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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL
PREGAO PRESENCIAL n°015/2020-SEINFRA
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O Pregoeiro do Municipio de Crateﬂs, nomeado pela Portaria 00125.11/2019, no uso de suas atribuiqoes legais tornam
publico que no dia 22 de Junho de 2020, as 14h00min, na sala da Comisséo de Licitagéo do Municipio de érateus,
sito a Av. Edilberto Frota no 1.821 - Bairro - Planalto - Crateﬂs ~ Ceara, sera realizada licitaqéo na modalidade de
Pregéo Presencial, visando a aquisigéo do objeto supramencionado, conforme descrito no objeto deste edital! e seus
anexos. sendo recebidos os envelopes contendo as propostas de preqo e os documentos de habilitaqéo das empresas
interessadas, as 14h0Omin, e em seguida, dado inicio a sessao de Pregéo Presencial. Este procedimento licitatorio
reger-se-a pelas disposigoes da Lei n° 8.666, de 21/06/1993 e alteraqoes posteriores - Lei de Licitaqoes, e daLei
Federal n° 10.520, de 17/07/2002 - Lei que Regulamenta o Pregéo Presencial, e pela Lei n° 123/2006 e suas
alteragoes, e demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposigoes estabelecidas no presente edital e seus anexos.
A

AQUISIQAO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA ATENDER AS DEMANDAS
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATEUS-CE, mediante
(PREGAO PRESENCIAL, conforme espe<;iﬁgar;§ogontida_no Anexo I deste Edital.
O1.10.10.04.122.0037.2 2053 - 1 001.00000.00 - 1 510.00000.00 - 1 520.00000.00
- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE
1 INFRAESTRUTURA. Elemento de Despesa: n° 3.3.90.30.00
Menor Prego Por Lo te. ____ _
,

Objeto:

E ént5ria/
Fonte de Recursos
/Elemento de Despesal
1 Critério de Julgamentoz

Pregéo Presencial.

Espécie:
F Data e Hora de Abertura:
Vigéncia:
Prazo local eforma de
1 Entrega

*'\

I Pregoeiro
Secretarios(as)
Ordenadores(as) de
despesa:

.

22/06/2020 as 14h00min.

\

A 31 de Dezembro de 2020.

‘

__

1

A entrega dos produtos licitados sera de forma Parcelada no Prazo de 30{trinta) 1
dias da Ordem do fornecimento
José lsael dos Santos

A

~
AGILEU DE MELO NUNES - SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

2" Parte: Das Clausulas Editalicias

V

1. DO OBJETO
1.1 A presente licitagéo tem por objeto o constante no Preémtulo deste Edital, de acordo com as especiﬁcaooes
contidas em seus anexos.
2.0-DAS RESTRI(;DES E CONDIQDES DE PARTICIPAQAO
‘
2.1- PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITAQAO:
2.1.1-Podera participar do presente certame licitatorio qualquer pessoa juridica, Iocalizadas em qualquer Uni ade da
Federagéo, cujo ramo de atividade seja compativel com 0 objeto desta Iicitaqao, e que estejam em total cons nancia
aos ditames deste edital.
2.1.2 - Conforme Decreto Municipal n° 910 de 23 de abril de 2020, so poderéo adentrar no Setor de Licitagoes / §Sala de

Sessoes, os Iicitantes que estiverem fazendo o uso de mascara. O nao uso por parte do representante nao resultaré em
exclusao do certame, no entanto o mesmo devera apenas entregar os envelopes, preenchendo protocolo apropriado.
2.2-NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITAQAO:
2.2.2 - Nao podera participar empresa declarada inidonea ou cumprindo pena de suspenséo, que Ihes tenham sido
aplicadas, por forga da Lei n9 8.666/93 e suas alteragoes posteriores, e ainda;
I ‘
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a) Que tenham sido declaradas inidoneas para Iicitar ou contratar com a Administracao Pliblioa, de acordo co o
Cadastro Nacional de Empresas lnidoneas e Suspensas (CEIS), TCU/CNJ, A Comissao fara pesquisa/ﬁg /W04,
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ na fase do credenciamento, devolvendo os envelopes das particip
3ue - 1-,
~ .
u_ P EGAO
se enquadrem nesta situagao,
Lu
$9 ,
-u
b) Cumprindo penalidade de suspensao temporaria imposta pela Prefeitura Municipal de Cratetls;
¢ F\_N°
1
L7cl Estejam sob falencia, concordata, dissolucao ou liquidagao, fusao, cisao ou de incorporacao;
d) Reunidos sob forma de consorcio;
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo proﬁssional com sen/idor ou dirigente de orgao ou entidade contra ante ou
responsavel pela licitacao;
f) Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou jurldica;
g) De empresas cujos socios ou diretores pertengam, simultaneamente, a mais de uma ﬂrma Iicitante;
h) Que seja sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais;
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9°, seus incisos e paragrafos, da
Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizagoes;
.
j) Empresa que tenham socios que sejam Funcionarios do municipio de Crateus;
k) Que nao tenham ramo de atividade pertinente ou compativel ao objeto licitado inscrito no contrato social.
A

3. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS
3.1. Cada licitante devera apresentar, simultaneamente, 2 (dois) conjuntos de documentos, a saber: de Proposta de
Preco e de Habilitagao.
3.2. Os conjuntos de documentos relativos a Proposta de Preco e a Habilitagao deverao ser entregues separadamente,
em envelopes opacos e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante, o numero do CNPJ, o
objeto da licitacao e, respectivamente, os titulos dos contetidos (“Proposta de Prego" e “Documentos de Habilitagao"),
na forma dos incisos I e ll a seguir:
I — envelope contendo os relativos a Proposta de Prego:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
PREGAO PRESENCIAL n.° 015/2020-SEINFRA
OBJETO: ......
LICITANTE:
CNPJ:
ENVELOPE n° 01 (PROPOSTA DE PREQOS)

4'\

‘

ll - envelope contendo os documentos de Habilitacao:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS
A
PREGAO PRESENCIAL n.° 015/2020-SEINFRA
OBJETO: ........
LICITANTE:
CNPJ:
ENVELOPE n° 02 (DOCUMENTOS DE HABILITACAO)

‘
1

3.2.1 - Os envelopes refendos nos itens anteriores, poderao ser enviados por via postal, remetidos para 0 endereco
constante no preambulo deste edital, a serem recebidos ate 24 horas antes da abertura do certame, nao se
responsabilizando 0 pregoeiro por percalgos na postagem remessa e entrega desses envelopes.
3.3. Os documentos necessarios a participacao na presente licitacao poderao ser apresentados em original ou copia
por cartorio competente.
3.3.1. Os documentos necessarios a participacao na presente licitaqao, compreendendo os documentos referentes a
habilitagao e a proposta de preco e seus anexos, deverao ser apresentados no idioma oﬁcial do Brasil.
.
3.3.2. Quaisquer documentos necessarios a participacao no presente certame licitatorio. apresentados emlingua
estrangeira, deverao ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oﬁcial do Brasil, por
tradutor juramentado.
3.4. Nao serao aceitos documentos apresentados por meio de ﬁtas, discos magneticos, ﬁlmes ou copias em facsimile,
mesmo s, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graﬁcos ou catalogos apenas como forma de ilustrar; o das
propostas de preco.
1
3.5. Qualquer cidadao podera solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar, protocolizando o pedido ate 2 (dois)
dias Uteis antes da data ﬁxada para a realizacao do Pregao Presencial, no enderego discriminado no pre“
deste
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edital, cabendo 0 pregoeiro decidir sobre a peticao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.6. Decaira do direito de impugnar os termos do edital 0 licitante que nao o ﬁzer ate 0 segundo dia util que anteceder
a abertura dos envelopes de habilitacao, hipotese em que tal comunicacao nao tera efeito de recurso.
3.7. A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao a impedira de participar do processo licitatorio ate o transito
em julgado da decisao a ela pertinente.
3.8.0s pedidos de esclarecimento ou impugnacoes deverao ser protocolados junto a Comissao de Licitacao Municipal
de Crateiis/Equipe de Apoio e/ou Pregoeiro e atender as seguintes exigéncias:
3.8.1- Documento elaborado em duas vias, ambas rubricadas em todas as folhas, e assinadas na Oltima;
3.8.2-Alegagoes fundamentadas. e se for o caso, pedido instruido com documentagao/provas que se ﬁzerem
necessario;
3.8.3-Se interposta por pessoa fisica, apeticao devera ser acompanhada de copia xerograﬁca do documento de
identidade de seu signatario;
3.8.4-Se apresentada por pessoa juridica, devera conter a devida qualiﬂcacao da pessoa juridica
nome/CNPJ/endereco/telefone) e a identiﬁcagao/correlacao de que interpos 0 pedido pela empresa;
3.9-Acolhida a petigao contra o ato convocatorio sera designada nova data para a realizacao do certame.
-4's
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4. DA PROPOSTA DE PREQO (ENVELOPE n° 01)
4.1 — O envelope “Proposta de Preco" devera conter a relacao dos servi<;os/produtos, sua discriminacao conllorme o
edital, contendo seus respectivos precos unitarios e totais do item, em algarismos e por extenso, em uma iinica via, sem
rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel devidamente identiﬁcado com o numero de inscrigao no CNPJ ou
timbre impresso do licitante e niimero de telefone, devendo, suas folhas serem rubricadas e numeradas.
4.2 - A indicacao da razao social da empresa licitante, 0 niimero de inscricao no CNPJ de seu estabelecimento e
endereco completo devera ser o que efetivamente ira prestar o objeto da licitacao. Sao facultativas as informacees dos
dados referentes ao mimero de banco, agencia e conta corrente nesta etapa da licitacao, sendo obripatoria,
posteriormente, para a licitante vencedora.
L
4.3 - A Proposta de Precos devera ser datilografada ou impressa em papel timbrado do licitante ou com clarezta, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada (sobre o carimbo ou equivalente) pelo titular ou
procurador(a)contendo:
N
4.3.1 - lndicacao do item/Iote cotado e especiﬁcacao do item de acordo com o Anexo I deste Edital, devendo ser
indicada a marca, e quantidade de acordo com o edital;
4.3.2 - Preco unitario e total do item (quantidade x preco unitario), em algarismos e por extenso, e preco global do
item/Iote (somatorio do preco total doitem); em algarismo e por extenso;
4.3.3 O prazo de entrega sera de 30 (TRINTA) dias a contar da data do recebimento da Ordem de Compra por parte
do licitante vencedor;
4.3.3.1 - Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias;
4.3.4- Nos precos propostos ja estarao incluidas as despesas referentes a frete (entrega), tributos e demals onus
atinentes a entrega do objeto;
4.3.5 Na hipotese da proposta estar sem assinatura sera automaticamente desclassiﬁcadas;
4.3.6 A proposta de precos devera ser apresentada por LOTE, seguindo o modelo padronizado no ANEXO ll deste
Edital.
4.4 - A Proposta de Precos Escrita devera ser elaborada obsen/ando as seguintes recomendagoes:
l
4.4.1 - O licitante nao podera cotar proposta com quantitativo de item ou subitem diferente ao determinado pelo edital.
4.4.2 - O preco ﬁnal nao podera ultrapassar o limite maximo discriminado no Orcamento Basico em pdder do
PREGOEIRO, o lance ﬁnal devera atingir preco igual ou inferior ao limite maximo constante naquele documentd; e, em
caso de item, que seja composto de subitens, apes a adequacao, o prego unitario do subitem devera ser inferiorlaquele
limite. Caso nao seja realizada a fase de lances verbais. o licitante que cotou na proposta escrita o menor pregoldevera
reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite maximo do mencionado preco de referencia atraves de negociacao. sob
pena de desclassiﬁcagao.
4.4.3 - Os precos constantes da proposta do licitante deverao conter apenas duas casas decimals apos a jvirgula,
cabendo ao licitante na elaboracao da proposta proceder ao arrecondamento ou desprezar os numeros apos as duas
casas decimals dos centavos, e deverao ser cotados em moeda corrente nacional.
4.4.4 - Os preoos propostos serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracao dos mesmos, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro argumento nao pre. ‘
lei.
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4.4.5 - A licitante devera oferecer garantia dos itens contra qualquer defeito de fabricacao, sob pena
de desclassiﬁcacao, constatado alguma imperfeicao, ter os itens devolvidos e a licitante submetida as penalidades da
Lei, alem do registro da falha no Cadastro de Fornecedores Municipais.
4.4.6 - As Unidades Gestoras poderao se valer da analise tecnica dos itens propostos, antes da adjudic cao e
homologacao da licitante, para veriﬂcacao do atendimento das especiﬁcacoes minimas dos produtos consta tes no
Termo de Referencia.
4.4.7 - Sera considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o Menor Preco por LOTE, desde que at nda as
exigencias contidas neste Termo de Referencia e no edital de Iicitacao.

E

A

5 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO (ENVELOPE n° 02)
5.1 - Os documentos apresentados deverao ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da
matriz, se de alguma ﬁlial, todos da mesma ﬁlial, com excecao dos documentos que sao validos para matriz e todas as
ﬁliais. Caso a Empresa seja vencedora, o Contrato sera celebrado com a sede que apresentou a documentacao:
a) NO CASO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL: inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.
b) EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI: Certiﬂcado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ﬁcara condicionada a veriﬁcacao da autenticidade no sitio
vvvvw.portaldoempreendedor.gov.br;
c) NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores;
e) NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS: decreto de
autorizacao expedido pelo orgao competente;
,
I OBS: Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou da consolidacao respectiva.
f) COPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de ﬂrma individual ou do(s) socio(s), puando
se tratar de sociedade;
II - Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o caso:
»
a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
b) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
c) Certidao de regularidade de Debitos relativos a Creditos Tributarios Federals e a Divida Ativa da Uniao (CND),
emitidas pela Receita Federal do Brasil na Forma da Portaria Conjt-nta RFB/PGNF n° 1.751 de 2 de outubro de 2014;
d) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estaduai devera ser feita atraves de Certidao Consolidada
Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
e) A comprovaqao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita atraves de Certidao Consolidada
Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Municipal;
f) Prova de situacao regular perante 0 Fundo de Garantia por Tempo de Sen/ico — FGTS, atraves de Certiﬂcado de
Regularidade de Situacao — CRS e;
I
g) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistencia de debitos inadimplidos pe)ante a
Justica do Trabalho.
5.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentacao ex/g/da para e eito de
comprovagao de regularidade ﬁscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao;
5.3 - Havendo alguma restricao na comprovagao da regularidade ﬁscal, sera assegurado o prazo de 05 (cin o) dias
Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que 0 proponente for dec/arado o vencedor do c rlame,
prorrogaveis por igual periodo, a criterio da Comissao de Pregoes, para a regu/arizacao da documentacao e emi sao de

eventuais certidoes negatives ou positivas com efeito de certidao negative, conforme os ditames da Lei Comp/j/nentar
123/2006 e suas a/teragoes posteriores;
5.4 - A nao-regularizagao da documentagao, no prazo estabelecidc, /mplicara decadencia do direito a contratacao. sem
prejuizo das sangoes previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a convocacao dos /icitantes
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remanescentes, na ordem de c/assiﬁcacao, para a assinatura do contrato, ou a revogacao da /icitacao, ou item//ole,
conforme o caso.
,
5.5 - Conforme PORTAR/A CONJUNTA N” 555, DE 23 DE MARCO DE 2020, /ica prorrogado por 90 (noventex dias 0
prazo de validade das Ceitidoes Negativas de Debitos relativos a Creditos Tributarios Federais e a Divida ptiva da
Uniao (CND) e Certidoes Posit/vas com Efeitos de Negativas de Debitos relativos a Creditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Uniao (CPEND), va/idas na data da pub/icacao da Portaria Conjunta, em decorrencia da pandemia
relacionada ao coronavirus (COV/D-19).

*\

*\

Ill - Qualificagao tecnica, conforme o caso:
a) Apresentacao de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Tecnica de sen/icos executados, obrigatoriamente
pertinente e compativel com o objeto desta Iicitacao, expedida por entidade publica ou privada, usuaria do se ‘ico em
questao, comprovando a plena satisfacao de sua execucao. Somente serao considerados validos os atestacriés com
timbre da entidade expedidora e com identiﬁcacao do nome completo do emitente. O atestado devera ser d tado e
assinado por pessoa fisica identiﬁcada pelo nome e cargo exercido na entidade, com firma reconhecida em cartorio do
declarante, estando as informacoes sujeitas a conferencia peIo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as
demais informacoes:
i
1. nome, CNPJ e endereco completo da pessoa juridica tomadora dos sen/icos e emitente do atestado;
2. nome e CNPJ da empresa que executou 0 servico;
. descricao dos sen/icos;
. periodo de execucao;
I
local e data da emissao do atestado;
i
I
U1-BOO .
6. identiﬁcacao (nome e cargo ou funcao) e assinatura do signatario do atestado.
a.1) No atestado de capacidade tecnica devera estar descrito expressamente os itens cuja execucao ou entrega foram
realizadas, sendo estes compativeis com o Termo de Referencia deste edital, conforme o caso.
a.2) Podera, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade tecnica para comprovacao ao que
dispde o item a.1 instrumento de nota ﬁscal/contrato de prestacao de sen/i<;o respectivos ao qual o atestado faz
vinculacao.
lV— Qualificacao Economica-Financeira, Conforme o Caso:
I
a) Balanco patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da
Lei, devidamente registrado na Junta Comercial de origem, que comprovem a boa situacao ﬁnanceira da empresa,
vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oﬂciais quando
encerrados ha mais de 3 (tres) meses da data de apresentacao da proposta, devidamente assinados por contabilista
registrado no CRC, bem como por socio, gerente ou diretor, acompanhado do Termo de Registro de Abertura e
Encerramento do Livro Diario, este, devidamente registrado na Junta Comercial do estado sede do licitante, facultandose ao Pregoeiro o direito de exigir a apresentacao do Livro Diario para veriﬁcacao de vaIores;.

I

a.1- Serao considerados como na forma da Lei, 0 Balanco Patrimonial e Demonstracoes Contabeis) assim
apresentados:
Na sociedade empresaria regida pela Lei n°. 6.404/76, sociedade anonima ou por acoes:
- Publicadas em Diario Oﬁcial; ou
- Publicados em jornal de grande circulacao; ou
- Por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;
a.2- As demais formas societarias regidas pelo Codigo Comercial devem apresentar o balanco do ultimo exercicio social
que, via de regra, coincide com o ano civil. Tal informacao sera veri‘|cada atraves dos atos constitutivos societari s.
a.3- As licitantes com menos de 1 (um) ano de constituicao, que ainda nao tenham balanco de ﬁnal de ex rcicio,
deverao apresentar Demonstracoes Contabeis envolvendo seus clireitos, obrigacoes e patrimonio liquido relati, os ao
periodo de sua existencia.
a.4 As empresas constituidas a menos de dois meses apresentarea o Balanco de Abertura, devidamente registrado na

Junta Comercial, de acordo com a legislacao competente.
b) As empresas optantes pelo regime de tributacao sobre o lucro real/presumido, atraves da escrituracao digital SPED
(ECD), conforme dispoe os art. 3° da lnstrucao Normativa RFEI n°. lnstrucao Normativa RFB n° 1594, de ‘O1 de
dezembro de 2015 da Receita Federal do Brasil. Ficando a exigencia de apresentacao do Balanco Patrimonial doIultimo
exercicio social, a ser apresentado no prazo que determina 0 art 5° da lnstrucao Normativa RFB, bem como o que
determina a Jurisprudencia no Acordao TCU n° 2.669/2013 de relatoria do Ministro Valmir Campelo.
.
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b.1- A empresa optante pelo Sistema PUDIICO de Escrituracao Digital - SPED podera apresenta-lo na forma da I
A0 ¢»
b.1.1.- Entende-se que a expressao "na forma da lei" os seguintes documento que engloba, no minimo:
FREE
'¢
I.
Balanco Patrimonial;
.
:4’ H_\I° 7
ll.
DRE - Demonstracao do Resultado do Exercicio;
5*
I ll.
Termos de abertura e de encerramento;
IV.
Termos de abertura e de encerramento do Livro Diario;
V.
Recibo de entrega de escrituracao contabil digital; (Para efeito o que determina o Art. 2° do Decreto N° 9.555,
de 6 de novembro de 2018);
b.2- Todas as copias deverao ser originarias do Livro Diario constante do SPED.
c) Certidao Negativa de falencia ou concordata expedida pelo Distribuidor da Sede da pessoa Juridica.
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5.6 - Declaracao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituicao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na
condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
5.7 - Declaracao de conhecimento de todos os parametros e elementos dos servicos a serem ofertados e q e sua
proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constante dos Anexo{ deste
edital;
_
5.8 - Declaracao expressa de integral concordancia com os termos deste edital e seus anexos, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital;
_,
5.9 - Declaracao, sob as penalidades cabiveis, de inexistencia de fato superveniente impeditivo da habilitacao, ficando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste edital
(art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93).
5.10 - O LICITANTE devera fornecer a titulo de informacao, numero de telefone, fax, e pessoa de contato,
preferencialmente local. A ausencia desses dados nao a tornara inabilitada.
6. 0 RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO
6.1 - A abertura da presente Iicitacao dar-se-a em sessao pubiica, dirigida por um Pregoeiro, a ser realizada no
endereco constante do Preambulo, de acordo com a Iegislagao mencionada no preambulo e 0 conteudo deste edital:
6.2- Antes do inicio da sessao, os representantes dos interessados em participar do certame, deverao se apresentar
para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de documentos que os credenciem a participar desta
licitacao, inclusive com poderes para formulacao de ofertas e lances verbais, nos termos previstos pelo inciso IV, do
artigo 11, do Decreto n° 3.555/2000.
6.3- No dia e local designado neste edital, na presence dos representantes dos Iicitantes, devidamente credenciados, e
demais pessoas que queiram assistir ao ato, O Pregoeiro recebera, em envelopes distintos, devidamente fechados e
rubricados nos fechos, as propostas de preco e a documentagao exigida para a habilitacao dos Iicitantes, regis rando
em ata a presenca dos participantes.
l
6.4- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento sera aceit pelo
Pregoeiro, salvo no caso do item 9.5 deste edital.
7
6.5- Cada licitante credenciara representante que sera admitido _a intervir nas fases do procedimento licitator)o e a
responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua representada.
,
6.6 - Para protocolar envelopes de habilitacao e propostas de precos junto ao Pregoeiro ou Comissao de Licitacao,
tambem devera o representante cumprir os requisitos exigidos no item 6.7.
6.7- POR CREDENCIAMENTO ENTENDE-SE A APRESENTAQAC3 CONJUNTA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:
I- Documento oficial de identidade;
ll- Procuracao por instrumento pdblico ou particular, inclusive com outorga de poderes para, na forma da lei,
formular ofertas e lances verbais de pregos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome
da licitante, acompanhado do respectivo documento que comprove a investiduraltitularidade desses poderes
pelo outorgante (ato constitutivo, estatuto ou contrato socia' em vigor, acompanhado da ata de eleicao dos
administradores, procuracoes e/ou substabelecimentos se for o caso, demonstrando essa condicao de sociogerente, diretor, titular ou representante com poderes para cor stituicao do mandato).
llI- Nos casos de ME e EPP, apresentar também declaracao de que atende os requisitos do Art. 3° da Lei
Complementar 123 de 14 de janeiro de 2006 e suas alteracoes posteriores, para que possa fazer ju aos
beneficios previstos na referida Lei, conforme modelo anexo deste edital. A nao apresentacao
\
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declaracao, na forma aqui exigida, implicara na decadencia do direito aos beneficios previstos na Lei
Complementar 123/2006 e suas alteracoes posteriores.
lV- DECLARAQAO de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao, conforme disposto no inciso VII do
artigo 4° da Lei 10.520/02.

-\

6.7.1- Caso o representante seja socio da empresa licitante com poderes de representacao, socio-gerente, diu etor do
licitante ou titular de ﬁnna individual, deverao ser apresentados documentos que comprovem tal condic{o (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 (originals ou cepias autenticadas em Carlorio) deverao ser entregues fora dos envelopes, para
que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes "Propostas de Precos".
6.7.3- A nao apresentacao 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 for o caso.
6.7.4-Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, nos tennos da Lei Complementar n°
123/2006, para que essa possa gozar dos beneficlos previstos nosarts. 42 a 45 da referida Lei e necessario, no ato do
credenciamento do licitante, a apresentacao de Certidao expedidapela Junta Comercial, nos termos do art. 8° da IN n°
103/2007 do DNRC - Departamento Nacional de Registro no Comercio;
6.7.5- No decorrer do procedimento licitatorio, os Iicitantes poderao nomear representantes, caso nao os tenha feito,
descredenciar ou substituir os ja nomeados, desde que apresente os documentos exigidos no item 6 deste edital.
Entretanto, nao sera admitida a panicipacao de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
7.0 DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS
7.1 O Pregao Presencial sera realizado pelo Sistema presencial.
~
7.20 julgamento da licitacao sera realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas etapas somente para ﬁns de
ordenamento dos trabalhos, e obedecera ao criterio do Menor Prego por LOTE.
I — a etapa de classiﬁcacao de precos compreendera a ordenacao das propostas de todo os Iicitantes, classificacao
inicial das propostas passiveis de ofertas de lances verbais, oferta de lances verbais dos Iicitantes proclamadas para tal,
classiﬁcacao ﬁnal das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classiﬁcada, quanto ao objeto e
valor;

-x

ll — a etapa de habilitacao, declaracao do licitante vencedor e ad,ludicar;ao compreendera a veriﬁcacao e analise dos
documentos apresentados no envelope “Documentos de Habilitacao" do licitante classiﬁcado em primeiro lugar,
relativamente ao atendimento das exigencias constantes do presente edital, bem como a declaracao do licitante
considerado vencedor do certame e a adjudicacao, sendo esta ultima feita caso nao ocorra interposicao de recurso.
7.3 Apos a entrega dos envelopes nao cabera desistencia, salvo por motivo justo decorrente de fato supen/eniente e
aceito pelo pregoeiro.
,
7.4 Da reuniao para recebimento, abertura e classiﬁcacao das proppstas e habilitacao, sera lavrada ata circunst nciada,
que mencionara todos os Iicitantes, as propostas apresentadas, as obsen/acoes e impugnaooes feitas pelas Iicﬁantes e
demais ocorrencias que interessarem ao julgamento da licitacao, devendo ser assinadas pelo pregoeiro e E uipe de
Apoio e por todos os representantes presentes dos Iicitantes ou por representantes entre eles escolhldos, endo o
numero minimo de dois Iicitantes;
'
7.5A reuniao mencionada no item anterior podera ser gravada, pela pregoeiro e Equipe de Apoio, por qualquer eio de
reproducao mecanica ou eletronica, como a fotograﬁca, cinematograﬁca, fonograﬁca ou de outra especie. O p egoeiro
comunicara aos Iicitantes qual o meio de gravacao estara utilizando e os registros decorrentes desta pod rao ser
utilizados para comprovacao de atos e fatos nele contidos, sendo que sera arquivada por um periodo de 60 (s ssenta)
dias apos a data da reuniao.
,
‘
7.6 O licitante vencedor sera convocado a apresentar a proposta de preco definitiva e ﬁrmar o instrumento contratual, do
qual fara parte o edital, seus anexos e a respectiva proposta.
‘
7.7 O Municipio de Crateus se reservara o direito de efetuar diligencias visando conﬁrmar as informacoes apresentadas
pelo licitante sobre as caracteristicas dos produtos ofertados. Caso_sejam encontradas discrepancies entre informacoes
contidas em documentacao impressa e na proposta especiﬁca, prevalecerao as da proposta. Se inexequiveis, este fato
implicara na desclassiﬁcacao da proposta da licitante.
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8.0 DA FASE DE CLASSIFICAQAO DE PREOOS
8.1 Serao abertos os envelopes "Proposta de Preco" de todos os Iicitantes e o pregoeiro informara aos participantes
presentes quais Iicitantes apresentaram propostas de preco para 0 fornecimento do(s) objeto(s) da presente licitacao e
os respectivos valores ofertados.
._.
,
8.2 O pregoeiro fara a ordenacao dos valores das propostas, em ordem decrescente, de todos os Ii itantes,
classiﬁcando o licitante com proposta de menor preco por Lote e aqueles que tenham apresentado propogtas em
valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento) relativamente a de menor preco, para que seus
representantes participem dos Iances verbais.
I
8.2.1 Quando nao forem veriﬁcadas no minimo 3 (tres) propostas de precos nas condicoes definidas no item 8.2, o
pregoeiro classiﬁcara as melhores propostas, ate o maximo 3(tres), ‘para que seus representantes participem dos Iances
verbais, quaisquer que sejam os precos oferecidos nas propostas escritas.
8.3 Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentacao de Iances verbais, que deverao ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e com precos decrescentes.
V
8.3.1 O pregoeiro convidara individualmente os representantes dos Iicitantes, de forma sequencial, a ap esentar
Iances verbais, a partir da proposta classiﬁcada de menor preco e os demais, em ordem decrescente de preco. L
8.3.2 so serao aceitos os Iances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance que tenha sido anteri rmente
registrado, nao sendo aceitos dois ou mais Iances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.
_
8.3.3 Casos nao mais se realizem Iances verbais, sera declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as
ofertas, exclusivamente pelo criterio de menor preco.
.
8.3.4 A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicara exclusao do licitante
das rodadas posteriores de oferta de Iances verbais, ﬁcando sua ultima proposta registrada para classiﬁcacao, no ﬁnal
da etapa competitiva.
8.4 Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classiﬁcacao ﬁnal das propostas, o pregoeiro exaTinara a
aceitabilidade do primeiro classiﬁcado, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.4.1 Sera veriﬁcada a conformidade entre a proposta escrita de menor preco e os valores estimados para a
contratacao.
8.5 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se realizem Iances
verbais, o desempate se fara por sorteio, em ato ptiblico, na propria sessao do Pregao Presencial.
8.6 Nas situacees em que nao se realizem Iances verbais, ou depois de declarado 0 encerramento da etapa
competitiva, ou se a oferta nao for aceitavel ou no exame de oferta subsequente, o pregoeiro podera negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preco melhor para a Administracao.
8.7 Nao podera haver desistencia dos Iances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as penalidades constantes
deste edital.
8.8 Os Iicitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n.° 01 (Propksla de
Preco), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou com irregularidades, bem como os que
apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis, serao considerados desclassificados, nao se
admitindo complementacaio posterior.
8.8.1 Considerar-se-ao precos manifestamente inexequiveis aqueles que forem simbolicos, irrisorios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
8.9 Em caso de divergencia entre informacoes contidas em documentacao impressa e na proposta especiﬁca,
prevalecerao as da proposta. Em caso de divergencia entre informacoes contidas nos documentos exigidos peloledital e
em outros apresentados, porem nao exigidos, prevalecerao as primeiras.
I
9.0 DA FASE DE HABILITAQAO E DO JULGAMENTO
;'
9.1 Efetuados os procedimentos previstos no item 8 deste edital, e sendo aceitavel a proposta classificada em rimeiro
lugar, o pregoeiro anunciara a abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitacao" desta licitante.
9.2 Os Iicitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n° 02 (Documentos de
Habilitacao), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou com irregularidades, serao
considerados inabilitados, nao se admitindo complementacao posterior.
9.2.1- Na forma do que dispoe o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006 e suas alteracdes posteriores, a
comprovacao da regularidade ﬁscal das microempresas e empresas de pequeno pone somente sera exigida parp efeito
de assinatura do contrato.
I
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9.2.1 .1- Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasiao de participacao neste procedimento licltatorio,
deverao apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade ﬁscal, mesmo qile esta
apresente alguma restricao.
I
9.2.1.2- Havendo alguma restricao na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado 0 prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contado a partir do momento em que 0 proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizacao da
documentacao, pagamento ou parcelamento do debito, e emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa.
9.2.1.3- A nao-regularizacao da documentacao, no prazo prevIsto- no item anterior, implicara decadencia do d‘reito a
contratacao, sem prejuizo das sancees previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a Admini tracao
convocar os Iicitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licit cao.
9.2.1.4- Sera inabilitado o licitante que nao atender as exigencias deste edital referentes a fase de habilitacao, bem
como apresentar os documentos defeituosos em seu conteudo e forma, e ainda, a ME ou EPP que nao apresentar a
regularizacao da documentagao de Regularidade Fiscal no prazo deﬁnido no item "9.2.1.2" acima.
9.3 Constatado o atendimento das exigencias ﬁxadas no edital, o licitante sera declarado vencedor, sendo-lhe
adjudicado o objeto da licitacao, pelo pregoeiro, caso nao haja intengao de interposicao de recurso.
9.4 Se a oferta nao for aceitavel ou se o licitante desatender as exigencias habilitatorias, o pregoeiro exami ara a
oferta subsequente, permitida renegociacao — item 8.6 do edital, veriﬁcando a sua aceitabilidade e procedsyndo a
veriﬁcacao da habilitacao do licitante, na ordem de classiﬁcacao, e assim sucessivamente, ate uma proposa que
atenda integralmente ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
9.5 A empresa vencedora obriga-se a fornecer no prazo de 02 (dois) dias uteis a reuniao de abertura das propostas,
nova Planilha de Formacao de Precos com os devidos precos unitarios e totals, vencedores, facultado ao Pregoeiro
prorrogar por igual periodo;
9.6 Da sessao do Pregao Presencial sera lavrada ata circunstanciada, que mencionara os Iicitantes credenciados, as
propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classiﬁcacao, a analise da documentacao exigidi para
habilitacao e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao ﬁnal, pelo pregoeiro, sua Equipe de oio e
pelo(s) representante(s) credenciado(s) do(s) Iicitante(s) presente(s) a sessao ou por representantes entre eles
escolhidos, sendo o numero minimo de dois Iicitantes.
9.7 Ao final da sessao, caso nao haja intencao de interposicao ‘de recurso e o preco ﬁnal seja igual ou inferior ao
previsto para a aquisicao dos produtos sera feita, pelo pregoeiro, a adjudicacao ao licitante declarado vencedor do
certame e encerrada a reuniao. Posteriomwente, o processo, devidamente instruido, sera encaminhado para as
Secretarias competentes para homologacao e subsequente contratacao.
9.8 Os envelopes com os documentos relativos a habilitacao dos Iicitantes nao declarados vencedores serao re rados
pelos representantes dos Iicitantes na propria sessao. Os remanescentes permanecerao em poder do pre oeiro,
devidamente Iacrados, durante 20 (vinte) dias correntes a disposicao dos Iicitantes. Findo este prazo, sem que sejam
retirados, serao destruidos.
10.0 DOS RECURSOS
,
10.1 Ao ﬁnal da sessao, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer licitante podera manilestar,
imediata e motivadamente, a intencao de interpor recurso, com registro em ata da sintese das suas razoes, pofendo
juntar memorials no prazo de 3 (tres) dias, ﬁcando os demais‘ Iicitantes desde logo intimadas para apre entar
contrarrazoes em igual numero de dias, que comecarao a correr do termino do prazo da recorrente, sendo-Ihes
assegurada vista imediata dos autos.
10.1.1 O recurso contra decisao do pregoeiro tera efeito suspensivo.
10.1.2 A falta de manifestacao imediata e motivada do licitante em recorrer, ao ﬁnal da sessao do Pregao Presencial,
importara a preclusao do direito de recurso e a adjudicacao do objeto da licitacao pelo pregoeiro ao licitante vence or.
10.1.3
A peticao podera ser feita na propria sessao e, se oral, sera reduzida a termo em ata, facultado o pregoiiro o
exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
10.2 O acolhimento de recurso importara a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.3 Os autos do processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados na respectiva
Secretaria de origem.
10.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Secretario de origem homologara o
procedimento Iicitatorio e adjudicara o objeto ao(s) Iicitante(s) declarado(s) vencedor(es) do certame, determinaﬁdo a
contratacao da adjudicataria.
10.5 Os recursos e Impugnacoes interpostos fora dos prazos nao serao conhecidos.
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11.0 DA CONTRATACAO
11.1 As obrigacoes decorrentes da presente Iicitacao serao formalizadas por termo de contrato especifico, celebrado
entre o Municipio, representado peIo(s) Secretario(s) Ordenador(es) de Despesa (doravante denominado Contratante),
e o licitante vencedor (doravante denominada Contratada), que observara os termos da Lei n.° 8.666/93, deste edital e
demais normas pertinentes, cuja minuta fol submetida a exame previo da Procuradoria Geral do Municipio.
11.2
O licitante vencedor tera o prazo de 02 (dois) dias titeis, contados da devida convocacao, para celebrar o
referido Contrato, do qual farao pane integrante 0 edital, seus anexos, a proposta e demais documentos apresentados
pelo licitante vencedor. Em caso de recusa injustiﬁcada, ser-lhe-a aplicado o disposto no item 18.7 deste edital. ,
11.3. Se o licitante vencedor nao asslnar o Termo de Contrato no prazo estabelecido e facultado ao(s) Secretario(s)
Ordenador(es) de Despesa convocar as Iicitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificacao ﬁnal das
propostas (item 8.4 deste edital), para faze-lo em igual prazo e nas mesmas condicoes propostas pela primeira
classiﬁcada, inclusive quanto aos precos (descontos), ou revogar a licitacao.
11.4. lncumbira a Contratante providenciar, a sua conta, a publicacao do extrato do Contrato nos quadros de aviso dos
orgaos publicos municipais, ate o quinto dia util do mes seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no praﬁb de 20
(vinte) dias daquela data. O mesmo procedimento se adotara com relacao aos possiveis termos aditivos.
11.5. O licitante adjudicatario se obriga a manter, durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacao.
10.6. O Termo de Contrato so podera ser alterado em conformidade com o disposto no art. 65 da Lei n.° 8.666/93.
12.0 DA VALIDADE E DA VIGENCIA
,
12.1. O Contrato resultante da presente Licitagao tera vigencia a partir de sua assinatura, tendo validade ate alentrega
total dos bens, tendo validade ate 31 de dezembro de 2020.
13.0 DAS OBRIGACOES CONTRATUAIS
13.1. A Contratante, alem das obrigacoes resultantes da observancia da Lei n.° 8.666/93, devera obedecer as
disposicoes elencadas na minuta do Termo de Contrato — Anexo a este edital.
‘
14. DA EXECUCAO DO CONTRATO
I
14.1. O Contrato devera ser executado ﬁelmente pelas partes, de acordo com as clausulas contratuais e as normas
dispostas na Lei n.° 8.666/93 e alteracees posteriores, bem como Iegislacao pertinente, respondendo cada uma pelas
consequencias de sua inexecucao, total ou parcial.
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15. DA DATA, LOCAL E HORARIO DE ENTREGA DOS PRODUTOS.
)
15.1 O(s) objeto deverao ser entregue(s) na forma, prazo, locals e horarios deﬁnidos no Preambulo deste Edital.
15.2. A entrega do objeto deve se efetuar de forma a nao comprometer o funcionamento dos sistemas, recursos ou
deslocamentos. Havendo necessidade de interrupcao, esta devera estar devidamente planejada e ser necessarlamente
aprovada pelo Secretario Ordenador de Despesa.
15.3 Em nenhuma hipotese serao concedidas prorrogacoes de prazo.
15.4. Por ocasiao da entrega do objeto, o fornecedor devera apresentar recibo em 02(duas) vias, alem das res ectivas
fatura e Nota Fiscal.
L
15.5. Para os objetos deste certame, devera ser emitida Fatura e Nota Fiscal por Anexo em nome da P, feitura
Municipal de Crateus, com domicilio Rua Cel Zeze, 1141 - Centro - CEP: 63.700-000 -Crateus - CE, inscrito no CNPJ
n° 07.982036/0001-67, para a entrega do objeto, deverao ser atendidas as exigéncias deste edital.
15.6. A ﬁscalizacao do Contrato sera exercida especialmente por Sen/idor designado (a) pelo Ordenador(a) de
Despesa.
15.6.1. O exercicio da ﬁscalizacao ou 0 acompanhamento sera exercido no Interesse do Municipio e nao exc)ui nem
reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante terceiros, por qulaisquer
irregularidades, danos resultantes de imperfeigao tecnica, vicios redibitorios e, na ocorréncia destes, nao implica
corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.
15.6.2. A Contratante se resen/a o direito de rejeitar no todo ou em parte o produto entregue, se em desacordo com os
termos do presente Edital e do respectivo Contrato.
15.6.3. Quaisquer exigéncias da ﬁscalizacao inerentes ao objeto do Contrato deverao ser prontamente atendidl s pela
Contratada, sem onus para a Contratante. A Contratada e obrigada a reparar, corrigir, substituir, as suas expen as, no
todo ou em parte, onde se veriﬁcarem vicios, defeitos ou incorrecoes, sem prejuizo da aplicacao das en lidades
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cabiveis.
15.7. O produto objeto da licitacao nao exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho em relacao a
prazo de entrega, validade e qualidade do produto.
15.8. A Contratada ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que se
fizerem necessarios, a criterio da Contratante, respeitando-se os limites previstos na Lei n.° 8.666/93 e alteracoes
posteriores, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, facultada a supressao alem deste limite mediante
acordo entre as partes.

A

A

16. DA RESCISAO D0 CONTRATO
1
16.1 - A rescisao contratual podera ser;
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da
Lei Federal n° 8.666/93;
b) Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente,
reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniencia da Administracao;
c) Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta ressarcida dos preiuizos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
d) A rescisao contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequencias previstas no art. 80, incisos I a IV,
ambos da Lei n° 8.666/93.
17. DO PRECO,PAGAMENTO E DO REAJUSTE
17.1. Os precos ofertados devem ser apresentados, com incidencia de ICMS;
17.2. A entrega do objeto devera obedecer ao contido no Preambulo deste Edital;
17.3. O preco do objeto da presente licitacao serao cobrados pelo licitante adjudicatario de acordo com as condicoes
estabelecidas no Pregao Presencial.
17.4. O objeto efetivamente fornecido sera atestado e pago, respectivamente, pelo Liquidante e Ordenador de Despesa
da Secretaria de origem, cujo endereco sera o de cobranca das faturas relacionadas a este edital, nos prazos e na
forma estabelecidos na minuta do Termo de Contrato - segundo modelo constante em anexo deste edital.
17.5. O pagamento sera efetuado em 30 (trinta) dias, contados da apresentacao da nota ﬁscal/fatura no protocolo do
orgao contratante, a vista do respectivo Termo de Recebimento Deﬁnitivo do objeto ou Recibo.
17.6. Os precos sao firmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentacao da
proposta. Caso o prazo exceda a 12 (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-Io, caso este seja extinto.
17.7 - lndependentemenle de declaracao expressa, ﬁca subentendido que, no valor pago pelo contratante, estao
incluidas todas as despesas necessarias a execucao dos servicos, inclusive as relacionadas com equipamentos e macde-obra.
18.0 DAS PENALIDADES
18.1. O licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucao do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, ﬁzer declaracao falsa ou cometer fraude ﬁscal, garantido o
direito previo da citacao e da ampla defesa, ﬁcara impedido de Iicitar e contratar com a Administragao, pelo prazo de ate
5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo de
contrato e das demais cominacoes Iegais.
18.2. A Contratada ﬁcara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao total ou parcial do contrato,
erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das
informacoes prestadas, garantida a previa defesa:
I - advertencia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° E‘-.666/93, podera ser aplicada nos seguintes casos:

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 aplicacao de sancao mais grave.
ll — multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agencia integ'ante da Rede Arrecadadora d

ﬁv

.____VWd\

4

’@;iTrI7y

...

<~

PREF:l.I.RA,DE

Q

.~

a FM» Ia» In Io» ——
<2 I -. 5*
Q
iT'l

=§U5 TWO

.~<»‘.°-*.' c¢FI_N°

..: '.':.LQ<?.f..

por meio de Documento de Arrecadacao Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com instrucoes forneciqlas pela
Contratante);
a) De 1% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso na entrega dos produtos ou
indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
b) De 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por infracao a qualquer clausula ou condicao do
contrato, nao especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na reincidencia;
c) De 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir qualquer senrico rejeitado,
caracterizando-se a recusa, caso a correcao nao se efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirem a data da comunicacao
formal da rejeicao;
I

A

lll - suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar com 0 Municipio de CIEITJS, por
prazo nao superior a 5 (cinco) anos;
IV - declaracao de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a autoridade que aplicou a pen lidade,
depois do ressarcimento a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao ziaplicada
com base no inciso anterior.
I
18.3. No processo de aplicacao de penalidades e assegurado 0 direito ao contraditorio e a ampla defesa, garantida nos

prazos de 5 (cinco) dias uteis para as sancoes previstas nos incisos I, ll e Ill do item 18.2 supra e 10 (dez) dias oorridos
para a sancao prevista no inciso IV do mesmo item.
I
18.4. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a co tar da
notiﬁcacao ou decisao do recurso.Se o valor da multa nao for page, ou depositado, sera automaticamente desclntado
do pagamento a que a Contratada fazer jus. Em caso de inexistencia ou insuﬁciéncia de credito da Contratada, o valor
devido sera cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante procepso de
execucao ﬁscal, com os encargos correspondentes.
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18.5. As sancoes previstas nos incisos Ill e IV do item 18.2 supra, poderao ser aplicadas as empresas que, err) razao
do contrato objeto desta licitacao:
I - praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;
ll - demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao Ptiblica, em virtude de atos ‘ilicitos
praticados;
Ill - sofrerem condenacao deﬁnitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude ﬁscal no recolhimento de quaisquer
tributos.
18.6. As sancoes previstas nos incisos I, Ill e IV do item 18.2 supra poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso
II do mesmo item, facultada a defesa previa do interessado no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
18.7 A licitante adjudicataria que se recusar, injustiﬁcadamente, em ﬁrmar o Contrato dentro do prazo de 2 (dois) dias
uteis a contar da notiﬁcacao que lhe sera encaminhada, estara sujeita a multa de 5,00% (cinco por cento) do valor total
adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obrigagao
assumida.
18.8 As sancoes previstas no item 18.7 supra nao se aplicam as demais Iicitantes que, apesar de nao vencedores,
venham a ser convocadas para celebrarem 0 Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas comunicarem seu desinteresse.
_.
19. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
I
19.1. Os recursos para a execucao do objeto da presente licitacao correrao a conta da(s) Dotat;ao(oes) Orcamentaria(s)
especiﬁcadas no Preambulo deste Edital.

20. DISPOSICOES GERAIS
I
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20.1. As normas que disciplinam este Pregao Presencial serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da disputa
entre os interessados, atendidos os interesses publicos e o da Administracao, sem comprometimento da seguranca da
/Contratacao. Os casos omissos poderao ser resolvldos pelo pregoeiro durante a sessao.
20.2. O nao atendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara no afastamento do licitante, desde que
sejam possiveis a afericao da sua qualidade e a exata compreensao da sua proposta durante a realizacao da sessao
publica deste Pregao Presencial.
20.3. Os documentos exigidos neste Edital deverao estar com prazo de validade em vigor na data marca a para
recebimento dos envelopes, em original, ou em copia ja autenticada por cartorio competente, devendo a cadaﬁace de
documento reproduzido corresponder uma autenticacao, ainda que diversas reproducoes sejam feitas na mesma folha,
todos perfeitamente legiveis. Portanto as certiddes/declaracdes as quais nao tiverem em seu corpo sua data de
validade terao validade de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua emissao.
20.4. A adjudicacao e a homologacao do resultado desta Iicitacao nao implicara direito a contratacao.
20.5. Nenhuma indenizacao sera devida as Iicitantes pela elaboracao ou pela apresentacao de documentaoao rjferente
ao presente edital.
20.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital exclui-se o dia de inicio de contagem e inclui-se o, dia do
vencimento, obsen/ando-se que so se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Municipio, exceto
quando for expressamente estabelecido em contrario.
20.7. A(O) Secretaria(o) Ordenador(a) de Despesas podera revogar a presente Iicitacao por razoes de Interesse publico
decorrente de fato supenieniente devidamente comprovado, pertinente e suﬁciente para tal conduta, devendo anula-la
por ilegalidade, de oficio ou mediante provocacao de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei n.° 8.666/93, nao cabendo
as Iicitantes direito a indenizacao.
I
20.8. Qualquer modiﬁcacao neste edital sera divulgada pela mesrra forma que se deu ao texto original, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulacao das
propostas.
20.9. Para dirimir, na esfera judicial, as questoes oriundas do presente edital sera competente o Foro da Comarca de
Crateus — CE.
20.10. Na hipotese de nao haver expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes contendo a
documentacao e proposta, a data da abertura ﬁcara transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmollocal e
horario antenormente estabelecido.
20.11. Quaisquer diividas pon/entura existentes ou solicitacoes de esclarecimentos sobre o disposto no presente edital
deverao ser objeto de consulta, por escrito, a Comissao Permanente de Licitacao (endereco mencionado no Preambulo
deste Edital), ate 5 (cinco) dias correntes anteriores a data ﬁxada para a realizacao do Pregao Presencial, que serao
respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo de consulta, por meio de circular encaminha a aos
participantes do certame. Demais informacoes poderao ser obtidas pelo e-mail institucional pmclicit@gmaiI.com
20.12. As impugnacoes referidas nos itens 3.5 e 3.6 e os recursos mencionados no Item 10 deste edital, eventua mente
interpostos, serao dirigidos a Secretaria Ordenadora de Despesas, por intermedio do pregoeiro, e protocolizados
exclusivamente no endereco mencionado no Preambulo deste edital.
Comissao Permanente do Llcitagao
I
;‘
Av. Edilberto Frota no 1.821 - Bairro - Planalto - Crateus - Ceaﬁa
E-mail: pmclicit@gmal|.com
’

.

20.13. Os interessados, ao parliciparem do Pregao Presencial, expressam, automaticamente, sua total concordancia
aos termos deste Edital, nao podendo alegar, posteriormente, desinformacao sua ou de representante.
Anexo I - Especificacao dos Produtos (ANEXO I)
Anexo II — Minuta da Proposta de Precos
Anexo III - Modelos de Declaracoes
Anexo IV — Minuta do Termo de Contrato
'.

Cratetis — CE, 04 de Junho de 2020.
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ANEXO I -TERMO DE REFERENCIA
1.0BJETO

1.1 - AQUISICAO DE MAN|LlfIAS DE CONCRETO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETAFIIA» DE
INFRAESTRUTURA DE CRATEUS-CE.
2 - FUNDAMENTO LEGAL:

A

A

I

2.1.
A aquisicao tem amparo legal disposto na Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto n° 3.555 de 08 de
agosto de 2000-Regulamentacao da modalidade “Pregao", na Lei n9 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
I
3 - JUSTIFICATIVA
.
3.1. Considerando que 0 municipio de Crateus, atraves da Secretaria Municipal de lnfraestrutura vem a anos mantendo
as estradas vicinais deste municipio em perfeito estado de consen/acao e as vias Urbanas, para tanto, 0 material
solicitado e extremamente necessario para a concretizacao de nossos servicos nas zonas rurais e urbanas deste
municipio. Sendo que a utilizacao do referido material vai garantir um sen/ico de qualidade de estradas e ruas do
municipio de Crateus, sendo que as manilhas sao fundamentals na recuperacao/manutencao desse sen/ico que tem
como objetivo principal o escoamento de aguas pluviais com a construcao de bueiros ao longo dessas estradasIRuas,
proporcionando com isso maior facilidade ao homem do campo na escoacao da producao, no de deslocame o dos
alunos que residem nas areas rurais as escolas localizadas na Sede e permitindo toda populacao trafegar com
seguranga nas estradas vicinais e ruas do municipio de Crateus. A locomocao do produtor e de sua familia, seja
agricultor familiar ou nao, e de grande importancia no dia a dia de uma comunidade, principalmente para as pessoas
que residem no meio rural, assim como as pessoas que residem na Sede do Municipio. Diante de uma melhoria do
transportamento, com Eslradas e ruas em condicoes de trafego adequadas toda a populacao sera benefciada,
principalmente as que residem nas propriedades rurais localizadas em nosso municipio, para tanto e justiﬁcevel a
aquisicao deste material que permitira a continuidade destes sen/icos que propiciara seguranca a toda populacao.
3.2. A licitacao, para a contratacao de que trata o objeto deste Termo de Referencia e seus Anexos, lote(s) justiﬁca-se
pela necessidade de presen/ar a integridade qualitative do objeto, vez que varios fornecedores poderao i plicar
descontinuidade da padronizacao, bem assim em diﬁculdades gerenciais e, ate mesmo, aumento dos custos,nI>ois a
contratacao tem a ﬁnalidade de formar um todo unitario. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de um
padrao de qualidade e eﬁciéncia que pode ser acompanhado ao largo do fornecimento, o que fica sobrem neira
diﬁcultado quando se trata de diversos prestadores de sen/icos ou fomecedores.
I3
3.2.1. O nao parcelamento do objeto em itens, nos termos do art 23, §1°, da Lei n° 8.666/1993, neste caso, se
demonstra tecnica e economicamente viavel e nao tem a ﬁnalidade de reduzir o carater competitivo da Iicitacao, visa.
tao somente, assegurar a gerencia segura da contratacao, e principalmente, assegurar, nao so a mais Iimpla
competicao necessaria em um processo licitatorio, mas tambem, atingir a sua ﬁnalidade e efetividade, que e a de
atender a contento as necessidades da Administracao Publica.
3.2.2. O agrupamento dos itens faz-se necessario haja visto a, celeridade, economia de escala, a eﬁciénoia na
fiscalizacao de contrato unico e os transtornos que poderiam surgir com a existencia de duas ou mais empresas IIara a
execucao e supen/isao do sen/ico a ser prestado. Assim com destaque para os principios da eﬁciencia e
economicidade, e imprescindivel a licitacao por grupo.
.
I
4. DA ESTIMATIVA DE GASTOS
4.1. O preco estimado para esta contratacao sera conforme o estabelecido no quadro abaixo:

4.2 ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E VALOR MEDIO
LOTE UNlC0..
ITEM I
1

2

DESCRICAO

59815 - ANEL CONCRETO 1,00X50
IJANEL CONCRETO 1,00X50)
52414 — ANEL DE CONCRETO ARMADO 120X50

(ANELDECONCRETOARMADO120X50)

I UNIDADE
UNIDAD
I

T
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I" MEDIO V‘ MEIDIO
UNIT.

TOTIAL

56.33500
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Io III IIII —52415 - ANEL os CONCRETO ARMADO 150x50
(ANEL oe CONCRETO ARMADO 150x50)
59013 - rueo oe concnrzro 0,30X1,00M
Irueo oe CONCRETO 0,30X1,00M)
s9s11 - rueo oz CONCRETO ARMADO 0,60X1,00M i
(rueo os CONCRETO ARMADO 0,60X1,00M)
VALOR MEDIO TOTAL 3

I

I

Irrfirtﬁf
.........a..
....I

UNIDADE 6°°

15657

'
9‘I"II°2'°°

I UNIDADE I 6°°

“'67

49"II°2'°°

I UNIDADE I 15°”

I46'°° I 2I9I°°°'°°
| 410139.00

5. TIPO DE LICITACAO
5.1. MENOR PREQO POR LOTE.

6. MODALIDADE DE LICITACAO
6.1. Pregao Presencial.
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7. DOTACAO ORCAMENTARIA
7.1. As despesas contratuais correrao por conta das discriminacées abaixo relacionadas: 01.10.10.04.122.0037. 2053
- 1 001.00000.00 - 1 510.00000.00 - 1 520.00000.00 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECR ARIA
DE INFRAESTRUTURA, Elemento de Despesas: 3390.30.00.
ED“4??‘
4 "P
8. DA PROPOSTA DE PRECO (ENVELOPE n° 01)
I
8.1 - O envelope “Proposta de Preco" devera conter a relacao dos sen/icos/produtos, sua discriminacao conforme o
edital, contendo seus respectivos precos unitarios e totals do item, em algarismos e por extenso, em uma Ilmica via, sem
rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel devidamente identiﬁcado com o numero de inscricao no CNPJ ou
timbre impresso do licitante e DLIITIGFO de telefone, devendo, suas folhas serem rubricadas e numeradas:
8.2 - A indicacao da razao social da empresa licitante, o numero de inscricao no CNPJ de seu estabelecimento e
endereco completo devera ser 0 que efetivamente ira prestar o objeto da licitacao. Sao facultativas as informacoes dos
dados referentes ao numero de banco, agencia e conta corrente nesta etapa da licitacao, sendo obrigatoria,
posteriormente, para a licitante vencedora.
8.3 - A Proposta de Precos devera ser datilografada ou impressa em papel timbrado do licitante ou com clareza, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada (sobre o carimbo ou equivalente) pelo titular ou procuradIor (a)
contendo:
8.3.1- lndicacao do item/Iote cotado e especiﬁcacao dos subitens de acordo com o Anexo I deste Edital, devendo ser
indicada a marca, e quantidade de acordo com o edital;
'
8.3.2- Preco unitario e total do item (quantidade x preco unitario), em algarismos e por extenso, e preco global do
item/Iote (somatorio dos precos totals dos itens); em algarismo e pcr extenso;
8.3.3 - Prazo de entrega, que sera de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de Compra por
parte do licitante vencedor;
8.3.3.1 - Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias;
I
8.3.4 - Nos precos propostos ja estarao incluidas as despesas referentes a frete (entrega), tributos e demais onus
atinentes a entrega do objeto;
I
8.3.5 Na hipotese da proposta estar sem assinatura sera automaticamente desclassiﬁcadas;
8.3.6 A proposta de precos devera ser apresentada por Item, seguindo o modelo padronizado no ANEXO ll Iteste
Edital.
I
8.4 - A Proposta de Precos Escrita devera ser elaborada observando as seguintes recomendacoes:
8.4.1 - O licitante nao podera cotar proposta com quantitativo de Item ou subitem diferente ao determinado pelo edIIal.
8.4.2 - O preco final nao podera ultrapassar 0 limite maximoidiscriminado no Orcamento Basico em pod r do
PREGOEIRO, o lance final devera atingir preco igual ou inferior ao limite maximo constante naquele documento; em
caso de Item, que seja composto de subitens, apos a adequacao, 0 preco unitario do subitem devera ser inferior aguele
limite. Caso nao seja realizada a fase de Iances verbais, o licitante que cotou na proposta escrita o menor preco devera
reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite maximo do mencionado preco de referencia atraves de negociacaoI sob
pena de desclassiﬁcacao.
8.4.3 - Os precos constantes da proposta do licitante deverao conter apenas duas casas decimals apos a virgula,
cabendo ao licitante na elaboracao da proposta proceder ao arredondamento ou desprezar os numeros apos as duas
casas decimals dos centavos, e deverao ser cotados em moeda corrente nacional.
~
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8.4.4 - Os precos propostos serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteracao dos mesmos, sob alegacao de erro, omlssao ou qualquer outro argumento nao previsto em lei.
8.4.5 - A licitante devera oferecer garantia dos itens contra qualquer defeito de fabricacao, sob pena de
desclasslﬁcacao, constatado alguma lmperfelcao, ter os itens devolvidos e a licitante submetida as penalidades Iia Lei,
alem do registro da falha no Cadastro de Fornecedores Municipals;
8.4.6 - A Unidade Gestora podera se valer da analise tecnica dos itens propostos, antes da adjudlcacao e homologacao
da licitante, para verlficacao do atendimento das especlﬁcacoes minimas dos produtos constantes no Terilno de
Referencia.
8.4.7 - Sera considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o Menor Preco por Lote, desde que atelIda as
exigencies contidas neste Termo de Referencia e no edital de Iicitacao.

A

A

9 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO (ENVELOPE n° 02)
,
9.1 — Os documentos apresentados deverao ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da
matriz, se de alguma ﬁlial, todos da mesma ﬁlial, com excecao dos documentos que sao validos para matriz e todas as
flllals. Caso a Empresa sejavencedora, o Contrato sera celebrado com a sede que apresentou a documentacao: I
a) NO CASO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL: lnscricao no Registro Publlco de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.
b) EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI: Certiﬂcado da Condlcao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceltacao ﬁcara condicionada a verlflcacao da autenticidade no sitio
wvwv.poltaldoempreendedorgov.br;
c) NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constltutivo devidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indlcacao dos seus administradores;
I
e) NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS: decreIo de
autorizacao expedido pelo orgao competente"
OBS: Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou da consolidacao respectiva. L
f) COPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de ﬁrma individual ou do(s) socio(s), quando
se tratar de sociedade;
I
II - Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme o caso
a) Prova de lnscrlcao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
b) Prova de inscrlcao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme 0 caso, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
c) Certldao de regularidade de Debitos relativos a Creditos Tributarios Federals e a Divida Ativa da Uniao (CIND),
emitidas pela Receita Federal do Brasil na Forma da Portarla Conjonta RFB/PGNF n° 1.751 de 2 de outubro de 20 4;
d) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita atraves de Certidao Consolidada
Negatlva de Debitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
I
e) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita atraves de Certidao Consolidada
Negatlva de Debitos inscritos na Divida Ativa Municipal;
f) Prova de sltuacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Sen/lco — FGTS, atraves de Certiﬂcado de
Regularidade de Sltuacao - CRS e;
g) Certidao Negatlva de Debitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistencia de debitos inadimplidos peraI1te a
Justica do Trabalho.
9.2 -As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentacao exigida para efe' o de
comprovacao de regularidade ﬁscal, mesmo que esta apresente alguma restricao;
I
9.3- Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade ﬁscal, sera assegurado o prazo de 05 (cinco)‘ dias
Iiteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,

prorrogaveis por igual periodo, a criterio da Comissao de Pregees, para a regularizacao da documentagao e emissao de
eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa, conforme os ditames da Lei Complementar
123/2006 e suas a/teracdes posteriores;
I
9.4 - A nao-regularlzagao da documentacao, no prazo estabelecido, implicara decadencia do direito a contratacao, sem
prejuizo das sancoes previstas no art. 81, da Lei no 8. 666/93, sendo facultado a convocagao dos Iicitantes
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remanescentes, na ordem de c/asslﬁcacao, para a assinatura do contrato, ou a revogacao da /icitacao, ou item/Iote,
conforme o caso.
9.5- Conforme PORTAR/A CONJUNTA N° 555, DE 23 DE MARCO DE 2020, ﬁca prorrogado por 90 (rIoventaI dias o
prazo de validade das Certldoes Negativas de Debitos relativos a Creditos Tributarios Federals e a Divida Ativa da
Uniao (CND) e Cerfidoes Posifivas com Efeltos de Negativas de Debitos relativos a Creditos Tributarios FedeIals e a
Divida Ativa da Uniao (CPEND), va/idas na data da pub/icacao da Portarla Conjunta, em decorrencla da pandemia
re/acionada ao coronavlrus (COV/D-19).
I
Ill - Qualiflcacao tecnica, conforme o caso:
a) Apresentacao de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade‘ Tecnica de sen/loos executados, obrlgatorlamente
pertinente e compativel com o objeto desta licitacao, expedida por entidade publlca ou privada, usuaria do ser\IIr;o em
questao, comprovando a plena satlsfacao de sua execucao. Somente serao considerados validos os atestad s com
timbre da entidade expedidora e com identlficacao do nome completo do emitente. O atestado devera ser datado e
assinado por pessoa fislca identiﬁcada pelo nome e cargo exercido na entidade, com ﬂrma reconhecida em carIorlo do
declarante, estando as informacoes sujeitas a conferencia peIo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as
demais lnformacoesz
A

I ~

7. nome, CNPJ e endereco completo da pessoa juridica tomadora dos sen/loos e emitente do atestado; I
8. nome e CNPJ da empresa que executou o sen/loo;
9. descrlcao dos sen/icos;
10. periodo de execucao;
I
11. local e data da emissao do atestado;
12. ldentiﬁcacao (nome e cargo ou funcao) e assinatura do slgnatarlo do atestado.
a.1) No atestado de capacidade tecnica devera estar descrito expressamente os itens cuja execucao ou entrega foram
realizadas, sendo estes compativeis com o Termo de Referencia deste edital, conforme o caso.
a.2) Podera, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade tecnica para comprovacao ao que
dlspoe o item a.1 instrumento de nota ﬁscal/contrato de prestacao de servlco respectivos ao qual o atestaIdo faz
vinculacao.
IV — Quallflcacao Econémlca-Flnancelra, Conforme o Caso:
I
a) Balanco patrimonial e demonstracoes contabeis do illtlmo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da
Lei, devidamente registrado na Junta Comercial de origem, que comprovem a boa situacao ﬁnanceira da empresa,
vedada a sua substitulcao por balancetes ou balancos provlsorlos, podendo ser atualizados por indices oﬁclals iuando
encerrados ha mais de 3 (tres) meses da data de apresentacao da proposta, devidamente assinados por cont blllsta
registrado no CRC, bem como por soclo, gerente ou diretor, acompanhado do Termo de Registro de Abertura e
Encerramento do Livro Diario, este, devidamente registrado na Junta Comercial do estado sede do licitante, facuIIandose ao Pregoeiro o direito de exigir a apresentacao do Livro Diario para veriﬁcacao de valores;
a.1- Serao considerados como na forma da Lei, 0 Balanco Patrimonial e Demonstracoes Contabeis assim
apresentados:
I
Na sociedade empresaria regida pela Lei n°. 6.404/76, sociedade ainonlma ou por acoes:
- Publicadas em Diario Oﬁcial; ou
- Publicados em jornal de grande clrculacao; ou
_
I
- Por fotocopla registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;
a.2- As demais formas socletarlas regidas pelo Codigo Comercial devem apresentar o balanco do ultimo exerclciol ocial
que, via de regra, coincide com o ano civil. Tal informacao sera veriﬁcada atraves dos atos constitutivos socletarioj
a.3- As Iicitantes com menos de 1 (um) ano de constltuicao, que ainda nao tenham balanco de ﬁnal de exercicio,
deverao apresentar Demonstracoes Contabeis envolvendo seus direitos, obrlgacoes e patrimonio liquido relatlvps ao
periodo de sua existencia.
a.4 As empresas constituidas a menos de dois meses apresentarao o Balanco de Abertura, devidamente registrado na
Junta Comercial, de acordo com a leglslacao competente.
b) As empresas optantes pelo regime de tributacao sobre o lucro real/presumldo, atraves da escrituracao digital SPED
(ECD), conforme dlspee os art. 3° da lnstrucao Normativa RFB n°. lnstrucao Normativa RFB n° 1594, de 01 de
dezembro de 2015 da Receita Federal do Brasil. Ficando a exigencia de apresentacao do Balanco Patrimonial do 'ltimo
exercicio social, a ser apresentado no prazo que determina o art. 5° da lnstrucao Normativa RFB, bem como i que
determina a Jurisprudencia no Acordao TCU n° 2.669/2013 de relatorla do Ministro Valmir Campelo.
I
b.1- A empresa optante pelo Sistema Publlco de Escrituracao Digital - SPED podera apresenta-lo na forma d '
\
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b.1.1.- Entende-se que a expresséo "na forma da lei" os seguintes documento que engloba, no minimo:
£1 "mega
i.
Balanqo Patrimonial;
cﬂ H_N<> / 3
II.
DRE - Demonstragao do Resultado do Exercicio;
/<""'
Ill.
Termos de abertura e de encerramento;
1
IV.
Termos de abertura e de encerramento do Livro Diario;
i
V.
Recibo de entrega de escrituragao contabil digital; (Para efeito o que determina o An. 2° do Decreto N” 9.555.
de 6 de novembro de 2018);
‘
b.2- Todas as copias deverao ser originarias do Livro Diario constante do SPED.
c) Certidao Negativa de faléncia ou concordata expedida pelo Distribuidor da Sede da pessoa Juridica.
9.6 - Declaragao de que, em cumprimento ao estabelecido na L.ei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituioao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno. perigoso ou insalubre, nem emprega menores dé 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na
condigéo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
9.7 - Deciaragao de conhecimento de todos os parametros e elementos dos serviqos a serem ofertados e q e sua
proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constante dos Anexo? deste
edital;
9.8 - Declaraoéo expressa de integral concordancia com os termos deste edital e seus anexos, conforme modelo
constante dos Anexos deste edital;
9.9 - Declaraoao, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da habilitagéo, ﬁcando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste edital
(art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93).
9.10 - O LICITANTE devera fornecer a titulo de informaoéo, numero de telefone, fax, e pessoa de contato,
preferencialmente local. A auséncia desses dados nao a tornara inabilitada.
i
10 - DA VALIDADE E DA VIGENCIA
10.1 O Contrato resultante da presente Licitagéo tera vigéncia a partir de sua assinatura, tendo validade até 131 de
dezembro de 2020.
11 - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE
i
11.1- Sem prejuizo do integral do cumprimento de todas as obrigagoes decorrentes das disposigoes deste contrato,

cabe ao CONTRATANTE.

%

A

i

11.2- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condigoes necessarias ao pleno cumprimento das
obrigagoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabeleco a Lei n9 8.666/93 e suas alteragoes posteriores;
11.3~Fiscaiizar e acompanhar a exeougao do objeto contratual;
‘
11.4-Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugao do objeto contratual,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
i
11.5-Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notaé Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor
Competente.
i
12 - DAS OBRIGAQDES DA CONTRATADA
12.1- Além das obrigagoes constantes em clausulas proprias do contrato, do Edital de Licitagéo e seus anexos, em
especial as deﬁnidas nos diplomas federal e estadual sobre licitago-as, cabe a CONTRATADA.
12.2- Entregar o objeto do Contrato, na Sede da Secretaria correspondente, no municipio de Cratetis, de conformidade
com as condigoes e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, no
prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado nos
termos da Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes;
12.3- Manter durante toda a duraoéo do contrato, em compatibilidade com as obrigaooes assumidas, todas as
condigoes de HABILITAQAO e qualiﬁcagéo exigidas na licitagéo; .
1
12.4- Providenciar a imediata corregéo das deﬁciéncias e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, arc ndo
com eventuais prejuizos causados a CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiéncia ou irregularigade
cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;
12.5- Os pedidos de prorrogagao de prazo de entrega serao dirigidos a Comisséo de Licitagao, ate 05(cinco) dias
corridos antes da data do termino do prazo de entrega, explicitadas as razoes e devidamente fundamentadas;
1
12.6- Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que notiﬁcado o prazo de 48 (qua nta
e oito) horas e aceito pela Secretaria correspondente, nao serao considerados como inadimplemento co
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13 - LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS
fl FL No /0 C»
13.1. Os produtos adquiridos deveréo ser entregues conforme solic ‘tacao da Secretaria Gestora.
;-4
13.2. Os Bens serao recebidos por sen/idor designado e responsavel pela Secretaria Contratante.
I
!
13.3. A contratada devera fornecer os Bens no horario determinado pela SECRETARIA MUNICIPAL '5
INFRAESTRUTURA, do Municipio de Crateus.
13.4. Prazo de entrega, que sera de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de Compra por parte do
licitante vencedor.
l

%

14 - DA FORMA DE PAGAMENTO
14.1. O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias, contados da apresentacéo da nota fiscal/fatura no protocolo
do orgéo contratante. a vista do respectivo Termo de Recebimento Definilivo do objeto ou Recibo.
l
15 - DAS SANQOES
15.1- O licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucao do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, ﬁzer declaracéo falsa ou cometer fraude ﬁscal, gararlitido o
direito previo da citaoéo e da ampla defesa, ﬁcara impedido de Iicitar e contratar com a Administracéo, pelo prazo de ate
05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou ate que seja promovida a reabilitacéo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem preiuizo das multas previstas no edital e no terlno de
contrato e das demais cominacoes legais.
15.2- A Contratada ﬁcara, ainda, sujeita as seguintes penalidades,.em caso de inexecucéo total ou parcial do colitrato,
erro de execucao, execugéo imperfeita, mora de execuqao, iradimplemento contratual ou nao veracidade das
informacdes prestadas, garantida a previa defesa:
i
I - Advertencia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas na licitacao;
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos na entrega ‘dos produtos da Contratante, desde que nao caiba a
aplicacéo de sancéo mais grave.

%

ll - Muitas (que poderéo ser recolhidas em qualquer agencia integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Munirtipais,
por meio de Documento de Arrecadaoao Municipal - DAM, a ser pieenchido de acordo com instruqoes fornecidas pela
Contratante):
a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso na entrega dos produtos ou
indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
"
b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por infragao a qualquer clausula ou condigeo do
contrato, nao especiﬂcada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na reincidencia;
c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir qualquer produto rejeitado,
caracterizando-se a recusa, caso a correcao nao se efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem a data da
comunicagao formal da rejeigao;
lll - Suspensao temporaria de participacéo em licitacao e impedimento de contratar com o Municipio de Crateus, por
prazo nao superior a 05 (cinco) anos;
l
IV - Declaragéo de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administracéo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicéo ou ate que seja promovida a reabilitagéo perante a autoridade que aplicou a penaliiade,
depois do ressarcimento a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangéo apl ada
com base no inciso anterior.
4‘
153- No processo de aplicacao de penalidades e assegurado o direito ao contraditorio e a ampla defesa, garantidal nos
prazos de 05 (cinco) dias uteis para as sanooes previstas nos incisos l, ll e lll do item 15.2 supra e 10 (dez) dias
corridos para a sanoéo prevista no inciso IV do mesmo item.
l
15.4- O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a cont r da
notificacao ou decisao do recurso. Se 0 valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente d6SCOljil8dO
do pagamento a que a Contratada ﬁzer jus. Em caso de inexistencia ou insuﬁciencia de credito da Contratada. 0 valor
devido sera cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante
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execucao ﬁscal, com os encargos correspondentes.
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15.5- As sancoes previstas nos incisos Ill e IV do item 15.2supra, poderao ser aplicadas as empresas que, eln razao /
do contrato objeto desta licitacéo:
a) praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;
‘
b) demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao Publica, em virtude de atos ilicitos
praticados;
c) sofrerem condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qtlaisquer
tributos.
15.6- As sancees previstas nos incisos I, lll e IV do item 15.2supra poderéo ser aplicadas juntamente com a dd inciso
ll do mesmo item. facultada a defesa previa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Erteis.

it

15.7- A licitante adjudicataria que se recusar, injustiﬁcadamente, em ﬁrmar o Contrato dentro do prazo de 02 (d<1is) dias
uteis a contar da notiﬁcacao que lhe sera encaminhada. estara sujeita a multa de 5,0% (cinco por cento) do va or total
adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obrigagéo
assumida.
16.8- As sancees previstas no item 15.7 supra nao se aplicam as demais Iicitantes que, apesar de nao vencedores,
venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas comunicarem seu desinteresse.
‘
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ANEXO ll
MINUTA DA PROPOSTA
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Ref; PREGAO PRESENCIAL N° 015/2020-SEINFRA

"

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS - CEARA
Comissao de Pregéo
Razao Social:
CNPJ:
Endereco:
CEP
Fone:
Fax:
Banco:
Agencia:
Conta:
L

l
1
‘

Objetozi

LOTE Umco
ITEM,

VALOR
i
‘UNID’ MARCA ‘ QTDE / UNITARIO |
TOTAIL

ESPECIFICAQAO

|

I

TOTAL

l

l

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

l

l
l

l
l

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

Local e data,

de

de 2020.

‘
l

Assinatura

l
l
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ANEXO lll- MODELOS DE DECLARACOES

lll.l.) 1o Modelo de Declaracéo:
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DECLARACAO I

* -

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os'devidos ﬁns de direito, especialmente para ﬁns de
prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Crateus, Estado do Cearé, que, em cumprimento ao estab lecido
na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Conslltuicéo
Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega
menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condscao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, ﬂrma a presente, sob as penas da Lei.
........... .. (CE),
de
2020.

‘

6 .......................................................... ..

\

A

lll.ll.) 20 Modelo de Declaracéo:
DECLARACAO ll
(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos ﬁns de direito, especialmente para flns de
prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Crateus, Estado do Ceara, que tem pleno conhecimento de todos
os parametros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatorio e que sua proposta altende
integralmente aos requisitos constantes neste edital.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, ﬂrma a presente, sob as penas da Lei.
........... .. (CE),
de
2020.

,

DECLARANTE

lll.lll.) 3o Modelo de Declaracao:

_Q\

DECLARACAO lll
(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos ﬁns de direito, especialmente para ﬁns de
prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Crateus, Estado do Ceara, que concorda integralmente com os
termos deste edital e seus anexos.
Pelo que, por ser a expresséo da verdade, ﬂrma a presente, sob as penas da Lei.
........... .. (CE),

de
2020.
.......................................................... ..

'

l|l.lV.) 4o Modelo de Declaracao:
DECLARACAO lV
(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECl_ARA, 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 cabiveisl que
inexiste qualquer fato supen/eniente impeditivo de nossa habilitagéo para participar no presente certame licitatoriol bem
assim que ﬁcamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores, nos termos do art.32, §2°, da Lei n.°
8.666/93.
‘
Pelo que, por ser a expressao da verdade, ﬂrma a presente, sob as penas da Lei.
........... .. (CE),

de

2020.

*_
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DECLARANTE

ll|.V.) so Modelo de Declaragéo:
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DECLARACAO v

(NOME E QUALIFICACAO DO FORNECEDOR), DECLARA sob as penas da lei, para todos os ins
de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Crateus,
Estado do Ceara, 0 seguinte: (1) que da ciéncia de que cumpre plenamente os requisitos 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 expresséo da verdade, ﬂrma a presente, sob as penas da Lei.
l

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

Q

de

2020.

ll|.Vl) 6° Modelo de Declaragéoz

,
DECLARACAO VI
(Nome/Razao Social), inscrita no CNPJ n°
,por intermedio de seu representante legal, o(a)
Sr(a)
,
portado(a)
da
Carleira
de
Identidade
n°
e CPF n°
, DECLARA, sob as sangoes 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° 123/06.
l
-CE,
de _
de XXXX.
(Representante Legal)
lll.Vll.) 7° Modelo de PROCURACAO:

l

_
PROCURACAO

l

OUTORGANTE: (qualificagao)
OUTORGADO: (qualificagao)

.%

l

PODERES: Plenos e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto a Prefeitura Municipal de Cr tees,
no processo de Pregao Presencial promovido atraves do Edital N° 015/2020-SEINFRA, podendo o mgsmo,
assinar propostas, atas, entregar no Pregéo Presencial os envelopes de habilitagéo e proposta de precos,
assinar toda a documentacao necessaria, como tambem formiilar ofertas e Iances verbais de pregos e prfticar
todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante e tudo o mais que se fizer necessa, io ao
fiel cumprimento deste mandato.
Crateus,.....
1'
OUTORGANTE
l

/>___._
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ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO
‘

.1

/<~
5

'-

l

’

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI o MUNICIPIO os CRAT ~ »
ATRAVES
DA
SECRETARIA
EMPRESAIUCITANTE
SEGUIR SE DECLARA.

Q

COM
A
PARA O FIM dUE A

O Municipio de Crateus, pessoa juridica de direito publico interno, atraves da SECRETARIA de
, em sua
sede na Rua (Av)
, n°
Bairro i, inscrita no CNPJ/MF sob o n°.
, neste ato
representado pelo(a) Secretario(a) de
, doravante denominados de CONTRATANTE, no ﬁnal assinado, e
do outro lado, a Empresa/licitante
, com sede na cidade de
, Estado do
a
Rua/Av
, n.° _ - Bairro
, inscrita no CNPJ/MF n°
, representadg pelo
Sr(a).
, inscrito(a) no CPF/MF n.°
, no ﬁnal assinada, doravante denominada de
CONTRATADA, de acordo com o Pregao Presencial n.°
, Processo n.°
, em conformidade
com o que preceitua a Lei Federal nQ 8.666/93 e suas alteracoes posteriores, sujeitando-se os Contratantes as suas
normas e as clausulas e condicees a seguir pactuadas:
1
CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitacao, na modalidade Pregao, em conformidade com a Lei Federal N°8.666/93 - Lei das Licillacoes
Publicas c/c os termos da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002 — Lei que Regulamenta 0 Pregao, 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 - DO OBJETO
1
2.1. Constitui objeto da presente contratacao a AQUISICAO DE MA_NlLHAS DE CONCRE'[O PARA ATENDER AS
DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CRATEUS-CE,mediante PREGAO, conforme Anexo I do
Edital de Pregao n° 015/2020-SEINFRA, no qual restou vencedora a Contratada.
(
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR EREAJUSTE

Qt

3.1.0 objeto contratual tem 0 valor de R$
(_), a ser pago ate 0 30° dia apos a entrega da fatura e nota fiscal;
3.2.0s precos sao ﬁrmes e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentacao da
proposta. Caso 0 prazo exceda a 12 (doze) meses, os precos contratuais poderao ser reajustados, tomando-sle por
base a data da apresentacao da proposta, com base no indice IGP-M da Fundagao Getulio Vargas ou outro equivalente
que venha a substitui~lo, caso este seja extinto.
i
CLAUSULA QUARTA - DA VALIDADE E DA VIGENCIA
4.1 O Contrato resultante da presente Licitacao tera vigéncia a partir de sua assinatura, tendo validade ate 31 de
dezembro de 2020.
_
CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
l
5.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao pleno cumprimento das
obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n9 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
5.2-Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
‘
5.3-Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao do objeto contratual, diligenciando
nos casos que exigem providencias corretivas;
‘
5.4-Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor
Competente.
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
l
6.1- Entregar o objeto do Contrato, na Sede da Secretaria correspondente, no municipio de Crateus, de conformidade
com as condicées e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da Ordem de Compra por parte do licitante vencedor;
6.2- Manter dur_ante toda a duracao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas as condigoes
de HABILITACAO e qualiﬁcacao exigidas na licitacao;
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6.3- Providenciar a imediata correcao das deﬁciencias e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, arcando
com eventuais prejuizos causados a CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiéncia ou irregularidade
cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual
.._.
6.4- Em nenhuma hipotese serao concedidas prorrogacbes de prazo;
I
l QYKA M1/4’
6.5- Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fonuito, desde que notiﬁcado o prazo de 48 (q
EGAO ¢,
oito) horas e aceito pela Secretaria correspondente, nao serao considerados como inadimplemento contratual;
// Z
CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERAQOES CONTRATUAIS

N"

7.1- A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acrescimos ou supressoes no quan ' ' V
do objeto contratual, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme o disposlo no
19, do art. 65, da Lei de Licitacees.
CLAUSULA OITAVA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
l

Q

£7’
’/

8.1. As despesas deste contrato correrao por conta da Dotacao Orcamentaria: _ - Elemento de Despesa:
‘ .
CLAUSULA NONA - D0 PAGAMENTO
9.10 pagamento sera efetuado no prazo de ate 30 (trinta) dias apos a entrega do objeto contratual, mediante
apresentacao de atestado de recebimento deﬁnitivo, ﬁrmado pelo encarregado de recebe-las, na forma do (edital,
acompanhado dos documentos acompanhado dos documentos habeis de cobranca (NOTAS FISCAIS E RECIBOS) que
deverao ser entregues na sede da secretaria de competéncia do Municipio de Crateus.
,
CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES
‘
10.1- O licitante que ensejar o retardamento da execucao do cerlame, nao mantiver a proposta, falhar ou frauclar na
execucao do Contrato, comportar-se de modo inidéneo, ﬁzer declaragao falsa ou cometer fraude ﬁscal, garantido 0
direito previo da citagao e da ampla defesa, ﬁcara impedido de Iicitar e contratar com a Administracao, pelo prazo lie ate
05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabiljtacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo de
contrato e das demais cominacbes legais.
\
10.2- A Contratada ﬁcara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao total ou parcial do contrato,
erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das
informacoes prestadas, garantida a previa defesa:

2.

l - Adverténcia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas na licitacao;
.
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos da Contratante, desde que
nao caiba a aplicacao de sancao mais grave.
‘
ll - Multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agencia integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Munioipais,
por meio de Documento de Arrecadagao Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo com instrucbes fornecidas pela
Contratante):
l
a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso na prestacao dos sen/ices ou
indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por infracao a qualquer clausula ou condicao do
contrato, nao especiﬁcada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na reincidencia;
c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir qualquer servico rejeitado,
caracterizando-se a recusa, caso a correcao nao se efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem a dat da
comunicacao formal da rejeicao;
(
Ill - Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar com o Municipio de Crateusl, por
prazo nao superior a 05 (cinco) anos;
IV - Declaracao de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a autoridade que aplicou a penalidade,
depois do ressarcimento a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplilsada
com base no inciso anterior.
A
10.3- No processo de aplicacao de penalidades e assegurado o direito ao contraditorio e a ampla defesa, garantida nos
prazos de 05 (cinco) dias uteis para as sangoes previstas nos incisos l, ll e Ill do item 10.2 supra e 10 (dez) dias
corridos para a sancao prevista no inciso IV do mesmo item.
p
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10.4- O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro_ Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da
notificagao ou decisao do recurso.Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado
do pagamento a que a Contratada ﬁzer jus. Em caso de inexistencia ou insuﬁciéncia de credito da Contratada, valo _-_
devido sera cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante proces
A My
execucao ﬁscal, com os encargos correspondentes.
‘Q
A 49¢,-(
10.5- As sancees previstas nos incisos Ill e IV do item 10.2supra, poderao ser aplicadas as empresas que, e
£856 0 Q‘
do contrato objeto desta Iicitacao:
|=\_ N° /
\-._. ~»
a) praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;
b) demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao Publica, em virtude de atos i
praticados;
I
c) sofrerem condenacao deﬁnitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos.
I
10.6- As sancoes previstas nos incisos I, lll e lV do item 10.2 supra poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso
ll do mesmo item, facultada a defesa previa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias ut is.
10.7- A licitante adjudicataria que se recusar, injustiﬁcadamente, em ﬁrmar o Contrato dentro do prazo de 02 (doif) dias
uteis a contar da notiﬁcagao que lhe sera encaminhada, estara sujeita a multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total
adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obrigacao
assumida.
10.8- As sancees previstas no item 10.7 supra nao se aplicam as demais Iicitantes que, apesar de nao venceporas,
venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, die acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta
e oito) horas comunicarem seu desinteresse.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO
l

_

Il.\

/

11.1 - Este contrato podera ser rescindido de conformidade com o disposto nos art's. 77 a 80 da Lei n9 8.666/93; I
11.2- Na hipotese de ocorrer a rescisao administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei nQ8.666/93, a Contratante sao
assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, paragrafos 19 a 49, da Lei citada
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES FINAIS I
‘

!l\

12.1 .DecIaramas panes que este Contrato corresponde a manifestacao ﬁnal, completa e exclusiva, do acordo entre elas
celebrado;
12.2.0brigacao do contratado de manter, durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade com as obrigacees
por ele assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualiﬁcacao exigidas na licitacao.
12.3. A execugao do contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo (a) o (a) Servidor (a) Sr (a). xxxxxxxﬁxxx
especialmente designado (a) pelo Secretario(a) Municipal de XXXXX, de acordo com o estabelecido no A . 67
da Lei 8.666/93, doravante denominado (a) FISCAL DE CONTRATO.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - D0 FOR0
I
13.1 Fica eleito 0 foro da Comarca de Crateus, para conhecimento das questoes relacionadas com o presente Contrato
que nao forem resolvidos pelos meios administrativos.
E, assim, lnteiramente acordados nas clausulas e condicoes retro-estipuladas, as panes contratantes assinam o
presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus juridicos e legals efeitos.
I
Crateus - CE,
de ......... de 2020.
I
CONTRATANTE

CONTRATADO

,

TESTEMUNHAS:
NOME:

I

CPF:

NOME
CPF.
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ANEXO I DO CONTRATO
LOTE UNICO

ITEM I

ESPECIFICAQAO

UND

L>QUANT

I

MARCA

‘V. UNIT T

V. TOTAL
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