
9.2.1- Na tomia do que dispoe o art. 42 do Loi Complemontar n° ‘=23, do 14.12.2006 o suos altoracoes postori res, a
comprovacao do reguiaridade ﬁscal dos microomprosas o empresas do pequeno pone somente sera exigida par ofeito
do assinatura do contrato.
9.2.1 .1- Para ofeito do disposto no item acima, as ME o EPP, por ocasiao do participacao nesto procodimonto licitatorio.
devorao apresentar toda a documontagao oxigida para ofeito do comprovacao do reguiaridade ﬁscal, mesmo que esta
aprosonto alguma rostricao.
9.2.1.2- I-tovondo alguma rostricao na comprovacao do reguiaridade ﬁscal, sera assogurado o prazo do 05 (cincol dias
utois, contado a partir do memento em quo 0 propononte for doclorado o vencedor do cortamo, para rogularizaqao do
documentacao. pagamonto ou porcelamento do debito. e omissao do ovontuais cortidoos nogativas ou positives com
ofeito do cortidao negative.
|
9.2.1.3- A nao-rogularizacao do documentacao, no prazo previsto no item anterior, implicara decadencia do dirioito a
contratacoo, sem projuizo das sancﬁos previstos no art. 81 do Lei n° 8.666193, sendo facultado a Administracao
convocar os licitantes romanescontos. na ordem do clossiiicacao, para a assinatura do contrato, ou rovogar o licitacao.
9.2.1.4- Sora inabilitado o licitante que nao atendor as oxigencias deste edital roferentes a faso do habilitocao, bem
como apresentar os documentos deteituosos em sou conteudo o lorma, e aindo. a ME ou EPP que nao apresentar a
regularizacao do documontacao do Rogularidade Fiscal no prazo doﬁnido no item “9.2.1.2" acima.
9.3 Constotado o atondimento dos exigencies ﬁxadas no edital, o licitante sera declarado vencedor. sendo-tho
adjudicado o objoto do licitacao. polo pregoeiro, caso nao haja intoncao do interposioao do rocurso.
9.4 So a oferta nao for aceitave! on so o licitante dosatonder as oxigencias habilitatorias. o pregoeiro oxaminora a
oferta subsoquonto pormitida renogociacao - item 8.6 do edital, voriﬁcondo a sua aceitabilidado o procodo' do a
voriﬁcacao da hobilitacao do licitante, no ordem do classiticacao, o assim sucossivamonto. ate ‘uma propostg E
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atonda integralmonto oo edital, sendo o rospectivo licitante doclarado vencedor e a ole adjudicado o objeto do coriame.
9.5 A empresa vencedora obriga-so a fomocor no prazo do 02 {dois) dias tJl8l5 o rouniao do abortura das pro ostas,
nova Planilha do Formacao do Procos com os dovidos precos unitarios o totais, voncodoros, iocultodo oo Prggoeiro
prorrogar por iguol poriodo;
9.6 Da sessao do Progao Presenciai sera lovrada ata circunstanciada, que moncionara os licitantes crodonciados. as
propostas escntos o verbais apresentados. no ordem do classiticacao. a analise do documentacao exigidp para
habilitacao o os rocursos intorpostos, devendo ser a mesma assinada. ao ﬁnal. polo pregoeiro. sua Equipe do Apoio o
polo(s) roprosontanto{s) crodonciodo{s) do(s) licitante[s) prosontels) a sessao ou por roprosontantos entre olos
oscolhidos, sendo o ntimero minimo do dois licitantes.
9.7 Ao final do sessao, caso nao haja intencao do intorposicao do recurso o o preco ﬁnal seja iguol ou interior ao
provisto para a aquisicao dos servicos sera feita, polo pregoeiro. a adjudicacao ao licitante doclarado voncoldor do
certamo e oncorrada a rouniao. Postoriormonto. o procosso, dovidamente instruido, sera oncaminhado para as
Secretaries compotontes para homologacao e subsequente contratacao
9.8 Os envelopes com os documentos rolativos a habilitacao dos licitantes noo doclorados vencedores sorao rotirados
pelos roprosontontos dos licitantes no proprio sessao. Os remonescontos pormanocorao om poder do prolgooiro,
dovidamente lacrados. durante 20 .(vinto) dias corrontos a disposiqao dos licitantes. Findo este prazo, sem quosojam
rotirodos, sorao dostruidos.
10.0 DOS RECURSOS
|
10.1 Ao final do sessao, depois do doclarado o licitante voncodor do certame. qualquer licitante podera manifestor,
imodiata o motivadamonto, a intoncao do intorpor recurso. com rogistro om ata da sintoso das suos razoos. podendo
juntar momonais no prazo do 3 ltrés) dias, ﬁcando os domais licitantes desde logo intimados para apresentar
conirarrozoos om iguol numero do dias. que comecarao a corror do tormino do prazo do rocorronto, sendo-lhes
ossogurado vista imodiata dos autos.
10.1.1 O recurso contra docisao do progooirotera ofeito susponsivo.
10.1.2 A falto do manitostacao imodiata o motivada do licitante om rocorror, ao ﬁnal do sessao do Progao Presenciai.
importaro a proclusao do diroito do recurso o a adjudicocoo do objeto do licitacao polo pregoeiro ao licitante voncopor.
10.1.3
A poticao podera sor feita no propria sessao o, so oral, sera roduzida a tormo om ata, facultado o pregoeiro o
examo dos fatos e iulgamonto imodiato do recurso.
10.2 O acolhimento do recurso importara a invalidacao apenas dos atos insuscotivois do oprovoitamonto.
10.3 Os autos do orocesso administrative pormanecorao com vista franquoada aos intorossados no rosploctiva
Socrotaria do origom.
10.4 Docididos os rocursos o constotada a rogularidodo dos atos procedimontais. o Socretorio do origom homologara o
procodimonto licitatorio o adjudicara o obioio ao(s) licitanto(s] docfarado(s) voncodorlos) do cortamo. dotorminondo a
co ntratocao do odjudicataria.
i
10.5 Os rocursos o impugnocoes intorpostos fora dos prazos naosorao conhecidos.
11.0 DA CONTRATAQAO
11.1 As obrigacoos docorrentos do presente licitacao sorao tormializadas por tormo do controto ospocifico. colobrado
entre o Municipio, ropresentado polo(s) Socrotario(s) Ordonador(e:=) do Desposa {doravanto donominado Contratonto),
o o licitante vencedor {doravanto donominado Contratada), que obsorvara os termos do Loi n.° 8.666i93. dosto edital e
domais normas pertinontos. cuja minuta toi submetida a examo previo da Procuradoria Goral do Municipio.
11.2
O licitante voncodor tora o prazo do 02 (dois) dias uteis, contados do devida convococao, para celotirar o
roforido Controto, do qual farao parte intogranto 0 edital, sous anozros. a proposta e domais documentos apresentados
polo licitante vencedor. Em caso do rocuso injustiﬁcado. sor-Ihe-a aplicado o disposto no item 18.? deste edital.
11.3. So 0 licitante vencedor nao assinar o Termo do Contrato no prazo estabolocido e facultado oo{s) Secrotanolsl
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Ordenador(es) do Desposa convocar as licitantes remanoscontos, rospoitada a ordem do clossificacao ﬁnal das
propostas (item 8.4 deste edital), para laze-lo om iguol prazo o nas mesmas condiceos propostas pela primeiro
classiﬁcada, inclusive quanto aos procos ldoscontos), ou rovogor o licitacao.
'
11.4. lncurnbira a Contratante providenciar, a sua conta. a publicacao do oxtrato do Controto nos quadros do aviso dos
orgaos publicos municipais, ate o quinto dia util do mes seguinto ao do sua assinatura, para ocorrer no prazq do 20
(vinto) dias daquola data. O mesmo procodimonto so adotara com rolacao aos possivois termos oditivos.
11.5. O licitante adjudicatario so obriga a mantor. durante toda a oxocucoo do Controto. om compaiibilidodo com as
obrigacoos ossumidos. todos as condicoos do hobilitocao.
I
11.6. O Termo do Controto so podera sor altorado em conformidado com o disposto no art. 65 do Lei n.° 8.666i93.

12.0 on vxuonoe E on VIGENCIA

"

.

O Controto rosultanto do presente Licitacao tora vigencia o partir do sua assinatura. iondo validade ate 31 do dozombro
do 2020.
I

.-1%

13.0 DAS OBRIGAQOES CONTRATUAIS
13.1. A Contratante, alem dos obrigacoos rosuitantos do obsorvancia do Lei n.° 8.666193. dovora obodocor as
disposicoos oloncados no minuta do Tom1o do Contrato - Anoxo a este edital.
14. DA EXECUQAO D0 CONTRATO
I
14.1. O Controto dovora ser exocutado ﬁolmento pelos partos, do acordo com as clausulas contratuais o as normas
dispostas na Loi n.“ 8.666i93 o oltoraqoos posteriores. bem como logislacao pertinonte, respondondo coda uma pelos
consoquencios do sua inoxocucao, total ou parcial.

A,

15. DA DATA, LOCAL E HORARIO DE ENTREGA D0 OBJETO
15.1 O(s) objeto dovorao ser ontreguo(s) no tomia, prazo, locais o horarios deﬁnidos no Preambulo dosto Edital.
15.2. A entrega dos servicos dove so oletuar do forma a nao compromotor o funcionamonto dos sistomas. rocursos ou
doslocamentos. Havondo nocessidade do intorrupcao, osta dovora ostar dovidamente planojado o ser nocossoriomento
aprovodo polo(os) Socrotarialosi Ordonadoros do Desposa.
15.3 Em nonhuma hipotoso sorao concedidas prorrogacoes do prazo.
15.4. Por ocasioo do entrega dos senricos, o fomecodor dovora apresentar rocibo om 02(duas) vias, alem das
respectivos latura o Nota Fiscal.
|
15.5. Para os sonricos objotos deste cortomo, dovora sor emitida Faturo o Nota Fiscal por Anoxo om nome do Profeitura
Municipal do Cratods, com domicilio Avonida Col Zoze, 1.141 - Centro - CEP: 63100-000 -Crateds - CE, inscrito no
CNPJ n° 07.982.036l0001-6?, para a entrega dos services, dovorao ser atendidas as oxigencias deste edital.
'
15.6. A ﬁscalizacao do Controto sera oxorcida espocialmento por Senridor designado (a) polo(as}Ordonadoros(as} do
Desposa.
15.6.1. O oxorcicio do ﬁscalizacao ou o acomponhamento sera oxorcido no intorosso do Municipio o nao oxclui nem
roduz o rosponsabilidado do Contratada ou do sod agortto ou preposto, inciusivo perante torceiros, por quaisquor
irrogularidados, danos rosuitantos do imporfeicao tecnica, vicios redibitorios o, no ocorrencio dostos. nao irpplica
corrosponsabilidodo do Podor Pdblico ou do sous ogontos o propostos.
15.6.2. A Contratante so rosorva o diroito do rojoitar no todo ou om parte o sorvico ontroguo. so om dosacordo com os
termos do presente Edital e do respoctivo Controto.
I
15.6.3. Ouaisquor exigencias do ﬁscalizacao inorentos ao objeto do Controto dovorao ser prontamento otondidas polo
Contratada, sem onus para a Contratante. A Contratada e obrigada a roparar. corrigir. substituir. as suos exponsas, no
todo ou om parte. ondo so voriﬁcarom vicios, deioitos ou incorrecees, sem prejuizo do aplicacao das ponalidades
cabiveis.
I./"E t _'__-_:__..--I
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15.7. O servico objeto do licitaooo nao oxciui a responsaoilidado do Contratada polo perfeito dosempenho om relaoao a
prazo do entrega, validade o qualidado do senrico.
15.8. A Contratada ﬁca obrigada a acoitar, nas mesmas condiceos contratuais, os acrescirnos ou suprossoes que so
ﬁzorom necessaries, a criterio do Contratante, respeitando-so os limites previstos no Loi n.° 8.666l93 e alteracoos
posteriores, ate 25% (vinto o cinco por oento) do valor do Controto. facultado a suprossao alem deste limite medianto
acordo entre as paitos.
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16. DA RESCISAO DO CONTRATO
16.1 - A rescisao contratual podera ser:
a} Doterminada por ato uniiotorol o oscrito do CONTRATANTE, nos casos onumorados nos incisos I a XII do art. 78 do
Lei Federal n° 8.666793;
b) Amigavot por acordo entre as partos, modianto autorizacao oscrita e fundamentada do autoridado competento.
roduzida a tormo no procosso licitatorio, desde que haja convoniencia do Administraqao;
c) Em caso do roscisao prevista nos incisos XII o XVII do art. 78 do Lei n° 8.666793, sem que haja ou_lpa do
CONTRATADO, sera osta rossarcida dos projuizos rogulamontoros comprovados. quando os houver sofrido;
d) A rescisao contratual do que trata o inciso I do art. 78 acarrota as consoquencias previstos no art. 80. incisos I a IV.
ambos do Lei n“ 8.666793.
17. DO PREQOJJO PAGAMENTO E DO REAJUSTE
17.1. Os precos ofertodos dovem ser apresentados, com incidencia do ICMS;
17.2. As entrogas dos services dovorao obodocer ao contido no Proambulo deste Edital;
17.3. Os procos dos sen/icos objeto do presente licitaqao sorao oobrados polo licitante adjudicatario do acordo com as
condicoes ostabolocidas no Pregao Presenciai.
_
17.4. Os sonricos efotivamonto fornocidos sorao atostados o pagos, rospoctivamonte. polo Liquidanto o Ordonador do
Desposa da Socrotaria do origom. cujo onderoco sera o do cobranco das faturas rolacionodas a este edital. nos|prazos
o no forma estaboiocidos no minuta do Termo do Controto - sogundo modelo constante om anoxo deste edital. I
17.5. O pagamonto do sorvico recobido sera efotuado, a coda entrega, em ate 30 (trinta) dias contados da iota do
ontroga. diretamente pela Socrotaria do origom, atraves do credito no Conta Bancaria do fornecodor ou atr _ es do
cheque.
17.6. Os procos sao ﬁmwos o irroajustavois polo poriodo do 12 (doze) moses, o contar do data do aprosontacao do
proposta. Caso o prazo oxcoda a 12 (doze) moses, os precos contratuais poderao ser reajustados. tomandoiso por
base a data do aprosontacao do proposta, com base no indice IGP-M do Fundaoao Getdlio Vargas ou outro oquiirolento
que vonha a substitui-lo, caso este seja extinto.
17.7 - lndopondontomonto do declaracao oxprossa. ﬁca subontondido que. no valor pogo polo contratantot ostao
incluidas todos as dospesas necossarias a execucao dos sowicos, inclusive as rolocionadas com equipamontos §o moode~obra.
18.0 DAS PENALIDADES
18.1. O licitante que onsojar o retardamonto do oxecucao do cortomo, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar no
exocucao do Controto. comportar-so do modo inidonoo, ﬁzer declaraqao falsa ou cometor fraude fiscal, garantido o
diroito previo da citacao o da ampla defosa. ﬁcara impedido do licitar o contrator com a Administracao, pelo prazo do ate
5 (cinco) anos. enquanto perdurarem os motivos determinantes do punicao ou ate que seja promovida a roabilitaoao
perante a propria autoridado que oplicou a ponalidodo, sem prejuizo dos multas previstos no edital e no tormo do
controto e das domais cominacoes legois.
18.2. A Contratada ﬁcara, aindo, sujeito as seguintes ponalidades, em caso do inexocucao total ou parcial do controto,
orro do exocucao, oxocucao imporfoita, more do exocucao, inadimplemento contratual ou nao/ueraeidadedas
informacoos prostadas, garantida a previa dofosa:
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I ~ adverténcia. sanqéo de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666f93, podera ser aplicada nos seguintes cpsos:
a) Descurnprimento das obrigagoes e responsabiiidades assumidas na Iicitagéo;
b) Outras ocorréncias que possam acarretar transtomos ao desenvoivimento das obrigaqoes da Contratante. desde que
néo caiba a apiicagéo de sangéo mais grave.
II - multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agéncia integrante da Redo Arrecadadora de Receitas Municipais,
por meio de Documento de Arrecadagéo Municipal — DAM, a ser preenchido do acordo com instrugoes fornecidas pela
Contratante).
|
a) De 1% (um por cento} sobre 0 valor contratual totai do exercicio, por dia de atraso na entrega dos servioos ou
indisponibilidade do mesmo, Iimitada a 10% do mesmo valor;
b) De 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por infraqao a quaiquer clausula ou condioéo do
contrato. nao especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na reincidéncia;
c) De 5% {cinco por cento) do valor contratual Ioial do exercicio, pela recusa em corrigir qualquer serviqo reieitado,
caracterizando-se a recusa, caso a correqao néo se efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirem a data da comunicaqao
formal da rejeigéo:
Ill - suspensao temporaria de participaqéo em Iiciiaqao e impedimento de contratar com o Municipio de Crateus. por
prazo naosuperior a 2 (dois) anos;
IV - declaraqao do inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraqao Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigéo ou até que seja promovida a reabilitaqao perante a autoridado que apiicou a penalidade,
depois do ressarcimento a Administraqao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanqao aplicada
com base no inciso anterior.
16.3. No processo de aplicagao de penalidades é assegurado o direito ao contraditorio e a ampia defesa. garantida nos
prazos de 5 (cinco) dias |JIeis para as sangoes previstas nos incisos I, ll e Ill do item 18.2 supra e 10 (dez) dias oorridos
para a sanqéo prevista no inciso IV do mesmo item.
I
18.4. O valor da muita aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipai no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
notiﬁcaoao ou deciséo do recurso.Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado
do pagamento a que a Contratada fazerjus. Em caso do inexisténcia ou insuﬁciéncia de crédito da Contratada, o valor
devido sera cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de
execuqao ﬁscal. com os encargos correspondentes.
18.5 As sangoes previstas nos incisos Iil e IV doitem 18.2supra, poderao ser aplicadas as empresas que, erln razao
do contrato objeto desta iicitaqao:
I - praiicarem atos iliciios, visando frustrar os objetivos da licitaqéo;
II - demonstrarem néo possuir idoneidade para contratar com a Administragao Piiblica, em virtude de aios ilicltos
pratioados;

Ill — sofrerem condenaqéo deﬁnitiva por praiicarem, por meios doiosos, fraude ﬁscal no recolhimento de quiaisquer
Iributos.
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16.6. As sanqoes previstas nos incisos I. Ill e IV doitem 18.2 supra poderao ser apiicadas juntamente com a do inciso
ll do mesmo item, faculiada a defesa prévia do interessado no respeciivo processo. no prazo do 5 (cin§@'i§IiasTt__\"eis.i._'"-_
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18.7 A licitante adjudicataria que so rocusar, lnjustiﬁcadamonto, om ﬁrmar 0 Contralo dontro do prazo do 2 (dois) dias
Uleis a contar da notiﬁcaoao quo loo sera oncaminhada, estara sujeita a multa do 5,00% (cinco por oonto) do valor total
adjudioado, sem prejuizo das domais penalidades cabiveis, por caractorizar doscumprimonlo total da obiigaqao
I
assumrda.
18.8 As sanodos previslas no item 18.? supra nao so aplicam as domais licitantes que. apesar do nao vencodoras,
vonharn a ser convocadas para oolebrarem o Termo do Contrato. do acordo com osto edital, e no prazo do 48 {quaronta
o oito} horas comunicarom sou desintorosso.
19. DA DOTAQAO ORQAMENTARIA
19.1. Os rocursos para a exocugao do objeto da presente licilaoao corrorao a conta da(s) Dotaqaoldes) 0rr;an1or1taria(s}
espociﬁcadas no Proambulo deste Edital.
20. DISPOSIQOES GERAIS
-\ 20.1. As normas que disciplinam este Progao Presoncial serao sompro intorprotadas om favor da ampliagao da disputa
entre os intorossados, atendidos os inleressos publicos e o da Administraqao. sem oomprometimonlo da seguranqa do
lContralaoao. Os casos omissos podorao ser resolvidos pelo pregooiro durante a sessao.
20.2. O nao atondimento do exigéncias formais nao essenciais nao importara no afaslamonto do licitante, dosde que
soiam possivois a aferigao da sua qualidade e a oxala compreonsao da sua proposta durante a realizagao da isessao
ptiblioa deste Pregao Presenciai.
'
20.3. A adjudicaoao o a homologagao do resultado dosta licilaqao nao implicara diroito a contrataqao.
20.4. Nenhuma indenizagao sera devida as licitantes pela olaboraoao ou pela aprosentaqao do documentaoao roforonle
ao presente edital.
20.5 Na contagem dos prazos eslabolecidos nesto edital oxclul-so o dia do inicio do contagom e inclui-so o dia do
vencimenlo. obsolvando-so quo so so iniciam o vencom prazos em dia do oxpodiento normal no Municipio. oxceto
quando for exprossamente ostabelecido om contrario.
20.6. A(O) Secrotarialo) Ordenador(a) do Desposas podera revogar a presente licitagao por razdos do interosselpdblico
docorrenlo do fato suporvenienlo dovidamente comprovado. poitinenlo o suﬁcionte para tal condula, devendo anuia-la
por ilegalidado. do oficio ou medianlo provocagao do torcoiros. nos tomwos do art. 49 da Lei n.° 8.666l93, nao cabendo
-\ as licitantes diroito a indonizaoao.
20.7. Qualquor modiﬁcagao nesto odilal sera divulgada pela mosma fomta que so dou ao toxto original, roabrindo-so o
prazo inicialmenle estabolocido. exceto quando. inquestionavolmonto, a altoraqao nao afetar a formulaoao das
propostas.
20.8. Para dirimir, na estera judicial, as quesloes oriundas do presente edital sera compotenle o Foro do Com rca do
Crateus — CE.
?
20.9. Na hipotose do nao haver expediento na data marcada para o recobimento dos envelopes contondo a
documenlaoao e proposta, a data da abortura ﬁcara transferida para o primeiro dia Ulil subsoquonlo, no rnosrno local e
horario anteriormonto ostabolocido.
20.10. Quaisquor duvidas powentura existontes ou solicitaooes do esclarecimontos sobre o disposto no presente edital
dovorao ser objeto do consulta, por escrito, a Comissao Permanente do Llcitaoao (endorogo mencionado no Proambulo
dosto Edital), ato 5 (cinco) dias corrontos antorioros a data fixada para a roalizagao do Pregao Prosoncial, que serao
respondidas. igualmonto por oscrito, depois do osgolado o prazo do consulta. por meio do circular oncaminhaida aos
participantos do certame. Domais infomaooos podorao ser oblidas polo o-mail inslitucional pmclicit@gmall.com.
20.11. As impugnaqoes reforidas nos itens 3.5 o 3.6 e os rocursos moncionados no item 10 deste edital. evonlualmenle
inlorpostos, sorao dirigidos a Socrotaria Ordonadora do Dospesas. por intormédio do pregoeiro. o protocolizados
exclusivamonle no endoreqo moncionado no Preambulo deste edital.
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20.12. Os intorossados, ao parliciparem do Progao Presenciai, exprossam, automaticamonto. sua total concoidancia
aos lormos deste Edital. nao podendo alogar_ posleriormonte. dosinformagao sua ou do roprosontanto.

Anoxo l -Termo do Roforoncia
Anexo ll - Minula da Proposta do Preqos
Anexo Ill - Modelos do Declaragoos
Anexo IV - lvlinula do Termo do Conlralo
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ANEXO | A AUTORIZAQAO
ramo no REFERENCIA oo OBJETO

1 - OBJETO:
1.1 - CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS DE_ HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS
NECESSIDADES OAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUSICE.
I

2 - FUNDAMENTO LEGAL:
2.1. A aquisiqao dos sorvigos tom amparo legal disposto na Lei n“ 10.520 do 1? do julho do 2002, no Decroto n” 3.555
do 08 do agosto do 2000-Rogulamontaqao da modalidado "Pregao", na Lei n° 8.666193 o suas altoraqoes posteriores.
3 - JUSTIFICATIVA
3.1.A contratagao do sorvioos do hospodagem no municipio. so faz nocossaria, om virtudo da roaIizal;ao do
onconlrospalostras, rounidos, sominarios. evontos oducacionais, oulturais o dosportivos, para prolissionais nas
divorsas areas o demais molivaqoos que visom acroscontar boneficios ao Municipio do Crate1JslCe
-\

4 ESPECIFICAQAO DOS ITENS CONFORME PLANILHA EM ANEXO A ESTE TERMO DE REFERENCIA
5. TIPO DE LICITAQAO
MENOR PREQO POR ITEM.

6. MODALIDADE DE LICITAQAO
Progao Presenciai.
7. DOTAQAO ORQAMENTARIA
'
_A§Zdosp_e§as_r:9_ntratuais oorrorao por conta das discriminag6os_a_baixo rolaciqgdas:
W _
fl
01.34.34.04.123.0037.2 2087 - 1 001.00000.00 1 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC MUNICIPAL DE‘
PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS I 02.07.07.08.244.013?'.2 2021 - 1 0010000000 - 1 3110000000 - GESTAO .
DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDIPBF l 02.07.07.08.244.013?2 2022 - 1 001.00000.00 - 1 311..00000.00 APRIMORAMENTO DA GESTAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUASIIGDSUAS I
01 .02.02.04.122.003Y.2 2002 - 1 001.00000.00 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PIREFEITO E
‘VICE PREFEITO 02.3?.3?.10.122.0031’.2 2036 - 1 211.00000.00 I 01.08.08.12.368.003?.2 2034 - 1 1110000000 - 1
1 125.000_00_._0j___- 1 125.00Z00'0.02 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNIQPAL DE EDUCACAO.
l‘

8- ESPECIFICAQAO, QUANTITATIVOS E VALOR MEDIO
I
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9 - nsrooeucmt or: Paacos

9.1- Os procos do reforéncia ora apresentados foram ostimados com base nos valores das coletas do precos, anoxas a
este tormo do referéncia, efelivadas para veriﬁcacao no morcado dos procos deste objeto.
'
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10 - DA PROPOSTA DE PREQOS ESCRITA - ENVELOPE N." 01
10.1 - O envelope "Proposta do Proco" dovora conter a rolacao dos servicos, sua discrirninacao conforme 0 edital, sous
respectivos procos unitarios o totais dos itons om algarismo o por oxtenso. em uma [mica via. sem rasuras. emendas,
ressalvas ou entrelinhas. om papol dovidamente identiﬁcado com o NUMERO do inscricao no CNPJ ou timbre impresso
do licitante o NUMERO do telefone, devendo, suos lolhas serom rubricadas e numeradas:
10.2 - A indicacao do razao social da empresa licitante. o NUMERO do inscriqao no CNPJ do sou estabelocimento e
ondoroco completo dovora ser o que efetivamonte ira proslar o objeto da iicitaqao. Sao facultativas as lnformacdos dos
dados roforentes ao NUMERO do banco. agéncia e conta corronto nesta etapa do licitacao. sendo obriéatoria.
postoriormente, para a licitante vencedora.
10.3 - A Proposta-do Procos dovora ser datilografada ou improssa em papol timbrado do licitante ou com claroza. sem
emendas, rasuras ou entrolinhas, datada o assinada (sobre o carimbo ou oquivalonte) polo titular ou procuradorlal
contends;
10.3.1- lndicacao do ltemllote cotado o ESPECIFICACAO do item do acordo com o Anexo l deste Edital, o quantidade
do acordo com o edital;
I
10.3.1.1- Preco unitario o total do item {quantidado x proco unitaric}, om algarismos o por extonso, e proco global do
Item {somatorio dos precos totais dos itens) om algarismo o por ext-enso;
10.3.1.2 -Prazo do entrega dos sorviqos sera do acordo com D estabelecido da Ordem do Sorviqo emitida pela
contratante;
10.3.1.3 -Prazo do validade da proposta, que nao podera ser inferior a 50 tsossontal dias;
10.3.1.4 - Nos precos propostos ja estarao incluidas as dospesas reforontos a froto (entrega), tributos o demais onus
atinontos a entrega do 0bj8lO'
10.3.1.5 Na hipotese da proposta ostar sem assinatura sera automaticamento dosclassiﬁcadas;
10.3.1 6- A proposta do procos dovora ser apresontada POR lTEM'seguindo o modelo padronizado no ANEXO I1 deste
Edhat
10.4 - A Proposta do Precos Escrita dovora ser olaborada obsenrando as seguintos recomendacoosz
10.4.1 - O licitante nao podera cotar proposta com quantitalivo do item diforento ao detorminado polo edital.
10.4.2 - O preco ﬁnal nao podera ultrapassar o limite maximo discriminado no Orcamonto Basico om poder do
PREGOEIRO. o lance final dovora atingir proco igual on inferior ao limite maxirno constante naquele documento; e apos
a adoquacao, o preqo item dovora sor inferior aquole limite. Caso nao seia realizada a faso do lancos verbais. 0 licitante
que cotou na proposta oscrita o menor proqo dovora reduzi-lo a um valor iguol ou inferior ao limite maxilmo do
moncionado proco do roferoncia atraves do negociacao, sob pona do dosclassiﬁcacao.
10.4.3 - Os procos constantes da proposta do licitante dovorao contor apenas duas casas decimals apos a virgula.
cabendo ao licitante na olaboracao da proposta proceder ao arrodondamonto ou desprezar os Numerosapos as duas
casas decimals dos contavos, o dovorao sor cotados em moeda corrente nacional.
10.4.4 - Os procos propostos serao do exclusive responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o diroito do pleitoar
qualquer altoracao dos mosmos, sob alogacao do orro. omissao ou qualquer outro argumonto nao previsto om lei.
10.4.5- Sora considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o Monor Proco Por Item, desde que atenda as
oxigéncias contidas nesto Termo do Reloréncia e no edital do licitaqao.
I
10.5 - Serao desclassificadas as propostas:
a) Que nao atenderem as ospecificacoos deste Edital;
b) Que aprosentarem procos unitarios irrisorios. do valor zero, ou precos inexoquivois (na forma do Art. 48 da Lei do
Licitacoesl.
c) Nao sera considorada qualquer oferta do vantagem nao previsto nesto edital, nem preco ou vantagem basoada nas
ofertas dos domais licitantes.

11- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO (ENVELOPE n° 02}
|
11.1- Os documentos apresentados dovorao ser obrigatoriamento. da mesma sede. ou seja, so da matriz. todos da
matriz, so do alguma ﬁlial, todos do mesma filial, com oxcocao dos documentos que sac validos para matriz e todas as
ﬁiiais. Caso a Emprosa seja vencedora. o Controto sera colebrado com a sede que aprosontou a dpodrﬁﬁttacao: _
Tr-"""_—_'_-_
r
- .

"-—-""'-

I

."\

Pi’?
:

.

E l 1 iJ R r

0 E

CRATEUS

W Fazonda

this

For

I’

‘loci

ﬂ_

1 or Wv

o H:._.__,

01%
so\
I

_

U

“N
xx‘

w

Q2:
5/

OE

a} NO CASO DE EMPRESARIO |NDI\:‘IDUAl_: inscricao no Rogistro Pt".-blico do Emprosas Morcantis, a cargo do Junta
Comorcial do respective sede.
b) EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI: Cortificado da Condiaao do
lvlicroemproendodor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ﬁcora condicionada a veriﬁcaqao da autonticidode no sitio
www.portaldoempreondodor.gov.br;
_
c) NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LlMlTlADA EIRELI: ato constitutivo, ostatuto ou controto social em vigor, dovidamente registrado na Junta Comorcial do rospectivo
sede. acompanhado do documento comprobatorto do seus administradores;
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo dovidamente inscrito no Rogistro Civil das Possoas Juridicos
do local do sua sede, acompanhado do prova da indicacao dos seus administradoros;
o) NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO N0 PAlS: decroto do
Tautorizacaooxpedido pelo orgao competente;
_
_
OBS_§_ Os documentos acima dovorao ostar acompanhados do todas as alteracoes ou do consolidacao rospoctiva_._
I‘) COPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titrrlar, no caso do ﬁrma individual ou do(s) sociols), quando
so tratar do sociodade;

I-\
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11.2 - Rogularidado Fiscal e Trabalhista
_
a) Provo do inscricao no Cadastro Nacional do Possoas Juridicas {CNP.l);
bl Provo do inscricao no cadastro do contribuintos ostadual on municipal, conforme o caso, rolativo ao domlcilio ou sodo
do licitante. pertinonte ao seu ramo do atividade o compativel com c objeto contratual;
|
c) Cortidao do reguiaridade do Debitos rolativos a Croditos Tributaries Fodorais e a Divida Ativa do Uniao tCND).
omitidas pela Receita Federal do Brasil no Forma da Portaria Conjunta RFBIPGNF n" 1151 do 2 do outubro do 2014;
dl A comprovacao do reguiaridade para com a Fazonda Estadual dovora ser feita atraves do Cortidao Consolidada
Nogativa do Dobilos inscritos no Divida Ativa Estadual;
.
e} A comprovacao do rogulandade para com a Fazonda Municipal dovora ser feita atraves do Certidao Consdlidada
Nogativa do Débitos inscritos no Divida Ativa Municipal;
f) Provo do situacoo regular perante o Fundo do Garantio por Tempo do Sorvico - FGTS, atraves do Cortiﬁcado do
Regularidade do Situacao — CRS o;
I
g) Cerlidao Negative do Dobitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inoxisléncia do dobitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho.
11.2.1 - As microompresas e empresas do pequeno porte dovorao apresentar toda a documontacao exigida para ofeito
do comprovacao do reguiaridade ﬁscal, mesmo quo osta aprosonto alguma restricao;;
11.2 2 - Havendo alguma rostricao no comprovacao do reguiaridade fiscal. sera ossogurado o prazo do 05 (cinco) dias
uteis, cujo tormo inicial correspondera ao momonto om que o oropononto for doclarado o vencedor do certame.
prorrogavois por igual poriodo, a critorio da Comissao do Progoes, para a rogularizagao do documontacao o omissao do
oventuais certidoos nogativas ou positives com ofeito do certidao negative, conforme os ditamos da Lei Complomentar
12312006 o sues aiteracoes posteriores1
|
11.2.3 - A nao-rogularizacao da documentacao, no prazo ostabelocido, implicara decodéncla do diroito a contratacao,
sem prejuizo das sancoes previstos no art. 81, da Lei no 8.666193. sendo facultado a convocacao dos licitantes
remanoscontos_ na ordem do classiﬁcacao, para a assinatura do controto, ou a revogacao do licitacao, ou itomllote.
conforme o caso.
11.2.4 - Conformo PORTARIA CONJUNTA N“ 555, DE 23 DE MARCO DE 2020, fica prorrogado por 90 (novontdl dias
o prazo do validade das Cortidoes Negatives do Dobitos rolativos a Uroditos Tributarios Federals e a Divida Ativa do
Uniao (CND) e Certiddes Positives com Efeitos do Nogativas do Débitos relativos a Créditos Tributarios Foderais o a
Divida Ativa do Uniao (CPEND), validas no data do publicacao do Portaria Conjunta, om docorréncia da pandomia
relacionada ao coronavirus (COVID-19).
i
11.3 - QUALIFICAQAO ECDNOMICA-FINANCEIRA, CONFORME O CASO:
a) Balanco patrimoniol o domonstrocdos contabeis do ultimo exorcicic social, ja oxigiveis o apresentados na forma da
Lei, dovidamente registrado na Junta Comorcial do origom, que comprovem a boa situacao financeira da em resa,
vedada a sua substituicao por balancetos ou balancos provlsdrios, podendo ser atualizados por indices oﬁciais qﬁando
oncorrados ha mais do 3 (trés) moses da data do aprosentacao do proposta, dovidamente assinados p_o_r contabilista
registrado no CRO. bem como por sdcio. gerente ou diretor, acompanhado do Termo do Registf(Tdo Abertura e
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Encerramonto do Livro Diario, este, dovidamente registrado no Junta Comorcial do ostado sede do licitante, facultandoso ao Pregoeiro o diroito do oxigir a aprosontacao do Livro Diario para veriﬁcacao do valores;
a.1- Sorao considorados como na forma do Lei, o Balanco Patrimonial e Demonstracoos Contabois assim
apresentados.
Na sociodode omprosaria rogida pela Lei n°. 6.404176, sociodode anonima ou por acoos:
- Publicadas em Diario Oﬁcial; ou
- Publicados om jornal do grando circulacao; ou
- Por fotocopia rogistrada ou autenticada na Junta Comorcial da sede ou domicilio do licitante;
a.2- As domais formas sociotarias regidas pelo Codigo Comorcial dovem apresentar o balanco do Ultimo exerciclo social
que, via do rogra, coincide com 0 ano civil. Tal informagao sera veriticoda atraves dos atos constitutivos socielarios.
a.3- As licitantes com monos do 1 (um) ano do constituicao. que ainda nao tenham balanco do ﬁnal do exercicio.
dovorao apresentar Demonstracoes Contabois envolvondo seus direitos, obrigacoos e patrimonio liquido relatives ao
poriodo do sua existéncia.
a.4 As empresas constituidas a monos do dois moses apresontarao o Balanco do Abertura, dovidamente registrado no
Junta Comorcial, do acordo com a logislacao competento.
b) As empresas optantos polo regime do tributacao sobre o Iucro roalipresumido, atraves do escrituracao digital'SPED
(ECD), conforme dispoo os art. 3° da lnstrucao Normativa RFB n°. lnstrucao Normativa RFB n° 1594. do 01 do
dezembro do 2015 da Rocoita Federal do Brasil. Ficando a oxigéncia do aprosontagao do Balanco Patrimonial do Ultimo
exercicio social, a ser aprosentado no prazo que determina o art 5° da lnstruqao Normativa RFB, hem como o que
dotermina a Jurisprudéncia no Acordao TCU n° 266912013 do relatoria do lvtinistro Valmir Campelo.
b.1- A empresa optante pelo Sistoma Poblico do Escrituracao Digital - SPED podera aprosonto-lo na forma da lei.
b.1.1.- Entendo-so que a expressao "na forma da lei" cs seguintos documento quo engloba, no minimo:
I.
Balanco Patrimonial;
ll.
DRE - Domonstracao do Resultado do Exorcicio;
Ill.
Termos do abortura o do encorramonto;
IV.
Termos do abortura o do encorramonto do Livro Diario; ~
V.
Recibo do entrega do escrituracao contabil digital; (Para ofeito o que detormina o Art. 2° do Decroto N” 9.555.
do 6 do novembro do 2018);
b.2- Todas as copias dovorao ser originarias do Livro Diario constante do SPED.
c) Certidao Nogativa do faléncia ou concordata expodida pelo Distribuidor da Sede do pessoa Juridica.
11.4. - QUALIFICAQAO TECNtCA, CONFORME 0 CASO:
a) Aprosentacao do no minimo 01 (um) Atestado do Capacidado Tocnica do sorvicos exocutados, obrigatoriamonto
pertinonte e compativel com o objeto dosta licitacao, expedida por ontidade pdblica ou privada, usuaria do sonrico em
quostao. comprovando a plena satistacao do sua execucao. Somonte sorao considerados validos os atestados com
timbre do ontidade expodidora e com identiﬁcacao do nome comploto do emitento. O atestado dovora ser datado o
assinado por pessoa fisica identificada pelo nome e cargo exorcido no ontidade, com ﬁrma reconhecida om cartorio do
declarante, estando as informacoes sujoitas a conforoncia pelo(a} Progooiro(a) ou quem este indicar. Bom como as
demais intormacoes.
1. nome, CNPJ o endoreco comploto da pessoa juridica tomadora dos servicos o omitonto do atestado;
2. nome o CNPJ da empresa que oxecutou o sorvico;
descricao dos sorvicos;
poriodo do oxecucao;
F-“:6”?-"‘ local e data do omissao do atostado;
6. identiﬁcacao (nome o cargo ou funcao) e assinatura do signatario do atestado.
a.1) No atestado do capacidade técnica dovora ostar descrito oxpressamonto os itens cuja oxocucao ou entrega foram
realizadas, sendo estes compativeis com o Termo do Roferoncia deste edital, conforme o caso.
a.2} Podera, facultativamento. vir acompanhado junto ao atestado do capacidado tocnica para comprovacao ao que
dispde o item a.1 instrumento do nota ﬁscallcontrato do prostacao do sonrico respectivos ao qual o atestado foz
vinculacao.

11.5-DECLARAQOES
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a) Declaragao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27l1Ur’1999. publicada no DbU de
28i10i1999. e ao inciso XXXHI. do artigo 7°, da Constituiqao Federal, nao emprega menores do 18 (dezoitoi anos em
trabalho noturno, perigoso ou insa{ubre_ nem emprega menores de 16 ldezesseis) anos em trabalho algum, salvo na
condiqao de aprendiz, a partir de 14 lqoatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
|
b) Declaracao de conhecimento de todos os parémetros e elementos dos senricos a serem otertados e que sua
proposta atende integralmente aos requisites constantes neste edital, conforme rnodeto constante dos Anexos deste
edital;
c} Declaracao expressa de integral concordancia com os termos deste edital e seus anexos, conforme iinodelo
constante dos Anexos deste edital;
'
d} Declaracao. sob as penalidades cabiveis. de inexisténcia de fato supeweniente impeditivo da habilitacao, ficando
ciente da obrigatoriedade de declarar ooorréncias posteriores, conforme modelo constante dos Anexos desta edital
(an.32. §2“. da Lei n.° B.666i'93).
'
e) O LICITANTE devera fornecer a titulo de informaqao. numero de telefone, fax, e pessoa de contato.
preferencialmente local. A auséncia desses dados nao a tomara inabilitada.
12- DA VALIDADE E DA VIGENCIA
12.1 - O Contrato resultante da presente Licitaqao tera vigéncia a partir de sua assinatura, tendo validade ate 31 de
dezembro de 2020.
I
13 — DAS OBRIGAQOES
13.1 - DAS OBRIGAQOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Alem das obrigagoes constantes em clausulas proprias do contrato do Edital de Licitacao e seus anexos. em especial
as deﬁnidas nos diplomas lederal e estadual sobre Iicitacoes, cabe a CONTRATADA:
a) Designar, por escrito. o funcionario responsavel para resolucao de eventuais ocorréncias durante a execucao deste
oontrato, dos bens adquiridos;
b) Zelar pela ﬁel execucao deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materials e humanos necessarios.
c} Arcar com todas as despesas diretas e indiretas reiacionadas com a execuqao do contrato. tais como transportes.
frete. carga e descarga etc.
d} Cumprir as posturas do Municipio e as disposigoes legais estaduais e federais que interﬁram na execudao do
contrato;
e} Manter. durante toda a execucao do contrato. em compatibilidade com as obrigacoes assumtdas. todas as condicoes
de habilitacéo e qualiﬁcaqéo exigidas na licitacao indicada no preantbulo deste termo;
t) Dar ciéncia imediata e por escrito 'a CONTRATANTE sobre qualquer anomtalidade que possa afetar a execudéo do
contrato;

g) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato. nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
ﬂscalizagao do CONTRATANTE em seu acompanhamento;
'
h) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e tributarios, resultantes da execuqao
deste contrato. nos termos do artigo Y1 da Lei Federal n“ 8.666193;
i) Atender prontamente qualquer reclamacao, exigéncia, ou obsewacao realizadas pela CONTRATANTE;
j) Os atrasos ocasionados por motivo de foroa maior ou caso tortuito. desde que notificado o prazo de 46 (quarenta e
oito) horas e aceito pela Secretaria correspondents. nao serao considerados como inadimplemento contratual;
ll Os pedidos de prorrogaoao de prazo de entrega serao dirigidos a Comisséo de Licitacao, ate 05(cinco) dias corridos,
antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razoes e devidamente fundamentadas;
m) A Contratada ﬁca obrigada a acoitar, nas mesmas condicoes contratuais, acréscimos ou supressoes no quantitativo
do obieto contratual. ate o limite de 25% {vinte e cinco por cento} do valor inicial do Contrato, confonne o disposto no §
to, do art. 65. da Lei de Licitacoes.
I
13.2 - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES D0 CONTRATANTE
Sem prejuizo do integral do cumprimento de todas as obrigacoes decorrentes das dispostooes do oontrato, cape ao
CONTRATANTE:
a) lndicar formalmente o funcionario responsavel pelo acompanhamento e ﬁscalizaoao da execuqao contratual;
b) Faci|itar_ por todos os meios. o exercicio das tuncoes da CONTRATADA. dando-the acesso as suas in's_t_alacoes;_
'
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c) Prestar a CONTRATADA as informacoes e esclarecimontos necessaries que eventualmente venham a ser
solicitados.
d} A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessaries ao pleno cumprimeoto das
obrigacoes decorrentes do Termo Contratuai, consoante estabelece a Lei nit 8.666!93 e suas alteraooes posteriones;
e) Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
f) Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucao do objeto contratual, diligenoiando
nos casos que exlgem providencias corretivas;
g) Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais lFaturas devldamente atestadas pelo Setor
Competente.
I

-\

14 - D0 PRAZO, CONDIQOES E LOCAL DE ENTREGA DOS SERVIQDS
14.1- O objeto desta llcitacao devera ser entregue ede acordo com o estabelecido na Ordem de Servico emitida pela
contralante, conforme as condicoes estabeiecidas no Anexo I do PREGBIO PRESENCIAL, indioado no preambulo do
edital.
I
15 - DA FORMA DE PAGAMENTO
15.1- O pagamento sera efetuado em 30 (trinta} dias, contados da apresentacao da nota fiscalffatura no protocolo do
orgao contralante, a vista do respectivo Termo de Recebimento Deﬁnitive do objeto ou Reclbo, oa forma prevista no
paragrafo lerceiro da clausula terceira.

1s - oas SANQDES

'

16.1. O licitante que ensejar o retardamonto da execucao do cerlame, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execuoao do Contralo, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracao falsa ou cometer lraude fiscal, garantido o
dlreito previo da citacao e da ampla defesa_ ﬁcara impedido de licitar e contratar com a Administracao, pelo prazo de ate
5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabiﬁacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no ter o de
contrato e das demais cominacoes legals.
16.2. A Contratada ﬁcara, ainda, sujeita as seguintes penalidades. em caso de inexecucao total ou parclal do contrato.
erro de execucao, execucao imperfeita. mora de execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das
informacoes prestadas, garantida a prévia defesa:
I

-\

I — advertencia. sanoéo de que trata 0 inciso I do art. 8?, da Lei n.° 8.666193, podera ser aplicada nos seguintes c$os:
a] Descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas na licitacao;
b) Outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das obrigacoes da Contratante, desde que
nao caiba a aplicacéo de sanceo mais grave.
ll - multas {que poderao ser recolhidas em qualquer agéncia integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Muniqbipais,
por meio de Documento de Arrecadaoao Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com Instrucoes fornecidas pela
Contratante);
a) De 1% (um por cento) sobre 0 valor contratual total do exercicio, por dia de atraso na entrega dos produtos ou
indisponibilidade do mesmo, Iimitada a 10% do mesmo valor:
b) De 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercicio_ por infracao a qualquer clausula ou condicao do
contrato, nao especiﬁcada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na reincidéncia;
c) De 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exerciclo, pela recusa em corrigir qualquer produto rejeitado.
caracterizando-se a recusa, caso a corregao nao se efetivar nos 5 {cinco} dias que so seguirem a data da comunicaqao
formal da rejeicao:
Ill - suspensao temporaria de parlicipacao em licitacao e impedimento de contratar com o Municipio de Crateds, por
prazo nao superior a 2 (dois) anos;
IV ~ declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admlnistracao Pdblica, enquanto perdurarem os motrvos
determinantes da punlcéo ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a autoridade que apticou a penalidade,
depois do ressarcimento a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanqao aplrcada
com base no inciso anterior.
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16.3. No processo de aplicaqao de penalidades é assegurado o direito ao contraditorio e a ampla defesa, garantida nos
prazos de 5 (cinco) dias uleis para as sancoes previstas nos incisos I, ll e Ill do item 16.2 supra e 10 (dez) dias corridos
para a sancéo prevista no inciso IV do mesmo item.
16.4. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a cootar da
notiﬁcacao ou decisao do recurso. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente desoontado
do pagarnento a que a Contratada lazer jus. Em caso de inexlsténcia ou insufioiencia de credito da Contratada, o valor
devido sera cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de
execucao ﬁscal, com os encargos correspondentes.
16.5. As sancﬁes previstas nos incisos Ill e IV do item 16.2 supra, poderao ser aplicadas as empresas que, em razao do
contrato objeto desta licitaoéo:
I - pratlcarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;
ll - demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao Publica, em virtude de atos ilicitos
praticados:
Ill - sofrerem condenaoéo deﬁnitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento de quaisquer
tributos.
16.6. As sancoes previstas nos incisos I, Ill e IV do item 16.2 supra poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso ll
do mesmo item, facullada a defesa previa do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
16.? A licitante adjudicataria que se recusar, iojustiﬁcadamente, 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 5.06% (cinco por cento) do valor total
adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, por caracterizar descumprlmenlo total da obnigacao
assumida.
16.6 As sancoes previstas no item 16.? 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 edital, e no prazo de 48 (quIarenta
e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

i

I

i.

.____

_

I

P
ll E F E I T U R A,

U E

l

$
\

Fazendo Hats

-$6140

"

Por Voci

A“

31°
.6- rut“;

\ qr. “fl-"Q

{PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)
ANEXO ll - MINUTA DA PROPOSTA
Ref; PREGAO PRESENCIAL N° 01412620-FG

A

PREFEITURA MUNICIPAL os CRATEUS - CEARA
Comisséo de Pregio
Razao Social:
CNPJ: ii
Endereco:
,_ CEP
Fone: _
Fax:
Banco;
Agencia:

A

Conta:

Objetozi
I

I,

ITEM

_

is

Q

<~

Mumciplol
~ E?/no 7;?‘v E R o E '-*~ PP‘

_

_

UNID

ESPECIFICAQAO

oros
_

L

VALOR GLOBAL Rs _l (%_: )

QALOR 5 V
UNITARIO7
rout

5

f

I j

VALOR DA PROPOSTA: R$ __(POR EXTENSO}
validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias;
Prazo de entrega dos servicos sera de acordo com o estabelecido da Ordem de Servico emitida‘ pela
contratante.

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

Local e data, ide

de 2020.

Assinatura
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ANEXO l|l~ MODELOS DE DECLARAQOES
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llI.l.)1o Modelo de Declaracao:

DECLARAQAOI
(NOMINA E OUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos ﬁns de direito, especialmenle para ﬁns de
prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Crateus, Estado do Ceara, que, em curnprimento ao estabelecido
na Lei n° 9.854, de 27l10l1999. publicada no DOU de 26l10l1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Consliluicao
Federal. nao emprega menores de 18 ldezoitol anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, nem emprega
menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicao de aprendlz, a panir de 14 (quatorzel anos.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, ﬁrma a presente. sob as penas da Lei.
(CE), . de
2020.

"K

DECLARANTE

lI|.II.} 20 Modelo de Declaracéo:

I

DECLARAQAO ll
(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR). DECLARA, para os devidos ﬁns de direito. especialmente para ﬁns de
prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Orateus, Estado oo 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 requisites constantes neste edital.
Pele que. por ser a expressao da verdade, ﬁrma a presente, sob as penas da Lei.
........... .. ICE),
de
2020.

DECLARANTE
%

llI.II|.) 3o Modelo de Declaracaoz

'
DECLARAQAO Ill
(NOMINA E OUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos ﬁns de dlreito, especialmente para ﬁns de
prova em processo licitatorio. junto ao Municipio de Crateus, Estado do Ceara, que concorda Integralmente com os
termos deste edital e seus anexos.
Pelo que. por ser a expressao da verdade_ ﬁrma a presente, sob as penas da Lei.

...........,(cEi.“Hce.-m.

.---2o2o

I

DECLARANTE
lll.l\f.) 40 Modelo rte Eleclaraqao:
DECLARAQAO IV
(NOMINA E OUALIFICA 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, sob as penalidades cabiveis. que
inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitaoéru para participar no presente certame. lioitalorio,I bem
assim que ficamos cienle da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores, nos termos do art 32, §2°, da Lei n."
6.666193.
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Pelo que, por ser a expressao da verdade, ﬁrma a presente, sob as penas da Lei.
........... .. (CE),

de

2020.

DECLARANTE

lll.V.) 5° Modelo do Declaracao:

1-I-.

DECLARAQAO V
(NOME E QUALIFICAOAO DO FORNECEDOR), DECLARA sob as penas da lei, para todos os ﬁns
de dlreito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Crateus,
Estado do Ceara, o seguinte: (1) que da ciencia de que cumpre plenamente os requisites de habilitacao constantes do
instrumento 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 verdade, ﬁrma a presente, sob as penas da Lei.

........... .. (cs),

de

2020.

IlI.Vl) 6° Modelo de Declaracao:

-~

DECLARAQAO VI
(NomelRazao Social), inscrita no CNPJ n°
__,por intermedio de seu representante legal. o(a)
Sr(a)
_,
portado(a)
da
Carteira
de
ldentidade
n°
e CPF n°
_, DECLARA, sob as sancoes administrativas cabiveis e sob
as penas da lei, ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislacao vigente, nao possuindo
nenhum dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3° da Lei Complementar n° 123x06.
-CE,
de
_ ,_de 2020.
(Representante Legal)
lll.Vll.) ?° Modelo de PROCURAQAO:
PROCURAQAO
OUTORGANTE: (qualificagao)
OUTORGADO: (qualiflcacao)
PODERES: Plenos e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto a Prefeitura Municipal de Crateds,
no processo de Pregao Presenciai promovido atraves do Edital N“ 01412020-FG, podendo 0 mesmo, assinar
propostas, atas, entregar no Pregao Presenciai os envelopes de habilltaceo e proposta de pregos, assinar toda
a documentaoao necessana, como tambem formular ofertas e lances verbais do precos e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante e tudo o mais que se fizer necessario ao fiel
cumprimento deste mandato.
Crate1'1s,.....
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ANEXOIV-MINUTA oe conrnaro

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI 0 MUNICIPIO DE CRATEUS
ATRAVES
DA
SECRETARIA
COM
A
EMPRESAILICITANTE
PARA O FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA.

-—-t

O Municipio de Crateus, pessoa juridica de dlreito publico interno, atraves da SECRETARIA de
, em sua
sede na Rua (Av) __
, n° _ Bairro Z, inscrita no CNPJ1MF sob o n°.
, neste ato
ropresentado pelo(a) Secretario(a) de
, doravante denominados de CONTRATANTE, no final assinado, e
do outro lado, a Empresa1licitante
, com sede na cidade de
, Estado do
a
Rua1Av
_, n.° _ - Bairro
, inscrita no CNPJ1MF n°
, representada pelo
Sr(a).
, inscrito(a) no CPFIMF n.°
, no ﬁnal assinada. doravante denominada de
CONTRATADA, de acordo com o Pregao Presenciai n.°
, Processo n.° _*A _ A, em conformidade
com o que preceitua a Lei Federal or 8.666193 e suas alteracoes posteriores, sujeitando-se os Contratantes 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 NII6666193 - Lei das LioItagoes
Publicas c1c os termos da Lei Federal n” 10.520, de 1710112002 — Lei que Requlamenta o Preqao, devidamente
homologado pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Secretario(a) acima descritos do Municipio de Crateus —- CE, nos termos do art. 43
do Estatuto das Licitacoes Publicas e suas alteracoes posteriores.
CLAUSULA SEGUNDA - DD OBJETO
2.1. Constitui objeto da presente contratacao a PRESTAQAO DE SERVIQOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS1CE, rnediante PREGAO. conforme
Anexo I do Edital de Pregao n“ 01412020-FG, no qual restou vencedora a Contratada.

Qg

CLAUSULA TERCEIRA - D0 VALOR EREAJUSTE
3.1.0 objeto contratual tem o valor de R$_ (_), a ser pago ate o 101 dia apes 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 apresentagéo da
proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses, os precos contratuais poderao ser reajustados, tomando~se por
base a data da apresentacao da proposta. com base no indice IGP-M da Fundacao Getulio Vargas ou outro equivalente
que venha a substitui-lo, caso este seja extinto.
3.3 - Independentemente de declaracao expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante] estao
incluidas todas as dospesas necessarias a execucao dos servicos, inclusive as relacionadas corn equipamentos lo mapde-obra.
CLAUSULA QUARTA - DA VALIDADE E DA VIGENCIA
4.1 O Contrato resultante da presente Licitacao tera vigéncia a partir de sua assinatura, tendo validade ale= 31 de
dezembro de 2020.
CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE
5.1- A Contratante se obriga a proporclonar a Contratada todas as condicoes necessarias ao pleno cumprimento das
obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nr 8.666193 e suas alteratfﬁﬁpﬁstertqres;
5.2-Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
.
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5.3-Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucae do objeto contratual, diiigenciando
nos cases que exigem previdencias corretivas;
5.4-Providenciar es pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais 1Faturas dovidamente atestadas peld Setor
Competente.
5.5- lndicar fermalmanle o funcionano respensavel pelo acompanhamente e fiscalizaqao da execucae contratual;
5.6- Facilitar, per todos es meios, o exercicio das funcees da CONTRATADA, dando-lhe acesse as suas instalagees;
5.7- Prestar a CONTRATADA as informacees e esclarecimontos necessaries que eventualmente venham! a ser
solicitados.

A

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA
6.1- Designar, por escrito, o tuncionarie respensavel para resoiucae de eventuais ooorrencias durante a execucao deste
contrato, dos bens adquiridos;
6.2- Zelar pela ﬁel execugao deste contrato, utilizando-se de todos es recurses materiais e humanes necessaries.
6.3-Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execucao do contrato. tais como transportes,
frete, carga e descarga etc.
I
6.4- Curnprir as pesturas do Municipio e as disposicoes legals estaduais e federais que interﬁram na execucao do
contrato;
6.5-Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as ebrigacoes assumidas, todas as
condicoes de Iiabilitacae e qualiﬁcacao exigidas na licitacae indicada no preambulo deste terme;
6.6-Dar ciencia imediata e por escrito a CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa afetar a execucao do
contrato;

6.7-Responder por quaisquer danos, perdas ou preiuizes causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros
decerrenles de sua culpa ou dole na execucao do contrato, nae excluindo ou reduzinde essa responsabllidade, a
fiscaiizacae do CONTRATANTE em seu acompanhamente;
6.8- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios. ﬁscais, comerciais e tributaries, resultantes da execucao
deste contrato. nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666193;
6.9- Atender prontamente qualquer reclamacao, exigencia, ou obsewacao realizadas pela CONTRATANTE;
610- Os atrases ocasienades por motive de ferca maior ou caso fortuito, desde que notificade o prazo de 48 (qparenta
e eito) horas e aceito pela Secretaria correspendente. nae serae considerados como inadimplemento contratual; I
6.11- Os pedidos de prorregacao de prazo de entrega serao dirigidos a Comissao de Licitacao. ate 05(cincIo) dias
corrides, antes da data do termino do prazo de entrega, expticitadas as razees e devidamente fundamentadas.
R

CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
1.1- A Contratada ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acrescimos ou supressoes no quaiiitilativo
do objeto contratual, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cente) do valor inicial do Contrate, conforme o disposto no §
14, do art. 65. da Lei de Licitacees.
CLAUSULA OITAVA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
8.1. As despesas deste contrato correrae por conta da Dotacao Orcamentaria:

|
- Elemento de Desposa:

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO
‘
9.10 pagamento sera efeteade no prazo de ate 30 (trinta) dias apes a entrega do objeto contratual, mediante
apresentaoae de atestado de recebimento deﬁnitive, ﬁrmado peio encarregado de recebe-Ias, na forma do edital,
acompanhado dos documentos acompanhado dos documentos habeis de cobranca (NOTAS FISCAIS E RECIBQS) que
deverao ser entregues na sede da secretaria de competencia do Municipio de Crateos.
I
CLAUSULA DECIMA - DAS SANQDES
I’
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10.1- O licitante que ensejar o retardamonto da execucao do certame. nae mantiver a proposta, faihar ou fraudar na
execucao do Contrato. comportar-se de modo inideneo, ﬁzer declaracao falsa ou cometer fraude ﬁscal, garantido o
direito previo da citacao e da ampla defesa, ﬁcara impedido de licitar e contratar com a Administracao, pelo prazo de ate
05 (cinco) anos, enquanto perdurarem es motives detenninantes da puniqao eu ate que seja premovida a reabilitaoao
perante a prepria auteridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo de
centrate e das demais cominacees legais.
102- A Contratada ﬁcara, ainda. sujeita as saguintes penalidades, em caso de inexecucao total ou parcial do centrate,
erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, inadimplemento contratual ou nae veracidade das
informacees prestadas, garantida a previa defesa:

.05

I - Advertencia. sancao de que trata o inciso I do art. 8?, da Lei n.° 8.666193, podera ser aplicada nos seguintes cases:
a) descumprimento das obrigacoes e respensabitidades assumidas na licitacao;
'
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ae desenvelvimento dos services da Contratante, desde que
nae caiba a aplicacao de sancao mais grave.
ll - Muilas (que poderao ser recolhidas em qualquer agencia integrante da Redo Arrecadadora de Receitas Municipais.
por meio de Documento de Arrecadacao Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com instruqees tornecidas pela
Contratante):
a) de 1.0% (um per cente) sobre e valor contratual total do exercicio, per dia de atraso na prestagao dos senriges ou
indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
I
b) de 2.0% (dois por cente) sobre o valor contratual total do exercicio, por infragao a qualquer clausula ou condigao do
contrato. nae especiﬁcada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na reincidencia;
I
c) de 510°/0 (cinco por cente) do valor centratuai total do exercicio, pela recusa em corrigir qualquer service rejeitado.
caracterizando-se a recusa, case a correcao nae se efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem a data da
comunicacao formal da rejeicae;
'
III - Suspensao temporaria de panicipacao em licitaqao e impedimento de contratar com o Municipio de Crateqs, por
prazo nae superior a 05 (cinco) anos;

r@-

IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraqae Publica. enquanto perdurarem es motives
determinanles da punicao ou ate que seja premovida a reabilitacae perante a autoridado que aplicou a penalidade.
depois do ressarcimento a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorride o prazo da sancae aplicada
com base no inciso anterior.
10.3- No processo de aplicagao de penaiidades e assegurado o direito ae contraditorie e a ampla defesa, garantida nos
prazos do 05 (cinco) dias Eiteis para as sanqees previstas nos incisos I, ll e Ill do item 10.2 supra e 10 (dez) dias
cerrides para a sancao prevista no inciso IV do mesmo item.
,
10.4- O valor da multa aplicada devera ser recelhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da
notiﬁcacao ou decisae do recurso.Se o valor da multa nae for page, ou depositade, sera automaticamente descontado
do pagamente a que a Contratada ﬁzer jus. Em caso de inexistencia ou insuﬁciéncia de credito da Contratada, eivalor
devide sera cebrado administrativamente eu inscrito como Divida Ativa do Municipio e cebrado mediante processo de
execucao ﬁscal, com es encargos correspondentes.
I
‘l0.5- As sancees previstas nos incisos lll e IV do item 1lJ.2supra, poderao ser aplicadas as empresas que. em razao
do centrate objeto desta licitacae:
a) praticarem ates ilicitos, visando frustrar es objetivos da licitacao;
I
b) demonstrarem nae possuir idoneidade para contratar com a Administragao Pdblica, em virlude de atos ilicitos
praticados;
—\/I
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c) sefrerem condenagao deﬁnitiva por praticarem, por meios doiosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributes.
10.6- As sangoes previstas nos incisos I, Ill e IV do Item 10.2 supra poderae ser aplicadas juntamente com a doiinciso
ll do mesmo Item, facullada a defesa previa do interessado no respective processo, no prazo do 05 (cinco) dias uleis.
10.7- A licitante adjudicataria que se recusar, injustiﬁcadamente. em ﬁrmar o Contrato dentro do prazo de 02 (dois) dias
uteis a contar da notiﬁcacao que lhe sera encaminhada, estara sujeita a multa de 5.0% (cinco por cente) do valor total
adjudicado. sem prejuizo das demais penalidades cabiveis. por caracterizar descumprimento total da obrigacao
assumida.
10.8- As sancees previstas no item 10.7 supra nae se aplicam as demais licitantes que, apesar de nae vencederas.
venham a ser cenvocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas comunicarem seu desinteresse.
F-K

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO
11.1 - Este centrate podera ser rescindido de conformidade com e disposto nos art's. T? a 80 da Lei nil 8.666193; I
11.2- Na hipetese de ocorrer a rescisao administrativa prevista no art. F9, inciso I, da Lei n@8.666193. a Contratante sae
assegurades os direitos previstos no an. 80, incisos I a IV, paragrafos 1~1 a 4Q, da Lei citada

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES FINAIS
12.1.Dec|aramas partes que este Contrato corresponde a manifestacae ﬁnal, completa e exclusiva. do acordo entre elas
celebrado;
12.2.0brigagao do contratado de manter. durante toda a execuqae do Contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
por ele assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualiﬁcaqao exigidas na iicitacao.
12.3.A execucao do centrate sera acompanhada e fiscaiizada pelo (a) e (a) Servidor (a) Sr (a). xxxxxxxxxxxx
especialmente designado (a) pelo Secretarie(a) Municipal de XXXXX, de acordo com o estabelecido no Art. 68 da Lei
8.666193. doravante denominade (a) FISCAL DE CONTRATO.

»-s

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - D0 FOR0
I
13.1 Fica eleite e lore da Comarca de Crateus, para connecimente das questees relacionadas com o presente Gontrato
que nae forem reselvidos pelos meios administrativos.
E, assim, inteiramente acordados nas ciausulas e condiooes retro-estipuladas, as panes contratantes assinam o
presente instrumento, em duas vias. para que surtam seus juridicos e legals efeitos.
Crateds - CE,

de

de2020.
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