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EDITAL
PREGAO PRESENCIAL N9 016/2020 - SPDC - SRP

“»

OBJETO: sEuz¢A0 DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREg:0s VISANDO
FUTURAS E EVENTUAIS AQu|sl<;6£s ms MATERIAIS E COMPONENTES 01: smAuzAgA0
SEMAFORICA IUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEF!-ISA CIVIL no
Mumcimo us CRATEUS/CE.
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EDITAL DO PREG!-I0 PRESENCIAL - N9 016/2020 - SPDC - SRP

Regido pela Lei n.9 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei n.9 8.666 de
21/06/93 no seu inciso II do Art. 15 e suas alteragﬁes posteriores, pelo Decreto 7.892 de 23
de Janeiro do 2013.

PREAMBUL0
O Pregoeiro do Municipio de Crateifis, nomeado pela Portaria 00125.11/2019, torna publico
para conhecimento de todos os interessados que as 09:00 horas do dia 29 de julho de 2020,
na Sode da Prefeitura Municipal do Crateus, Iocalizada 51 Av. Edilberto Frota no 1.821 - Bairro
- Planalto - Crateus - Coaré - Crateus — CE [Sala do Reunioes da Comisséo de Licitagéo), em
sosszzin piiibiica, daré inicio aos pmcedimentos dc recehimentu e abertura dos envelopes
cnncernentes 515 propostas dc pregos, I'ormaIiza<;€1o do Iances verbais e documentos de

hahilitagéio da licitagfm modalidade PREGEO PRESENCIAL N9 016/2020 - SPDC - SRP através
do SRP (Sistema do Registro de Prego), identiﬁcado abaixn, mediante as condigoes
estabelecidas no presents Edital o seus anexos, de acordo com a Lei n.9 10.520, de 17 de
iulho de 2002 e subsidiariamente pela Lei n.‘1 8.666 do 21/06/93 no seu inciso Ii do Art. 15 e
suas altoraqﬁes posteriorcs, polo Decreto 7.892 de 23 do laneiro de 2013 e legislaqén
complementar em vigor
ELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO
UTURAS E EVENTUAIS AQUISICGI-IS DE MATERIAIS E COMPONENTES DE
INALIZAQQO SEMAFORICA IUNTO A SECRETARIA DE SEGURANQA PIJBLICA F
DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE CRATEUS/CE, mediante PRI-IGIIIO PRESENCIAL

Obieto:

nnliorme espa-c1i‘|ca<;éo contida no Anexo I deste Edital
_ _
_
l.10.l0.04.l22.I}037.2 2054 - MANIJTENCAU OAS ATlVlDADl~IS GI-IRAIS GUARDA
Dotaqﬁo Oroamentérla:

.IVll. MIINICIPAI. < 1 00l.00000.00 - l 5l0.00000.00 ~ I 520.00000.00 - 1

30.00000.00.

Elemenlo de Despesa:

I3.3.90.I![l.(l0

-Crttério de Iulgamentoz

IMenor Prec;o Poi‘ Item

llispéciez
I

?Preg5o Press-ncial.
I

I

_
—

Data e Hora de Aberlura: I29/07/2020 £15 09h00min.
1

I
I

Ii/igéncia da Ma:

*1 2 moses.
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Egqega:
.

enlrega dos prndutos licitados seré confnrme a necessidade do Secretaria
requisitaiite.
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IPregoeiro
Gestor
da
Ala
;RegistTo de Pregos

’osé Isael dos Santos
cl7e7|IIi\\/I EEZERRA DE (JLIVEIRA — Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal dii
ES€'gl1i'£H‘|(,‘3 Puhlicu 0 [)0-fesa Civil
_
_
_;

Iordenadnr de despesa:

i

-D/WI BHZERRA DI-I 0l.lVI-IIRA - Urdenador do Despesas do Secretaria Municipal (IL
he-gu ranga Publica e Defesa Civil
_.____%
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mesmoislznlﬂsasiosi
1. LICITACAOI - O procedimento de que trata o presente edital;

2. LICITANTE: - Pessoa Iuridica que participa desta licitacao;
3. HABILITAQAO: - Veriﬁcacao atualizada da situacéo iuridica, regularidade ﬁscal, e
qualiﬁcacao economico-ﬁnanceira, que seja exigida neste edital. do vencedor da fase de
proposta de pregos;

4-. ADIUDICATARIA: - Pessoa ]ur|'dica vencedora da licitacéo, a qual sera adjuclicado o seu
ohjeto;

5. CONTRATANTE: - O Municipio do Cratefis que é signatério do instrumento contratual;
6. VENCEDORA[S): - Pessoalsl ]ur|'dica[s] a[s] quaI[ais] foi(ram] adjudicado 0 objeto desta
licitacao, e é signataria da Pita de Registro de Precos com a Administragao Piiblica;
7. FISCALIZACIEIO/INTERVENIENCIA: - A Prefeitura Municipal de Crateus, que 6- o organ
encarregado do acompanhamento e ﬁscalizagﬁo do fornecimento;
8. PREGOEIRO: - Servidor designado por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que
realiza ra os procedimentos de credenciamento dos interessados, recebimento dos envelopes
das propostas de precos e da documentacao do habilitaqao, abertura dos envelopes, o seu
exame e a classiﬁcagao dos licitantes, conducao dos procedimentos relativos aos lances e 51
escolha da proposta ou do lance de menor preco, adjudicacao, quando nao houver recurso,
elaboracao da ata, condugao dos trabalhos da equipe de apoio, recebimento, o exame e a
decisao sobre recursos e o encaminhamento do processo devidamente instruido, apos a

adjudicagao, a autoridade superior, visando ii homologaqao e ou a contrataqao;
9. EQUIPE DE APOIO: - Equipe designado por ato do titular do Poder Executivo Municipal,
formada por, no minimo, 02 servidores que prestarao a necessaria assistencia ao
PREGOEIRO durante a realizaqao do pregao;
10. AUTORIDADE SUPERIOR: - E o titular do orgéo ou entidade de origem desta Iicitagao,

Ordcnadora de Despesa da Secretaria competente, incumbido de deﬁnir o objeto da licitacao,
elahorar seu termo de referéncia, orcamento e instrumento convocatorio, determinar a
abertura da licitagao, decidir os recursos contra atos do PREGOEIRO, adjudicar o ohjeto ao
venccdor, no caso do intcrposiqao do rccurso, homologar 0 resultado da licitagao e promover
a celebracao da Ata de Registro do Precos;

11. ITEM/LOTE: - Cada parcela que perfaz o objeto desta licitacao, sendo composta de
suhitens, devera o item ser cotado prevendo todos os seu:-1 suhitens e estes no seu

quantitativo integral;
12.PMC: - Prefeitura Municipal do Crateds.

;
01.00-DO OBIEIO
01.01 - SELEQKO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREQOS VISANDO
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIQDES DE MATERIAIS E COMPONENTES DE SINALIZAQAO
SEMAFDRICA IUNTO A SECRETARIA DE SEGURANQA PUBLICA E DEFESA CIVIL DO

MUNICIPIO DE CRATEDS/CE, tudo conforme especiﬁcacoes contidas no TERMO DE
REFERENCIA constante do Ancxo I do Edital.

01.02 - Compoem o presente instrumento, os seguintes ancxos:
l—-
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ll.
Ill.
iv.
v.
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TERMO DE REFERENCIA;
PROPOSTA PADRONIZADA
MODELO as DECLARACOES;
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS;
MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
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01.03 - O presente procedimento de licitacao seguira o seguinte tramite em fases distintas:
I. Crcdenciamento dos licitantes, recebimento dos envelopes de "propostas de pregos" e
"docu mentos de habilitacao";
ll. Ahertura das propostas de pregos apresentadas, ve|'iﬁcai;éo e classiﬁcagao inicial;
Ill. Lances verbais entre os classiﬁcados;
IV. Hahilitacao do licitante melhor classiﬁcado;
V. Recu rsos e julgamento.

mm

'5'

02.01 - Poderao participar desta licitacio, as pessoas iuridicas, sob a denominacao de
sociedades empresarias (sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em
comandita por acﬁes, anonima e limitada] e de sociedades simples (associacoes,
fundacﬁes e sociedades cooperativas] regularmente estabelecidos neste Pais,
cadastrados ou nao no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Crateus e
que satisfacam a todas as condicoes da legislacao em vigor, deste editai, inclusive
tendo seus objetivos sociais compativeis com 0 obieto da licitacéio, ou seia, a
incompatibilidade dos objetos sociais da licitante com 0 obieto da licitacao implicara
na impossibilidade de sua participaciio no certame.
02.02 - Nao sera admitida a participacao dos interessados sob a forma de consorcio.
02.03 - Nao poderao participar da presente Iicitacao os interessados que se encontrem em
processo de faléncia, de dissolucao, de fuséo, de ciséo ou de incorporagéo, estejam

cumprindo suspenséo temporaria de participacao em licitagéo ou impedimento de contratar
com a Prefeitura de Cratei.'1s,ou tenham sido declaradas inidﬁneas para Iicitar ou contratar

com a Administracao Publica dc acordo com o Cadastro Nacional dc Empresas lnidoneas e
Suspensas (CEISJ, TCU/CN], ou ainda que se encontre como sujeito passivo em processo
iv

/
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administrativo de apuragao de idoneidade ou adimpléncia contratual néo encerrado. O

Pregoeiro lara pesquisa no site
https://certidoes-apllapps.tcu.gov.br/ na fase do
credenciamento, devolvendo os envelopes das participantes que se enquadrem nesta
situa(;ao;Cumprindo penalidade de suspensao temporaria imposta pela Prefeitura Municipal
de Crateiis;
02.04 — Pessoa luridica cujos cliretores, gerentes, socios e responsaveis técnicos sejam

servidores ou dirigentes da PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS, membro efetivo ou
substituto da Comissao Permanente do l..icitai;ao, hem como o PREGOEIRO ou memhro da
Equipe do Apoio.

02.05 - A[s] pessoais] juridica participante[s] do presente processo licitatorio devera[5o)
estar cientesque o objeto adquirido cstara sujeito :1 aceitagao polo orgéio reccbedor, ao qual
cabera o direito de recusar caso nao esteia do acordo com o especiﬁcado no PREGAO
PRESENCIAI. N9 016/2020- SPDC - SRP, e seja um produto de qualidade inferior ao
solicitaclo ou ainda por questao de intoresse piiblico devidamente justificado.
02.06 - A participacao na licitacao implica automaticamente na aceitacao integral e
irretratével dos termos e conteiidos deste edital e seus anexos, a observancia
dos
.
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preceitos legais e regulamentos em vigor, e a responsabilidade pela ﬁdelidade e
Iegitimidade das informacoes e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitacao.
02.7 - Conforme Decreto Municipal n° 910 de 23 de abril de 2020, so poderao adentrar
no Setor de Licitacoes / Sala de Sessoes, os Iicitantes que estiverem fazendo o uso de
mascara. 0 nan uso por parte do representante nao resultara em exclusao do certame,
no entanto o mesmo devera apenas entregar os envelopes, preenchendo protocolo
apropriado.
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ENVELOP

03.01 - Os interessados deverao apresentar, ate a data e hora do recebimento. 02 [dois]
envelopes fechados, cada um deles correspondendo a urna fase de forrna a nao permitir a sua
violacfio, em cuja pa rte externa devera consta r:

i - envelope contendo os relativos a Proposta de Preco:

PREFEITURA MUNICIPAL DE cmrsus
Pnscllo PRIJSENCIAL N! 016/2020 - svnc - SRP
OBI!‘-JTO:
LICITANTE:
cur}:
ENVELOPE nil 01 (PROPOSTA ma Pluzcos]
ll — envelope contendo os documentos de Habilitacaoz

P
MUNICIPAL DE CRATEITS
PREGAO PRESENCIAL N9 016/2020 - SPDC - SRP
OBIETO: ........

LICITANTE:
CNP]:
ENVELOPE n9 02 (DOCUMENTOS DE HABILITACAO]
03.02 — Os envelopes referidos nos itens anteriores, poderao ser enviados por via postal,
remetidos para o endereco constante no preambulo deste edital, a serem recehidos ate 24
horas antes da abertura do certame, nao se responsahilizando o pregoeiro por percalcos na
postagem remessa e entrega desses envelopes.

03.03 - Os documentos relativos ao credenciamento e demais documentos de habilitagao
deveram ser apresentados em originals ou publicado em Organ Oﬁcia,l ou, ainda, por
quaiquer processo de copia [quando nao forem retirados pela a internet. Quando algum
documento for apresentado através de copia sem a devida autenticagao devera vir
acompanhado de DECLARAQAO DE AUTENTICIDADE DEVIDAMENTE ASSINADA PELO 0
REPRESENTATNTE LEGAL CONFORME 0 MODELO CONSTANTE NO ANEXO Ill.

04.01 A ahertura da presente Iicitaqao dar-se-:51 em sessao publica, dirigida por um
Pregoeiro, a ser realizada no endereco constante do Preambulo, de acordo com a legislacao

mencionada no preémbulo e o conteudo deste edital.
0402- 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

QCRATEUS

W """‘“"2

poderes para formulacao de ofertas e Iances verbais, nos termos previstos pelo inciso IV, do
artigo 1 1, do Decreto n9 3.555/2000.

04.03- No dia e local designado neste edital, na presenca dos representantes dos licitantes,
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 documentacao exigida para a habilitacao dos Iicitantes, registrando
em ata a presenca dos participantes.
0404- Depois de encerrado o recehimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou
documento seré aceito pelo Pregoeiro, salvo no caso do item 9.3 deste edital.
04.05- Cada licitante credenciara representante que sera admitido a intervir nas fases do
procedimento Iicitatorio e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por
sua representada.
04.06 - Para protocolar envelopes de habilitacao e propostas de precos junto ao Pregoeiro
ou Comissao de Licitacao, também devera o representante cu mprir os requisitos exigidos no
item 04.07, com excecao dos itens III e IV.
04.07- Por credenciamento entende-se a apresentacﬁo conjunta dos seguintes
documentos:
I- Documento oﬁcial de identidade;

lI- Procuracao por instrumento piiblico ou particular, inclusive com outorga de poderes
para, na forma da lei, formular ofertas e Iances verbais de pregos e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, em nome da licitante, acompanhado do respectivo documento
que comprove a investidura/tituiaridade desses poderes pelo outorgante (ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da ata de eleicao dos ad ministradores,
procuracoes e/ou substabelecimentos so for o caso, demonstrando essa condiqao de sociogerente, diretor, titular ou representante com poderes para constituicao do mandato].
iil- Nos casos de ME e EPP, aprcsentar também declaracao de que atende os requisitos do
Art. 39 da Lei Complementar 123 dc 14 de ianeiro de 2006. para que possa fazer jus aos
beneficios previstos na referida Lei, conforme modelo anexo deste edital. A nao
apresentacao da presente declaraqao, na forma aqui exigida, implicara na decadéncia do
direito aos beneﬁcios previstos na Lei Complementar 123/2006.

IV- DECLARACAO de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao, conforme
disposto no inciso VII do artigo 4‘! da Lei 10.520/02.
04.7.1- Caso o representante seja socio da empresa Iicitante com poderes do representacao,
socio-gerente, diretor do licitante ou titular de ﬁrma individual, deverao ser apresentados

documentos que comprovem tal condicéo (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua
eleigao, etc.), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigacoes em decorréncia de tal investiclura.
04.7.2- Estes documentos deverao ser entregues fora dos envelopes, para que possam ser
analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertu ra dos envelopes "Propostas de Precos".
04.7.3— A nao apresentaqao ou incorrecéo insanavel dc quaisquer dos documentos de
credenciamento do preposto nao inabilitara o licitante, mas impedira o oferecimento de
lances verbais pelo licitante durante a sessao do pregao até que seia cumprido o disposto
nos itens 04.05 e 04-.07 deste edital, quando for o caso.
\
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- 0 PRE EIR ao realizar a ultima chamada para credenciamento, chaman =
todos os interessados para entregarem os envelopes, caso nao exista manifestacao.
dar-se-a por encerrada a etapa de credenciamento, nan se admitindo credenciamento

e entrega de envelopes depois de ﬁnalizada tal etapa.
05.01 — O envelope “Proposta de Preco" devera conter a relagao dos produtos, sua
discriminacao conforme o edital, contendo a marca ofertada e seus respectivos precos
unitarios e totais do item em algarismo e por extenso, em uma unica via, sem rasuras,
emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel devidamente identiﬁcado com o NUMERO de
inscricao no CNPI ou timbre impresso do licitante e NUMERO de telefone, devendo, suas
folhas serem ruhricadas e numeradas:
05.02 — A indicacéio da ra?.ao social da empresa Iicitante, o numero de inscricao no CNPI de
seu estabelecimento e endereco completo devera ser o que efetivamente ira prestar o ohjeto
da licitacao. Sao facultativas as informacoes dos dados referentes ao niimero de banco.
agéncia e conta corrente nesta etapa da licitaqao, sendo ohrigatdria, posteriormente, para a
licitante vencedora.
05.03 - A Proposta de Precos devera ser datilografada ou impressa em papel timbrado do
Iicitante ou com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada (sobre o
carimbo ou equivalente} pelo titular ou procurador[a} contendo:
a)

lndicacao do Item/lote cotado e ESPECIFICACAO de acordo com o Anexo I deste

Edital, devendo ser indicada a marca, e quantidade de acordo com o edital;
b)
Preco unitario e total do item [quantidade x preco unitério], em algarismo e por
extenso e valor global do Item/lote em algarisrno e por extenso;
c)
Prazo de entrega, que seré. de 30 [trinta] dias a contar da data do recebimento da
Ordem de Compra por parte do licitante vencedor;

d]
Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias da
realizaqao do certame;
e)
Nos preqos propostos ja estarao incluidas as despesas referentes a frete [entrega),
tributos e demais onus atinentes a entrega do ohjeto;
F]

Na hipotese da proposta estar sem assinatu ra sera automaticamente desclassilicadas;

g]

A proposta de precos devera ser apresentada POR ITEM, seguindo o modelo

padronimdo no ANEXO ll deste Edital.

05.04 - A Proposta de Precos Escrita devera ser elaborada observando as seguintes
recomendaqoes:
0504.1 - O licitante nao podera cotar proposta com quantitative de item diferente ao
determinado pelo edital.
05.042 - 0 preco ﬁnal nao podera ultrapassar 0 limite maximo discriminado no
Orcamento Basico em poder do PREGOEIRO, o lance ﬁnal devera atingir preco igual ou
inferior ao limite méximo constante naquele documento; e, caso o item/Lote seja
composto de subitens, apos a adequagio, o preco unitario do subitem devera ser
inferior aquele limite. Caso nio seja reallzada a fase de lances verbais, 0 licitante que
cotou na proposta escrita o menor preco devera reduzi-lo a um valor igual ou inferior

ao llmite maxlmo do mencionado preco de referéncla através de negociaeao, sob pena
de desclasslﬂ cacao.
‘
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0504.3 - Os produtos somente serao recebidos dentro do prazo de validade dado pelo
fabricante, no qual tenha o prazo minimo de 04 (quatro] meses para sua expiragao.
0504.4 - Os precos constantes da proposta do licitante deveréio conter apenas duas casas
decimals apos a virgula, cabendo ao licitante na elaboracéio da proposta proceder ao
arredondamento ou desprezar os mimeros apos as duas casas decimais dos centavos, e
deverao ser cotados em moeda corrente nacional.
05.045 - Os precos propostos serao de exclusiva responsabilidade do Iicitante, nao lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéio dos mesmos, sob alegacao de erro,
omissao ou qualquer outro argumento nao previsto em lei.
05.04.6 -Sera considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o Menor Preco Por
item, desde que atenda as exigéncias contidas no edital de Iicitacao.
a) Que nao atenderem as especiﬁcacoes deste Edital;
b] Que apresentarem precos unitarios irrisorios, de valor zero, ou precos inexeqﬁiveis [na
§r

forma do Art. 48 da Lei de Licitacoesj;
c] Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital, nem preco
on va ntagem baseada nas ofertas dos demais Iicitantes.

06.01 - Os Iances verhais serao apresentados exclusivamente pelo licitante autor da
proposta de menor preco, por aqueles que tenham apresentado propostas em valores

sucessivos e superiores em até 10%, relativamente a de menor preco, e que tenham
atendido as especiﬁcacoes técnicas e demais requisitos constantes do edital que sera
analisado antes dos Iances, excetuando-se preco, cuja analise sera apos a conclusao da fase
de lances verbais.
06.02 - Quando nao forem veriﬁcadas, no minimo, 03 propostas de precos escritas nas
condicoes do item acima, o PREGOEIRO classiﬁcara as melhores propostas subsequentes, até
o maximo de trés, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam
os precos oferecidos nas propostas escritas.
06.03 - Os lances verbais serao apresentados de forma sucessiva e em preqos distintos e
decrescentes.
\v

u&m1m

07.01 - Os docu mentos 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 séio vélidos para matriz e todas as ﬁliais. Caso a Empresa seja vencedora. o
Contrato sera celeb rado com a sede que apresentou a docu me ntacao:
07.01 - ﬂﬂﬂjljgqgig |§l[i§1iQ§
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: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ﬁcara condicionada a
veriﬁcacao da autenticidade no sitio www.portaIdoempreendedor.gov-br;
c] N0 CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA 0U EMPRESA INDIVIDUAL DE
RI-f.‘iPﬁl\lSAFlII.lDADE LIMITADA - EIRELI: ato constitutivu, estatuto ou COITIIIIECU social em

_"

°PE’E'.-41,25

'

CRATEU

Fare.-.-la

Ia-s

P:r

-A
"

mu

QQAM
I

NoI

‘Q
I

vigor, devidamente registrado na lunta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatorio de seus administradores;
d] NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo dc-vidamente inscrito no Registro
Civil das Pessoas luridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus
administradores;

e) I10 CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO N0
PAIS: decreto do autorizagao expedido pelo orgao compete nte;
OBS: Os documentos acima deverao estar acompanhados do todas as alteracoes ou da
consolidacao respectiva.
F] COPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de ﬁrma individual
ou do[s) socio(s), quando se tratar de sociedade;
07.02 - Re

la '

'

'

a] Prova dc inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas luridicas (CNPI);
b] Prova dc inscriciio 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) Certidéo de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federals e a Divida
Ativa da Uniao [CND], emitidas pela Receita Federal do Brasil na Forma da Portaria Coniunta
RFB/PGNF n9 1.751 do 2 dc outubro dc 2014;
c.1) A comprovaqao de REGULARIDADE para com a Fazenda Federal para as certidoes
validas em 24 de marco de 2020 devem ser analisadas conforme a Portaria Conjunta n°
555/2020 do Ministério da Economia/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e
ainda observado o que dispﬁe o art. 39, paragrafo ﬁnico da EC n9. 106, promulgada em 7 de
maio de 2020;

d) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita através de
Certidao Consolidada Negativa de Déhitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
e) A comprovacéo dc regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita atraves de
Certidao Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal;
F] Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,
através de Certiﬁcado de Regularidade de Situacao — CRS e;
g) Certidao Negativa de Déhitos Trahalhistas [CNDT], para comprovar a inexisténcia de
déhitos inadimplidos perante a lustica do Trabalho.
07.021 - As micmempresas e empresas de pequeno porte deverﬁo apresentar Coda a

documento;v'io exigida para efeito de compnivcicdo de regularidade ﬁscal‘, mesma que estu
apresente alguma restricdo;
07.022 - Havendo alguma restricdo no compmvacdo do regularidade fiscal, semi assegumdo o
prozo do 05 (cinco) dias dteis, cujo termo iniciol corresponderd G0 momento em que o
proponents for deciamdo 0 vencedor do certame, prorrogdveis por igual periods, a critério do
Comissdo de Pregdes, para -:1 reguiorizacdo do documentapdo e emissdo de eventuais certiddes
negatives ou positives com efeito do certiddo negative, conforme os ditames do Lei
Complementar 123/2006 e sues aiteracﬁes posteriores;
07.023 - A ndoreguiarizacdo do docnmentucdo, no pruzo estobelecido, implicord decadénciu
do direito d contratagdo, sem prejuizo dos sonpdes previstos no art 81, do Lei no 8.666/93,
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send0 focuitudo o convocapao
~
" dos licrtontes
- .
- para o
remanescentes, no ordem de clossificacao,
Qsslnatum do ¢‘l'1"U'ﬂf0. ou a revogocdo do Iicitacdo. ou item, conforme o caso.
a] Balanco patrimonial e demonstracﬁes contaheis do filtimo exercicio social, jé exiglveis e
apresentados na Forma da Lei, devidamente registrado na Junta Comercial de origem, que
conl1)provem a boa situacao linanceira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes
ou‘ alancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oliciais quando encerrados ha
mans dc-.3 [tresj 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 Encerrarnento do Livro Diario, este, devidamente
registrado na junta Comercial do estado sede do licitante, facultando-se ao Pregoeiro o
direlto de exigir a apresentacao do Livro Diario para veriﬁcacao de valores;
b] Serao considerados como na forma da Lei, o Balanco Patrimonial e Demonstracﬁes
Contabeis assim apresentados:
b.1} Sociedades empresariais em geral: registrados ou autenticados na lunta Comercial da
sede ou domicilio da Licitante, acompanhados de copia do termo de ahertura e de
encerramento do Livro Diario do qual foi extraido.
b.2] Sociedades empresdrias, especiﬁcomente no caso do sociedades andnimas regidas
pela Lei n9. 6.404/76: registrados ou autenticados na junta Comercial da sede ou domicilio
da licitante; ou publicados na imprensa olicial da Uniao, ou do Estado, ou do Distrito Federal
conforme o Iugar em que esteja situada a sede da companhia; ou, ainda, em jornal de grande
circulacao editado na Iocalidade em que esta a sede da companhia;
11.3) Sociedades simples: registrados no Registro Civil das Pessoas juridicas do local de sua
sede; caso a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade em presaria, devera sujeitarse as normas ﬁxadas para as sociedades empresarias, inclusive quanto ao registro na lunta
Comercial.
h.4) As empresas constitufdas no ano em curso: apresentarao deverao apresentar
demonstrativo do Balanco de Abertura, devidamente registrados ou autenticados na lunta
Comercial do domicilio da Licitante, acompanhado dos termos de abertura e de
encerramento do Livro Diario - estes termos devidamente registrados na lunta Comercial
assinado pelo socio-gerente ou diretor e pelo contador ou outro proﬂssional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
c] Entende-se que a expressao “na forma da Iei" constante na alinea “b” no minimo: balanco
patrimonial e DRE, registro na lunta Comercial ou organ competente, termos de abertura 0
encerramento).
d] As copias deverao ser originarias do Livro Dizirio devidamente formalizado e registrado.
e} A empresa optante pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital - SPED poderéi apresentaIo na Forma da lei.

f] Entende-se que a expressao "na Forma da lei" constante na alinea “e” engloba, no minimo:
ill] Balanco Patrimonial;
f.2] DRE — Demonstracao do Resultado do E:-cercicio;
£3] Termos de abertura e de encerramento do Livro Diario;
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£4] Recibo do entrega de escritu racéio contabil digital;
Fl
f.5] Recibo do entrega de escrituracao contahil digital; [Para efeito o que determina 0 Art. 2‘?
do Decreto N9 9.555, de 6 de novemhro dc 2018];
OBS: A autenticacao de livros contabeis das pessoas juridicas nao suieitas ao Registro do
Come’-rcio, podera ser feita pelo Sistema Piihlico de Escrituracéo Digital - Sped, instituido
pelo Decreto n9 6.022, de 22 de janeiro de 2007, por meio da apresentaqéo de escrituracao
contabil digital, na Forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministerio da Fazenda.[Art.15’ do Decreto N9 9.555, de 6 de novembro de 2018)
g] As copias deverao ser originarias do Livro Diario constante do SP ED.
h] A Escrituracéo Digital devera estar do acordo com as lnstrucoes Normativas [RFB n°
1420/2013 e RFB n9 1594) que tratam do Sistema Publico de Escrituracao Digital — SPED.
Para maiores informacoes, veriﬁcar 0 site www.receita.gov.br, no link SPED. Ficando a
exigencia dc apresentacao do Balanco Patrimonial do ultimo exercicio social, a ser
apresentado no prazo que determina o art 59 das lnstrucoes Normativas da RFB, bcm como
o que determina a lurisprudéncia no Acordao TCU n° 2.669/2013 de reiatoria do Ministro
‘ﬁr

I/olmir Campelo.

I‘) Os prazos do encerromento de exencicio social ou ﬁscal‘ forum alterodos em [ace do
Medida Provisdria n° 931 de 30 de marco de 2020, conforme art. I9, 49 e 69 do referida
medida provisoria. Desse modo ﬁca compreendido como tiltimo exercicio social ou ﬁscal
0 encerrado em 31.12.2018.
i] Certidio negativa de faléncia, recuperacao iudicial ou extraiudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa iuridica, ou de execucao patrimonial, expedida no domicilio
da pessoa ﬁsica [artigo 31 da Lei n9 8.666/93] em data nao superiora 30 [trinta) dias.

01.01, - QUALIEQAQAQ Iﬁcnica
a] Aprcsentaqao dc no minimo 01 [um] Atestado de Capacidade Técnica de servigos

executados, obrigatoriamente pertinente e compativel com o objeto desta licitacao, expedida
por entidade publica ou privada, usuaria do servico em questao, comprovando a plena
satisfacao de sua execucao. Somente serao considerados validos os atestados com timbre da
entidade expedidora e com identiﬁcacao do nome completo do emitente. O atestado devera
ser datado e assinado por pessoa ﬁsica identiﬁcada pelo nome e cargo exercido na entidade,
'§'

com lirma reconhecida em cartorio do declarante, estando as informacdes sujeitas a
conferéncia pelo{a) Pregoeiro(a] ou quem este indicar. Bem como as demais inlormacﬁ.-es:
1.
nome, CNP] e endereco completo da pessoa juridica tomadora dos servicos e emitente
do atestado;

2.
nome e CN P] da ompresa que cxecutou o servico;
.
descricao dos servicos;
.
periodo de execucao;
U‘l-Pb-7 .
local e data da emissao do atestado;
6.
identiﬁcacfio (nome e cargo on funcaol e assinatura do signatario do atestado.
a.1] No atestado de capacidade técnica devera estar descrito expressamente os itens cuja
execucao ou entrega lioram realizadas, sendo estes compativeis corn o Termo de Referéncia
deste edital, conforme o caso.

a.2] Podera, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica
para comprovacao ao que dispoe o item a.1 instrumento de nota ﬁscal/contrato de prestacao
de servico respectivos ao qual o atestado faz Vll"lCUlai;§0.
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a] Declaraqao expressa de que atende ao disposto no Artigo 27, inciso V, da Lei Federal n‘-’
8.666/93 e inciso XXXIII do art. 7‘? da Constituit;éo Federal, conforme modelo do Anexo Ill.
b] Declaraciio de conhecimento de todos os parametros e elementos do produto a ser
ofertado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.
conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
c) Declaracao expressa de integral concordéncia com os termos deste edital e seus anexos,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
d) Declaracao, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fato superveniente impeditivo
da hahilitacao, licando ciente da ohrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital [art3 2, §29, da Lei n.9 8.666/93];
e} O LICITANTE devera lornecer a titulo de informacao, mimero de tclefone, fax, e pessoa de
contato, preferencialmente local. A ausencia desses dados nao a tornara inabilitada.

MEQQ
08.01 - Sendo considerada aceitével a proposta de precos da(s] Iicitantelsl que apresentou

menor pres,-o, o Pregoeiro procedera a abertura do Envelope n9 02 - Da Habilitacao da
autora da proposta de menor preco, realizando a veriﬁcacéio do atendimento das condicoes
de habilitacao ﬁxadas neste Edital;
08.02 - No caso de licitacao com objeto dividido em mais dc um item] lotej o licitante devera
apresentar um unico envelope "B" Iacrado, cuja documentacao seré pertinente ao item/Iote

ou a todos os lotes/itens cotados pelo licitante.
08.03 - Os documentos exigidos neste Edital deverao estar com prazo de validade em

vigor na data rnarcada para recebimento dos envelopes, em original, ou em copia ia
autenticada por cartorio competente, devendo a cada face de documento reproduzido
corresponder uma autenticacﬁo, ainda que diversas reproducoes sejam feitas na
mesma folha, todos perfeitamente legiveis. Portanto as certidoes/declaracoes as
quais nao tiverem em seu corpo sua data de validade terao validade de 60 (sessenta]
dias.
08.03.1 - Caso na autenticacao conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao
anverso do documento, a exigéncia referente ii autenticacao de todas as faces do documento
Iica sem validade.

0803.2 - Caso o documento apresentado seia expedido por instituicao que regulamente a
disponibilizacao do documento pela Internet, o Pregoeiro poderé veriﬁcar a autenticidade
do mesmo através de consulta via Internet.

08.04 - Para a habilitacao iuridica, o licitante devera, nos documentos exigidos neste

instrumento convocatorlo, demonstrar a compatibllldade dos seus obletivos sociais
com o objeto da llcitacao.
08.05 - Caso 0 documento apresentado seja expedido por instituicao pdblica que
esteja com seu funcionamento paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a
licitante devera, sob pena de ser inabilitada, apresentar o referido documento
constando o termo ﬁnal de seu periodo de validade coincidindo com o perlodo da
paralisacao e devera, quando do término da paralisacao, sob pena de ser inabilitada
supervenjentemente, levar o documento a Comissﬁo nas mesmas condicoes de
autenticacao, para que seia apensado ao processo de llcitacao. Caso o processo ia
tenha sido enviado ao org:-‘lo de origem da licitaciio, devera a licitante leva-Io a esta
lnstltuicao para que o mesmo se proceda.
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08.06 - Somente seréo aceitos os documentos acondicionados no envelope "B" néo sendo
admitido 0 recebimento pelo PREGOEIRO, de qualquer outro documento, nem permitido a
licitantc fazer qualquer adendo aos entregues ao PREGOEIRO.
08.07 - Sera inabilitado 0 licitante que nio atender as exigéncias deste edital. e que
apresentar documentapao em desacordo com quaisquer dessas exigéncias, referentes

a fase de habllitagﬁo. bem como apresentar os documentos defeituosos em seu
contelildo e forma.
08.08 - Os documentos refercntes 2‘: regularidade ﬁscal deveréo apresentar igualdade do
CNP] - ressalvando-se aquele que o proprio érgﬁo emlssor declara expressamente no
referido documento que ele é vélido para todos os estabelecimentos - sede e ﬁliais da
licitante.
08.09 - Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somentc serﬁo
consideradns se forcm acompanhados da verszio cm portugués ﬁrmada por tradutor
juramentado.
08.10 - Caso haja a insergio de original de documento iunto com as copias
autenticadas, o PREGOEIRO, por forga da lei n° 5.553/68, procederé 1‘! devoluoﬁo do
mesmo mediante solicitayéo por escrito, do licitante: ou poderé efetuar a substituipao
do original por copia autenticada, quando concluida a fase de habllitagio.
08.11 - Os Documentos de que so trata a clausula 7.0 (DA HABILITACAO E SEUS SUB ITENS) que néio tenham prazo de validadc ﬁxados no corpo do mcsmo teréo validade do 60
(scssenta) dias corridos.

08.12 — O PREGOEIRO poderé, também, sollcitar originals de documentos jé autenticados,
para ﬁm de veriﬁcagécn, sendo 0 llcitante ohrigado a apresenta-los no prazo méximo de 02
(dois} dias contados a partir da solicitagzio, sob pena de, néo o fazendo, ser inabilltada.
08.13 - Caso a solicitagao seja feita durante a sesséo dc habilitagiio, o caso deveré ser
registrado em Ata, nela constando o prazo méximo referido no item 08.12.
08.14 - 0 cnvclopc dc documcntaqéo deste Pregiio quc néo for aberto ﬁcaré em podcr do
PREGOEIRO pelo pram de 30 (trinta) dias consecutivos apos a ahcrtura da licitaozio, apos o
que ﬁcara a disposig:-30 da licitante para rctirada até 0 prazo dc 15 [quinze) dias lite-is,
restando 31 Administraqéo inutilizé-los se néo procurados;
08.15 - Os envelopes com os documentos de habilitagio das empresas que forem excluidas

da fasc competitiva do ccrtame (lances verbais) pcrmaneccrio sob guarda do Pregociro c
sua Equipc de Apoio, até 0 ﬁnal da Sessao, restando a Administraqao inutilizar os envelopes
so néo procurados no prazo dc 30 (trinta) dias.

mm
09.01 - A entrega dos documentos de credenciamento, dos envelopes contendo as propostas

de preqos e os documentos de habilitaqéo, sera fcita no dia, hora e endercqo previstos no
preémbulo deste edital.
09.02 - Aberta a sesséo pelo PREGOEIRO, o licitante ou seu rcprcsentante legal, prescntcs a
sesséo, procederfm ao respectivo credenciamento mediante apresentagéo de procuraqao
pdhlica/particular nos termos do item 04.01 deste edital e apresentaréo declaragéo dando
cié-ncia de que cumprem plenamente os requisitos dc habilitagéo e entrcgaréo ao
PREGOEIRO, em envelopes separados, a proposta de preqos e a documentagao de
habilitaqfao.
09.03 - Apos o recebimento do credenclamento, o Pregoeiro declararé encerrado o prazo
para recebimento dos envelopes, decidiré sohre a aceitabilidade dos envelo
ntregues,
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. procuracao e declaracoes apresentadas, e nao serao aceitos quaisquer outros documentos
que nao os existentes nos respectivos envelopes, nem seré permitido que se l'a<;a qualquer
adendo nu esclarecimento sobre os documentos, do forma a alterar o conteﬁdo original dos
mesmos.
09.04 - Em seguida, o Pregoeiro procederé a ahertura dos envelopes contendo as propostas
de precos, veriﬁcara a conformidade das mesmas com as especiﬁcagﬁes técnicas e demais
exigéncias constantes do edital. excetuando-se analise de precos que seré posterior,
decidindo motivadamente a respeito, e procedera a classiﬁcacao exclusivamente das que
tenham atendido essas exigéncias editalicias.
09.05 - As propostas escritas classiﬁcadas serao, em seguida, selecionadas para a fase de
lance-s verbais, onde seréo classiﬁcadas, exclusivamente, a proposta cle menor prego, as com
valores sucessivos e superiores em até 10% relativamente :31 de menor prego.
09.06 - Caso nao scjam veriﬁcados, no minimo, trés propostas de pregos escritas

classiﬁcadas nas condicées deﬁnidas no item 06.02, 0 Pregoeiro classiﬁcara as melhores
propostas subsequentes, até o méximo de trés, para que seus autores participem dos lances
$

verbais, quaisquer que sejam os precos oferecidos nas propostas escritas.

09.07 - Em seguida, sera iniciada a etapa de apresentacao de lances verbais, onde o
Pregoeiro convidara individualmente os licitantes classiﬁcados e qualiﬁcados, de Forma
sequencial, a apresentarem seus lances a partir do autor da proposta classiﬁcada dc maior
preco e os demais, em ordem decrescente.
09.08 - Os lances verbais serao apresentados de forma sucessiva e em pregtos distintos e

»'

decrescentes, devendo o valor do lance ﬁnal atingir preco igual ou inferior ao limite maximo
constante do Orgamento Bésico que estara em poder do PREGOEIRO.
09.09 - A desisténcia de apresentacao de lance por parte de Iicitante convocado pelo
Pregoeiro implica na exclusao do mesmo da etapa de lances vcrbais e na manutencao do
ﬁltimo preco apresentado por ele, para efeito de ordenacao das propostas.
09.10 - Caso nao se realizem lances verbais, o Pregoeiro podera negociar diretamente com 0
licitante classiﬁcado em 1 Q lugar para que seja obtido prego melhor.
09.11 - Caso duas nu mais propostas dentre as inicialmente ordenadas para oferecer lances
verbais apresentem prccos iguais, seré realizado sorteio para detcrminaqao da ordem de
oferta dos lances;
09.11.1 - Caso as licitantes participantes do sorteio desistam de apresentar lance verbal para
o item em questao, a classiﬁcagao dar-se-é de acordo com o resultado do sorteio.
09.12 - Declarada encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro veriﬁcara a aceitabilidade das
ofertas no que se refere ao preco méximo constante do edital, a exequibilidade do valor e
classiﬁcara as propostas na ordem cresccnte dos valores ofcrtados, convocando em seguida
os presentes a sesséio para veriﬁcarem e rubricarem as propostas de pregos escritas
apresentadas e o mapa de ofertas.
09.13 - Caso o preco refereute ao lance ﬁnal seia comp-osto de pregzos unitarios, devera
o PREGOEIRO, antes da convocaﬁo do todos os Iicitantes, solicitar do vencedor a
adequaeao desses pregos ao valor do lance ﬁnal, devendo os mesmos restar iguais ou

inferi ores aos constantes do documento pregos dc referéncia.
09.14 - Encerrado os lances de todos os itens ou lotes, o envelope come ndo a documentacao
de habilitagao clo{s] licitantels) classiﬁcado{s) em 19 lugar seré aberto e veriﬁcada a
conformidade dos documentos ali contidos com as exigéncias do edital.
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9109.15 - Constatado o atendimento das exigcncias hxadas no edital. o licitante seré declarado
vencedor e os presentes 51 sessao serao convocados para veriﬁcarem e rubricarem os
documentos aprcsentados.
09.16 - Caso 0 licitante desatenda as exigéncias de habilitacao, o Pregoeiro examinara os
documentos de habilitagao do licitante classiﬁcado cm 29 lugar e, assim sucessivamente, até
a apuraefao de um que atenda ao edital. podendo ainda 0 Pregoeiro negociar diretamente
com este, para que seja obtido preco melhor, sendo 0 mesmo declarado vencedor do
certame.

09.17 - Em seguida, o Pregoeiro solicitara dos licitantes a manifestaqao sobre a intencao de
interpor recurso. Caso todos os licitantes declinem desse direito, o Pregoeiro adjudicaré o
objeto an vencedor; have-ndo ma nifestaqao de recurso, esta sera feita com registro em ata da
sintese das razoes do recorrente, podendo o mesmo juntar memoriais no prazo dc 03 [trés]
dias contados a partir do 19 dia ﬁtil seguinte ao da interposicao, podendo o Pregoeiro dar ao
recurso efeito suspensivo c ﬁcando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazﬁes em igual numero dc dias, que comecarao a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

09.18 - A falta de manifestacao imediata e motivada do licitante importara na decadéncia ao
direito ao recurso e da adiudicacao ao objeto da licitacao pelo Pregoeiro ao vencedor.
09.19 - O acolhimento de recurso importara na invalidaqao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
09.20 - Decididos os recursos, o Pregoeiro encaminharé 0 processo para homologacao da
autoridade superior.

09.21 - Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessao mediante motivo
devidamente justiﬁcado e marcar sua reabertura para outra ocasiao, fazendo constar
esta decisao na ata dos trabalhos.
09.22 - 0 PREGOEIRO poderé, para analisar as propostas de pregos, os documentos de
habilitacao e outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessao para
realizar diligéncias a ﬁm de obter melhores subsidios para as suas decisﬁes.
09.23 - Todos os documentos ﬁcam sob a guarda do Pregoeiro até a concluséo do processo.

09.24 - Todos os procedimentos do Pregociro e dos licitantes durante as scssoes seréo
registrados em ata.

09.25 - Caso o licitantc vencedor se recuse injustiﬁcadamente a assinar a Ata de Registro de
Precos ou néo apresente situacao regular, no ato da assinatura do mesmo, a autoridade
superior devera extinguir os efeitos da homologaeao e da adjudicagao através do ato de
resciséo e retornara os autos do processo ao PREGOEIRO.
09.26 — O PREGOEIRO retornara as atividades de selecao de melhor proposta e convocara
outro licitante, observada a ordem do qualiﬁcagao e classiﬁcaqéo, para veriﬁcar as suas
condicoes de hahilitacao e celebrar a Ata de Registro de Precos, e assim sucessivamente, sem
prejuizo da aplicacao das sangtoes cabiveis.
09.27 - No caso de decretagzao de feriado que coincida com a data designado para

entrega dos envelopes "A" e "B" e suas aberturas. esta licitaeao realizar-se-a no 1° dia
util subsequente, na mesma hora e mesmo local; podendo, no entanto, o Pregoeiro
deﬁnir outra data, horério e até local, fazendo a publicacao e divulgacﬁo na mesma
forma do inicio.
10.00 - DO IULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PRECOS ESCRITAS E DOS LANCE-IS
VERBAIS
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10.01 - No julgamento das propostas e lances verbais, o Pregoeiro levara em consideragao o
tipo de licitacao que é MENOR PREQO.
10.02 - Sera considerado vencedor o licitante que, classiﬁcado e qualiﬁcaclo, tendo
participado da etapa de lances, se bouver, apresente o MENOR PREQO POR ITEM E ATENDA
AS EXIGENCIAS DE HABiLlTA(,I§0 DESTE EDFTAL.
10.03 - Na an:-ilise das propostas, havendo divergéncia entre o valor numérico e por extenso,
prevaleceré o segundo.
10.04 - Havendo divergéncia entre o valor unitario do item e total, prevalecera o valor
unitario, desconsiderando o valor total, pois a licitagao é Menor Preco por Item.
10.05 - Nao serao levadas em consideracao, vantagens nao previstas neste edital.
10.06 - Serao desclassiﬁcadas, preliminarmente, para a etapa de lances, as propostas de
preeos escritas que:
a.
N50 atendam as exigéncias referentes ao objeto e demais disposigoes deste edital,
excetuando-se os preqos, cuja analisc sera posteriormente.
10.07 - Sera desclassiﬁcado ainda o licitante que:
2

a.

I

Sendo o dnico participante do certame e cote preco superior an limite de mercado, se

recuse a reduzi-lo a um valor igual ou inferior aquele limite maximo e/ou mantenha preco
unitiirio - caso haja - superior ao constante do documento preqos de referéncia;
b.
No caso do todos os participantes so recusarem a ofertar lances verbais, tenha cotado
prego superior ao limite maximo determinado no documento registro do preeos, seja o
menor preco e se recuse a reduzi-lo a um valor igual ou inferior aquele limite maximo e/ou
mantenha preco unitario - caso haia - superior ao constante do documento preqos de
referéncia;

10.08 - Os licitantes classiﬁcados preliminarmente e qualificados para a etapa de lances
verbais. serao dispostos na ordem crescente dos valores ofertados. sendo considerado
vencedor o que apresentar o menor preqo na fase de lances.
10.09 - O resultado da licitacao sera divulgado através dc sessao piiblica ou de publicagao e
de relatorio a ser aﬁxado em ﬂanelografo no end ereco constante do preémbulo deste edital.
durante 05 dias, assinado pelo Pregoeiro no qual conste o licitante vencedor e o valor de sua
proposta.
10.10 - A empresa vencedora obriga-se a fornecer no prazo de 02 (dois] dias ﬂteis a reuniao

dc abcrtura das propostas, nova Planilha de Formaqao de Preqos com os devidos precos
unita rios e totals, vencedores.

nmma

11.01 - A adjudicacao desta licitacao cm favor do licitante cuja proposta dc precos ou lance
verbal, se houver, seja classiﬁcado em primeiro lugar, é da cornpeténcia do PREGOEIRO.
11.02 - A homologacao deste pregao é da competéncia do titular da origem desta licitacao.
11.03 -O titular da origem desta licitaqao se reserva o direito de nao homologar ou revogar o
presente processo, por razoes de interesse pﬁblico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado e mediante fu ndamentacao escrita.

12.01 - O Municipio de Crateés através do organ competente formalizara a ata de registro de
precos e assinara com a vencedora desta licitagao. sob pena de decair do direito a
cimntralacao, desde que ocorra motivo justiﬁcado e aceito pela vencedora.
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12.02. Ao ﬁnal da sessao, encontrado o melhor lance, sera indagado aos demais participantes
na sua respectiva ordem de classiﬁcagao, a intengao de composigao de cadastro de reserva
dos mesmos, conforme disposto no Decreto Municipal.
12.02.1. Sera incluido, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os hens ou servicos corn precos iguais aos do iicitante vencedor na
sequéncia da classiﬁcaeao do certame.
12.03 - Caso o licitante vencedor se recuse injustiﬁcadamente a cumprir a Ata de Registro de
Pregos ou nao apresente situagao regular, a autoridade superior devera extinguir os efeitos

da homologagao e da adjudicacao através do ato de rescisao e retornara os autos do
processo ao PREGOEI R0, sem preiuizo da aplieagao das saneoes cabiveis.
12.04 - 0 PR!-IGOEIRO retornara as atividades de selegao de rnelhor proposta e
convocara outro licitante, observada a ordem dc qualiﬁcaeao e classiﬁcaeao, para
veriﬁcar as suas condigoes de habilitaqao e assim sucessivamente.
12.05 - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar
a Ata de Registro de Precos, deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida
para o certame, ensejar 0 retardamento da execucao de seu objeto, nao mantiver a proposta,
falbar on fraudar na execugao da Ata de Registro de Precos, comportar-se de modo inidﬁneo
ou cometer fraude ﬁscal, ﬁcara impedido do licitar e contratar com o Municipio de Cratefis e
sera descredenciado no Cadastro da Prefeitura Municipal de (Irateﬁs, pelo prazo de até

05(cinco} anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e na Ata de Registro de Pregos e
das demais cominacoes legais.
12.06 - A Ata de Registro de Pregos tera validade pelo prazo de 12 [DOZE] MESES, contado a
partir da data da sua assinatura. No caso de ocorrer a entrega total dos produtos antes do
ﬁnal da vigéncia, ﬁca a referida ata automaticamente expirada.
12.07 - A Vencedora é obrigada a corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto da Ata de Registro de Preqos em que se veriﬁcarem vicios, defeitos ou

incorreqoes de materiais empregados.
12.08 - A Vencedora é responsavel pelos danos causados diretamente a Contratante
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugzao da Ata de Registro de
Pregos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em virtude da ﬁscalizaeao
ou o acompanhamento pela Contratante.
12.09 - A Ata de Registro do Pregos podera ser rescindida nos termos do disposto nos arts.
78 e 79, da lei n ’ 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
12.10 - Nao havera reajuste dc pregos, podendo ocorrer revisao dos mesmos na hipotese de
ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis
durante a gestao contratual, bem como ocorra majoracao legal de precos; devendo a

Vencedora se manifestar e, comprovadamente, demonstrar 0 desequilfbrio econ6micoﬁnanceiro da Ata de Registro de Preeos, cabendo a Administragao, justiﬁcadamente, aceitar
ou nao, a solicitagao de revisao.
12.11- As despesas corn os futuros fornecimentos da Ata de Registro dc Precos do objeto
desta licitaeao correrao a conta de recursos do Tesouro Municipal e de Transferéncias
lnstitucionais, na dotaqao orcamentaria de cada Organ/Entidade participante do
SRP(Sistema de Registro de Pregos), a ser informada quando da emissao da Ordem de
Serviqos/compras.

12.12 - Os pregos registrados serao aqueles ofertados nas propostas de precos dos
licitantes vencedores da disputa.
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12.13 - A partir da vigéncia da Ata dc Registro de Precos, o licitante se obriga a cumprir
integralmente todas as condi-plies estabelecidas no referido instrumento. sujeitando-se,
inclusive, as penalidades pelo descumprimento de quaisquer dc suas clausulas.
12.14 - A empresa vencedora obriga-se a comparecer a Prefeitura Municipal de Crateiis,
quando convocada, para assinatura da Ata de Registro dc Pregos, decorrente desta Iicitacao,
devendo cornparecer no prazo de 05 [cinco] dias a contar do recebimento da respectiva
Convocacao, junto a Secretaria Competente.

12.15 - Poderao utilizar-se da Ata de Registro de Prego qualquer Orgao ou entidade do
Administracao que nao tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao (lrgao
Gerenciador da Ata e anuéncia da(s) empresa(s] beneﬁciaria[s), desde que devidamente
comprovada a vantagem e respeitadas, no que couher, as regras contidas na Lei n9
10.520/2002, na Lei n9 8.666/93, no Decreto n9 7.892/2013 e demais normas em vigor e
respectivas atualizacoes.
12.16 - Os orgaos que nao participaram do registro de precos, quando deseiarem fazer uso
da ata de registro de precos, deverao consultar o organ gerenciador da ata para manifestacao
sobre a possibilidade de adesao.

12.17 - Podera o beneﬁciario da ata de registro de precos, observadas as condicoes nela
estabelecidas, optar pela aceitacao ou nao do fornecimento decorrente dc adesao, desde que
nao prejudique as obrigacﬁes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o organ
gerenciador.
12.18 As aquisieoes ou contrataqoes adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto n"
7.892/2013, nao poderao exceder, por organ, a cinquenta por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatorio e registrados na ara de registro do precos para o organ
gerenciador.
12.19 0 quantitative decorrcnte das adesoes a ata dc registro de prccos nao podera exceder.
na totalidade, ao dobro do quantitative de cada item registrado na ata de registro de precos
para o organ gerenciador, independente do ntimero de organs nao participantes que
aderirem.
12.20 Apos a autorizacao do orgao gerenciador, o orgao nao participante devera efetivar a
aquisicao ou contratagao solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da
ata.

12.21 Compete ao orgao nao participante os atos relativos a cobranca do cumprimento pelo
fornecedor das obrigacfaes contratualmente assumidas e a aplicacao. observada a ampla
defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
clausulas contratuais, em relacao as suas proprias C()I‘lU‘3[3§I6(-.‘S, informando as ocorréncias

ao orgao gerenciador.

13.01 - A entrega do obieto sera de acordo com as soiicitacoes requisitadas pela Secretaria
competente, devendo ser entregues no prazo de 30 (trinta] dias a contar do recebirnento da
respectiva Ordem de Compra, junto a Secretaria compete-nte. ﬁcando a Administragao no
direito dc solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessaria.
13.01.1 - A emissao da Ordem de Compra sera via fax, ﬁcando o mesmo obrigado a conﬁrmar
o recebimento enviando tarnbém via fax a conﬁrmacao de recebimento, com
assinatura/nome e CPF do funcionario que recebeu. devendo os produtos serem entregues
no pra'z.o de 30 [trinta] dias a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra e
conﬁrmacao, sujeito as penalidades especiﬁcadas neste edital.
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13.02 - A vencedora devera garantir adequadas condicoes de higiene e sanitaria dos
produtos durante a estocagem e transporte/manuseio ate a sua entrega, com o local de
estocagem compativeis com 0 prod uto.
13.03 - 0 pagamento sera efetuado apos a emissao de empenho e sera no prazo maximo de
30 (trinta) dias da data do recebimento deﬁnitivo do produto, acompanbado das respectivas
Notas Fiscais e de Empenho, acompanhadas das Certidoes Federais, Estaduais, Municipais, e
Trabalhistas, todas atualizadas.

H&l
14.01 - O produto oferecido pela Vencedora estara sujeito a aceitacao plena do organ
recebedor.
14.02 - O titular da origem desta licitacao designara uma Comissao de Recebimento, cujo
proposito sera a conferéncia do produto entregue com as espcciﬁcacoes contidas no edital e
na proposta de precos da Vencedora. Caso 0 produto entregue esteia de acordo com aqueles
instrurnentos, a Comissao emitira o Termo de Recebimento Deﬁnitivo; se estiver em
desacordo, rejeitara o recebimento do mesmo.

14.03 - Caso o objeto entregue nao esteia de acordo com o Anexo I e ll, a Secretaria
competente rejeitara o recebimento do mesmo, sendo a vencedora obrigada a substituir,

imediatamente, sem iinus para a prefeitura, o produto que vier a ser recusado.
UB$S
15.01 ~ Até dois dias uteis antes da data ﬁxada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatorio do
pregao, cabendo a[o) Pregoeirafo) decidir sobre a peticao no prazo de 24 [vinte e quatro)
horas;
15.01.1 Decaira do direito de impugnar os termos do presente edital a licitante que nao
protocolizar o pedido, em conformidade com o disposto neste edital. ate o segundo dia util
que anteceder a data de realizacao do Pregao, hipotese em que tal comunicacao nao tera
efeito de recurso;
15.01.2 - Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitacao perante a
Administraqao a licitante que nao 0 ﬁzer dentro do prazo ﬁxado no subitem 15.01,
hipotese em que ta] comunicacao nao tera efeito de recurso;
15.013 - A impugnacao feita tempestivamente pela licitante nao o impedira de
participar do processo licitatorio até 0 transits em julgado da decisao a eia
pertinente;
15.01.4 - Os pedidos de esclarecimento ou impugnacﬁes deverao ser protocolados
iunto a Comissao de Licitacao Municipal de Crateiis/Equipe de Apoio e /ou Pregoeiro e
atender as seguintes exlgénciasz
a]
Documento elab-orado em duas vias, amhas rubricadas em todas as folhas, e
assinadas na iiltirna;
b]
Alegacoes fundamentadas, e se for 0 caso, pedido instruido com
docurnentacao/provas que se ﬁzerem necessario;

c]

rd\'J<'

Se interposta por pessoa ﬁsica. a peticao devera ser acompanhada de copia

xerogréﬁca do documento de identidade de seu signatario;
d)
Se apnesentada por pessoa iuridica, devera conter a devida qualiﬁcaciio da
pessoa juridica nomefCNP]/endereco/telefone] e a identiﬁcaciio/correlacao de que
interpos o pedido pela empresa;
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15.015 - A apresentacao de impugnacao contra o presente edital sera processada e
julgada na forma e nos prazos previstos na Lei Federal N9 8666/93, devendo ser
entregue diretamente ao PREGOEIRO, na sala da Comissao de Pregao, a Av. Edilberto

I-‘rota no 1.821 - Bairro - Planalto - Crateiis - Ceara;
15.01.6 - Acolhida a peticao de impugnacao contra o ato convocatorio que importe em
modlﬁcacao dos termos do edital sera designado nova data para a realizacao do
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nan afetar a formulacao
das propostas;
15.01.? - A resposta do Municipio de Crateus/CE sera disponibilizada a todos os
interessados mediante aﬁxacao de copia da integra do ato proferido pela
Adminlstracao no ﬂanelografo da Comissao de Pregao da Prefeitura de Crateus,
conforme disposto na Lei Organica do Municipio e constituira aditamento a estas
lnstrucﬁes;
15.02 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado 0 presente
edital. implicara na piena aceitacao, por parte dos interessados, das condicoes nele
\

estabelecidas.

15.03 - Das decisoes proferidas pelo Pregoeiro relativas a classiﬁcacao e desclassiﬁcacao de
propostas de precos escritas e lances verbais 0 a habilitacao e inabilitacao, cahera recurso

administrativo dirigido ao titular da origem desta iicitaeao, a ser interposto no ﬁnal da
sessao, com registro em ata pelo titular on representante legal da licitante, constando o
motivo e a sintese das suas razﬁes c contra - razoes, podendo 0 interessado juntar memoriais

no prazo de 03 dias contados a partir do 1‘! dia util seguinte ao da interposicao, ﬁcando os
demais licitantes desde logo intirnados para apresentar contra - razoes cm igual mimeros dc
dias, que comecarao a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
15.04 - Os recursos contra a decisao do Pregoeiro terao efeito suspensivo na forma do artigo
109, § 2°, da Lei 11‘! 8.666/93.
15.05 - 0 acolhimento do recurso importara a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
15.06 - Se nao reconsiderar sua decisao O Pregoeiro submetera o recurso, devidamente
informado, a consideracao da autoridade competente, que proferira decisao deﬁnitiva antes
\-r

da homologacao do procedimento.
15.07 - Os memoriais de recursos e contra - razoes deverao ser dirigidos ao titular da origem
desta licitacao e deverao dar entrada na sala da Comisao de Pregao, a Av Edilberto Frota,
1821, Planalto - CRATEUS-Ceara, no devido prazo legal, nao sendo conhecidos os interpostos
fora deste prazo.

15.08 - Os memoriais de recurso deverao ser interpostos mediante peticao assinada por
quem de direito, contendo as razﬁes de fato e de direito corn as quais impugna a decisao
adversa.
15.09 - Os autos perrnanecerao com vista Franqueada aos interessados no mesmo local
indicado no item anterior.
15.10 — E permitido aos licitantes e interessados a utilizacao de sistema de transmissao de
dados e imagens tipo fac-simile ou outro similar, para a pratica de atos que dependam de
petigao escrita, a exemplo de impugnagoes e recursos.
15.101 — A utilizacao de sistema de transmissao de dados e imagens nao prejudica o
cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues a Comissao, necessariamente,
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até dois dias da data de seu término, sob pena de serem considerados intempestivos os
recursos 0 impugnacoes.
15.102 — Nos atos nao sujeitos a prazo, os originals deverao ser entregucs, necessariamente,
até dois dias apds a recepcao do material, sob pena de nao serem conhecidos.
15.10.3 - Os licitantes ou interessados que ﬁzerem uso de sistema de transmissao de dados e
imagens tornam-se responsaveis pela qualidade e ﬁdelidade do material transmitido e por
sua entrega a Comissao.
15.10.4 - Sem prejuizo de outras sancoes, o usuario do sistema na forma do item 15.10 sera
considerado litigante de ma-fé se nao houver perfeita consonancia entre o original remetido
pelo fac-simile e o original entregue junto a Cornissao.
15.10.5 — O disposto neste item nao obriga a que a Administracao disponha de equipamentos
para recepcao e nao responsabiliza a Comissao por peticao nao recebidas por motivos de
ordem técnicas de computadores, falhas de comunicacao, congestionamento das linhas de
comunicacao, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferéncia de dados.
ﬁr

16,00 ~ Q55 §Aﬂ§05§
16.01 - 0 licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao
cumprira Ata de Registro de Precos, deixar de entnegar ou apresentar documenmdo
falsa exigida para o certame. ensejar 0 retardamento da execugao de seu obieto, nao
mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na execueao da Ata de Registro de
Precos, comportar~se de modo inidéneo ou cometer fraude ﬁscal, FICARA IMPEDIDO

DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAQRO E SERA DESCREDENCIADO N0
CADASTRO DESTA PR1-IFIIITURA PELO PRAZO DE ATE 5 (C1NCO]ANOS. sem prejuizo de
aplicacoes das seguintes multas e das demais cominacoes legais:
16.01.1- Multa de 20% [vinte por cento) sobre 0 valor da contratacao no caso de:

Er

a) recusar em celebrar contrato quando convocado;
b] apresentar documentaoao falsa exigida para o certame;
c] nao manter a proposta ou lance;
d) fraudar na execucao da Ata de Registro de Precos;
e] comportar-se de modo inidoneo;
16.01.2- Malta moratéria de 03% [trés décimos por cento) por dia de atraso na
entrega de qualquer objeto contratual solicitado, ate 0 limite de 10% (dez por cento)
sobre o valor da Ata de Registro de Precos, caso seia inferior a 30 (trinta] dias, no caso
de retardamento na execueao da Ata de Registro de Precos;
16.01.3- Multa moratoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, na

hipotese de atraso superior a 30 [trlnta) dias no fornecimento do objeto contratual;
16.02 - Na hipotese de ato illcito, outras ocorréncias que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento da Ata de Registro de Precos, as atividades da
admlnistracao, desde que nao caiba a aplicagrao de sancao mais grave, ou
descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigacﬁes deﬁnidas neste
instrumento, na Ata do Registro de Precos ou em outras documentos que o
complementem, nao ahrangidas nos subltens anterlores, serao aplicadas, sem
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prejuizo das demais sancoes previstas na Lei n9 8.666 /93 e consolidada, e na Lei n9
10.520/02, as seguintes penas:
16.02.1- adverténcia;
16.02.2- multa de até 5% [cinco por cento) sobre o valor contratado:

16.03 - 0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo
de 05 (cinco) dias a contar da notiﬁcacao ou decisao do recurso, por meio de
Documento de Arrecadacao Municipal - DAM.
16.03.1- Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente
descontado do pagamento a que a Contratante ﬁzer ius.
16.03.2- Em caso de inexisténcia ou insuﬁciéncia de crédito da Vencedora, o valor
devido sera cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio
e cobrado mediante processo de execucao ﬁscal, com os encargos correspondeste.
\-1

16.04 - A lnexecucao total ou parcial da Ata de Registro de Precos enseja a sua
rescisao, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei.
16.05 - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sancﬁes serao aplicadas apos regular
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contradltorio.
16.05.1- No processo de apllcacao de penalidades é assegurado o direito ao
contraditorio e a ampla defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cincol dias liteis para as sancoes exclusivarnente de multas e adverténcia;
b] 10 [dez] dias corridos para a sancao de impedimento de licitar e contratar com o
Municipio de Crateﬁs e descredenciamento no Cadastro desta Prefeitura pelo prazo de

até 05 [clnco] anos.
16.06 - A competéncia para imposicao das sancoes de adverténcia e de multa sera da
autoridade superior e /ou titular do organ interveniente ou entidade contratante e a de
€

impedimento dc licitar ou contratar sera do titular da entidade contratante.
16.07 - A reabilitacao do Contrataclo so podera ser promovida, mediante requerimento, apos
decorrido o prazo da aplicagao da sanqao e desde que indenize o Municfpio pelo efetivo
prejuixo causado ao Erario Publico quando a conduta faltosa, relativamente ao presente
certame, repercutir prejudicialmente no ambito da Administracao Ptihlica Municipal.

17.01 - lndependentementc dc declaragao expressa, a apresentacao da proposta implica na
aceitagao plena e total das condicées e exigéncias deste edital, na veracidade e autenticidadc
das informagoes constantes nos documentos apresentados.
17.02 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a 0 dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-an os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrzirio. So se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de
expediente na Prefeitura Municipal de Crateus.
17.03 - No interesse da Administracatm Municipal e sem que caiba as licitantes qualquer tipo

de indenizacao, ﬁca assegurada a autoridade competente:
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a] Alterar as condicoes, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitacao, dando
ciéncia aos interessados na forma da legislacao vigente;
b] Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitacao, a qualquer tempo,
disto dando ciéncia aos interessados mediante publicacao.
17.04 - Quaisquer esclarecirnentos serao prestados pelo PREGOEIRO, durante o expediente
de atendimento ao publico, no horario do 08:00 as 12:00 horas, em sua sede, ou por meio de
endereco eletrﬁnicoz ,r1nit'fr't"i'r@‘>_qirru_:'{.t;ori:.
17.05 - Os casos omissos poderao ser resolvidos pelo Pregoeiro durante a sessao e pelo
titular da origem desta licitacao.
17.06 - O edital e anexos serao fornecidas, mediante Termo de Retirada de Edital, nos
horarios de 08:00 as 12:00 horas, na Sede da Comissao dc Pregao da Prefeitura de Cratetis,
situada a Avenida Edilberto Frota, 1821 ~ Planalto - CRATEUS -Ceara, como também no sitio
11Iff1.',.-/J."/ll'lL'l£'.ILTH.|‘.‘C.lQ|'Jl'.hI‘/lliL‘.l'l'Uc‘l.IL’5/.l!1Lft_’.‘\'_pill}?/il't‘lfUL'Utl/tl'hL3f'ltl$
$-

ﬁcando

os

autos

interessados.

17.07 - Pica eleito o foro de Crateus - CE, para dirimir qualquer dtivida no procedimento
desta licitacao.
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1.1. SELEQAO DA MEL]-[OR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRIKZOS VISANDO FUTURAS
E EVEQITUAIS AQUISKIDES DE MATERIAIS E COMPONENTES DE SlNALIZA(,I§0
SEMAFDRICA IUNTO
SECRETARIA DE SEGURANQA PUBLICA E DEFESA CIVIL D0
MUNICIPIO DE CRATEUS/CE:
2 - FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. A aquisigéo desses objetus tem amparo legai disposto na Lei n9 10.520 de 17 de julhu
dc 2002, no Decreto n9 3.555 de 08 dc agosto dc 2000-Regulamcntagéio da modalidadc
"PregzTm", na Lei n9 8.666/93 e suas alteraqﬁes pnsteriures.

3 - IUSTIFICATWA
3.1. A presente aquisigéo em cumprimentn a0 disposto no cédigo de Trénsito Brasileiru que

estahelece a respunsabiiidade pela a implementagzin de medidas que assegurem a todos n
direito de um trﬁnsito seguro, vem desenvolvendo agﬁcs no sentido de dotar 0 municipio do
uma melhor infraestrutura que possibilite 0 gerenciamento adequado do seu sistema dc
sinalizagﬁu. A sinalimgéu semaférica, parte intcgrantc dessc sistema, é dc fundamental
impurtﬁncia no contrule e seguranga dos deslocamentos a aquisigzio desse material traré
rapidez 0 maior agilidade para a equipe de manutenqéo, prnporcionando padronizaqéo do
ambiente de gestéo. manutengéo, operagzio e controie de trzifego, proporcionando uma
melhor administragén e com isso a redugéo dos indices dc acidente em intersegﬁes
semaforizadas com utiiizaqéo dc préticas operacionais c dc manutcngéo mais coerentcs c
seguras_
4.1 DOS lTENS,_ESPEClFlCA%DES, QUANTITATIVOS E VALOR HEDIO
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MENOR PRECO POR ITEM
6. MODALIDADE on 1.1crrAt;Ao
Pregéo Presencial

1. nomgﬁo 0ReAM|2~'rAR|A
As despesas contratuais correréo por conta das discriminagoes abaixo relacionadas:
01.l0.10.04.122.0037.2 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS GUARDA CIVIL
MUNICIPAL 1
U01.000D0.00 - 1 51D.00O00.0U 1 520.00000.00 - 1
630.00000.00;,Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.

8. DA PROPOSTA DE PREQO [ENVELOPE n9 01]
8.1- 0 envelope “Proposta de Prego" deveré conter a relaeéo dos produtos, sua
discriminagéo conforme o edital. contendo a marca ofertada e seus respectivos pregos
unitérios e totais do item em algarismo e por extenso, em uma {mica via, sem rasuras,
emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel devidamente identiﬁcado com 0 NUMERO de
inscriqéo no CNP] ou timbre impresso do licitante e NUMERO de telefone, devendo, suas
folhas serem ruhricadas e numeradas:

8.1.1 A indicaqﬁo da razéo social da empresa Iicitante, o mllmero de inscrigéo no CNP] de seu
estabclccimento e enderego complete devcré ser 0 que efetivamente iré prestar o objeto da
Iicitagio. S50 facultativas as informagoes dos dados referentes ao nﬁmero de banco, agéncia
e conta corrente nesta etapa da licitagéo, sendo obrigatoria, posteriormente, para a iicitante
vencedora.

8.1.2 - A Proposta de Pregos deveré ser datilografada ou impressa em papel timbrado do
iicitante ou com ciareza, sem emendas, rasuras ou cntrelinhas, datada e assinada [sobre o
carimbo ou equivalente] pelo titular on procuradorfay] contendo:
a] lndicagéio do Item/lote cotado e ESPECIFICAQAO de acordo com 0 Anexo l deste
Edital, devendo ser indicada a marca, e quantidade de acordo com 0 edital;
h] Prego unitzirio e total do item (quantidade x |’)l'B§0 unitério], em algarismo e por
extenso e valor global do Item/lote em algarismo e por extenso;
c) Prazo de entrega, que serzi do 30 {trintaj dias a contar da data do recebimento da
Ordem dc Compra por parte do licitante vencedor;
d] Prazo de vaiidade da proposta, que néo poderé ser inferior a 60 fsessenta) dias da

realimgéo do certame;
e) Nos preeos propostos jé estaréo incluidas as despesas referentes a frete (entrega),
tributos e demais onus atinentes is entrega do objeto;
I] Na hipotese da proposta estar sem assinatura seré automaticamente
desclassiﬁcadas;
g) A proposta do preqos deveré ser aprescntada POR ITEM, seguindo 0 modelo
padroniz/ado no ANEXO ll deste Edital.
8.2 - A Propusta de Pregos Fbcrita deveré ser eiaborada ubservand
recomendagﬁesz
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8.2.1 - 0 llcitante néo podera cotar proposta com quantitativo de item ou subitem difernt
ao determinado pelo edital.
- O preqo ﬁnal néio poderzi ultrapassar o limite maximo discriminado no Orgamento
Basieo em poder do PREGOEIRO, o lance ﬁnal deveré atingir prego igual ou inferior ao limite
maxm-no constante naquele documento; e, caso o Item/Lote seja composto cle suhitens, apos
a adequagiio, o prego unitzirio do subitem devera ser inferior aquele limite. Caso nao seja
realizada a fase de lances verbais, o licitante que cotou na proposta escrita o menor prego
deveré reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite méximo do mencionado prego de
referé-ncia através de negociagao, sob pena de desclassiﬁoaqao.
8.2.3 - Os produtos somente seréo recehidos dentro do prazo de validade dado pelo
fabricante, no qual tenha o prazo minimo de 04 (quatro) meses para sua expiraz;z'io.
8.2.4 - Os preeos constantes da proposta do licitante deverao conter apenas duas casas
decimais apos a vlrgula, cabendo ao licitante na elaboraqéo da proposta proceder ao
arredondamento ou desprezar os nlimeros apos as duas casas decimais dos centavos, e
deveréo ser cotados em moeda corrente nacional.
5-

8.2.5 - Os pregos propostos serao de exclusiva responsabilidacle do licitante, nan lhe

assistindo o direito de pleitear qualquer alteraeao dos mesmos, sob alegagéo de erro,
omissao ou qualquer outro argumento niio previsto em lei.
8.2.6 - Os pregos propostos seréo de exclusiva responsabilidade da licitante, nao lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao dos mesmos, sob alegagao de erro,
omissao ou qualquer outro argumento nao previsto em lei.
8.2.7 - Seré considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha 0 Menor Preeo por
Item, desde que atenda as exigéncias contidas neste Termo de Referéncia e no edital de
licitaqao.

8.2.8 - Serao desclassiﬁcadas as propostas:
a] Que nao atenderem as especiﬁcagoes deste Edital;
b} Que apresentarem pregos unitérios irrisorios, de valor zero, ou prerpos inexeqiiiveis [na
forma do Ari; 48 da Lei de Licitaeoes}.
c} Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nzio prevista neste edital, nem prego
ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

i

9 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO [ENVELOPE n9 02)
9.1 — Os documentos apresentados deverfio ser ohrigatoriamente, da mesma sede, ou seja,
se da matriz, todos da matrix, se de alguma ﬁlial, todos da mesma ﬁlial, com excegéo dos
documentos que séio vélidos para matriz e todas as ﬁliais. Caso a Empresa seja vencedora, o
Contrato seré celebrado com a sede que apresentou a documentagaor
a} N0 CASO DE IIMPRESMRIO INDIVIDUAL: inscrigéo no Registro Piiblico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

h} EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI: Certiﬁcado da
Condieéo de Microempreendedor lndividual - CCMEI. cuja aceitagao ﬁcara condicionada a
veriﬁcaeao da autenticidade no sitio www.portaldoempreended0r.gov.br;
c) N0 CASO DE SOCIEDADE EMPRESERIA DU EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor. devidamente registrado na junta Comercial da respectiva sede, acornpanhado de
documento comprobatorio de seus administradores;
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d) N0 CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutive devidamente inscrito no Registro
Civil das Pessoas lurldicas do local de sua sede, aeompanhada de prova da indicagao dos seus
administradores;
e) N0 CASO DE EIIPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO

PAIS: decreto dc autorizagao expedido pelo organ competente;
OBS: Os documentos acima deverﬁo estar acompanhados de todas as alteragoes ou da
co nsolld
' ' aeéor espectiv
' 8.
f
i
f] CDPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOT0 E CPI-‘ do Titular, no caso de ﬁrma individual
ou dols) socio[s], quando se tratar de sociedade;

ll - Regularidade Fiscal e Trahalhista, conforme 0 caso
a} Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas luridicas [CNPi};
la] Prova dc inscrigao 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 obieto contramal;
c) Certidao de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Uniao {CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na Forma da Portaria Conjunta
RFB/PGNF n‘-‘ 1.751 dc 2 de outubro dc 2014;
c.1] A eomprovagao de REGULARIDADE para com a Fazenda Federal para as certidoes
validas em 24 de mareo de 2020 devem ser analisadas conforme a Portaria Conjunta n°
555/2020 do Ministério da Economia/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e
ainda observado o que dispoe o art. 39, paragrafo dnico da EC n9. 106, promulgada em 7 de
maio de 2020;
d) A compmvagao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita através de
Certidao Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
e) A comprovagao de regularidade para com a Fazenda Municipal deveré ser feita através de
Certidao Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal;
F] Prova de situagao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviqo - FGTS.
através de Certiﬁcado de Regularidade de Situagiio — CRS e;

g) Certidao Negativa de Débitos Trahalhistas [CNDT], para compmvar a inexisténcia de
débitos inadimplidos pcrante a lustiga do Trahalho.
9.2 -As mlcroempresos e empresos de pequeno parte deverdo opresentor todo 0 documentagdo
exiqida para efeito de compmvapdo de regularidade ﬁscal, mesmo que esta apresente alguma
restri'¢do,-

9.3 - Hovendo alguma restrlpdo no comprovogﬁo do regularidade fiscal, sem‘ ossegurado o
prazo de 05 (clnco) dias dteis, cuja termo inlcial corresponderd ao momenta em que o
pmponente for declarodo o vencedor do certame, pmrrogdvels por iguol perfodo, o critério do
Comissdo de Pregdes, para a regularizagﬁo do documentopiio e em isscio de eventuuis certidﬁes
negativas cu positives com efelto de certidﬁo negative, conforme as ditames do Lei
Complementor I23/2006 e suas olterogdes posteriores;

9.4 - A non-regularizogtdo do documentagdo, no prazo estobelecido, implicord decadéncia do
direito a mntmtapdo, sem pnejuizo das saneoes previstas no art. 81, do Lei no H.666/93, sendo
facultodo a convocaeoo dos licitantes remanescentes, no ordem de elassiﬁcogrdo, para a
assina tum do contrato, ou a revogogﬁo do liciraedo, ou item/late, conforme 0 caso.
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III - Quahﬁcacio técnica, conforme 0 caso:
a] Apresentacao de no minimo 01 [um] Atestado de Capacidade Técnica de servicos
executados, obrigatoriamente pertinente e compativel com o objeto desta licitacao, expedida
por entidade pfiblica ou privada, usuéria do servico em questao, comprovando a plena
satisfacao de sua execucéo. Somente seréio considerados validos os atestados com timbre da
entidade expedidora e com idcntiﬁcacao do nome complete do emitente. 0 atestado devera
ser datado e assinado por pessoa ﬁsica identiﬁcada pelo nome e cargo exercido na entidade,
com lirma reconhecida em cartorio do declarante, estando as informacﬁes sujeitas in
conferéncia pelo(a] Pregoeiro[a] ou quem este indicar. Bem como as demais informacoesz
1. nome, CNPI e endereco completo da pessoa juridica tomadora dos servicos e emitente do
atestado;

2. nome e CH P] da ernpresa que executou o servico;
. descricao dos servicos;

periodo de execucao;
mgxu. local e data da emissao do atestado;
\-

6. identiﬁcacéio [nome e cargo ou funcao] e assinatura do signatario do atestado.

a.1] No atestado de capacidade técnica devera estar descrito expressamente os itens cuja
execucao ou entrega foram realizadas, sendo estes compativeis com o Termo de Referéncia
deste edital, conforme o caso.
a.2] Podera, facultativamente, vir acompanhado junta ao atestado de capacidade técnica
para comprovagao ao que dispoe o item a.1 instrumento de nota ﬁscal/contrato de prestacao

de servico respectivos ao qual o atestado faz vinculacao.

IV - Quali ﬁcacio economica-ﬁnancelra, conforme o caso:

iv

a) Balance patrimonial e demonstraqoes contaheis do dltimo exercicio social, ja exiglveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado na lunta Comercial de origem. que
comprovem a boa situacao ﬁnanceira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes
ou balances provisorios, podendo ser atualizados por indices oﬁciais quando encerrados ha
mais de 3 [trés] meses da data de apresentacéo 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, facultando-se ao Pregoeiro o
direito de exigir a apresentacéo do Livro Diario para veriﬁcacao de valores;
b} Serao considerados como na fonna da Lei, o Balanco Patrimonial e Demonstracoes
Contabeis assim apresentados:
h.1] Sociedades empresariais em gerol: registrados ou autenticados na junta Comercial da
sede ou domicilio da Licitante, acompanhados de copia do termo de abertura e de
encerramento do Livro Diario do qual foi extraido.
b.2) Sociedadw emprwdrias, especiﬁcamente no caso de sociedades ondnimos regidas
pela Lei n9. 6.404/76: registrados ou autenticados na junta Comercial da sede ou domicilio
cla licitante; ou publicados na imprensa olicial da Uniao, ou do Estado, ou do Distrito Federal
conforme o lugar em que esteia situada a sede da companhia; ou, ainda, em jornal de grande
circulacao editado na localidade em que esta a sede da companhia;
b.3} Sociedades simples: registrados no Registro Civil das Pessoas iuridicas do local de sua
sede; caso a sociedade simples adote um dos tipos dc sociedade empresaria. dcvera sujeit.arse as normas ﬁxadas para as sociedades empresarias, inclusive quanto ao registro na ]unta
Comercial.
_-
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b.4] As empresos constitllfdos no one em curso: apresentarao deverao apresentar
dernonstrativo do Balanco de Ahertura, devidamente registrados ou autenticados na junta
Comercial do domicilio da Licitante, acompanhado dos termos de abertura e de
encerramento do Livro Diario - estes termos devidamente registrados na lunta Comercial
assinado pelo socio-gerente ou diretor e pelo contador ou outro proﬁssional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
c) Entende-se que a expresséo “na Forma da lei" constante na alinea "b" no minimo: balanco
patrimonial e DRE, registro na lunta Comercial ou érgao competente, termos de abertura e
encerramento].

d) As copias deverao ser originérias do Livro Diario devidamente formalizado e registrado.
e] A empresa optante pelo Sistema Publico de Escrituracao Digital - SPED podera apresemalo na forma da lei.

I] Entende-se que a expressao “na Forma da lei‘ constante na alinea "e" engloba, no minimo:
f.1] Bala nco Patrimonial;
[2] DRE - Demonstracéo do Resultado do Exercicio;
\ur

£3) Termos de abertura e de encerramento do Livro Diario;

[4] Reciho de entrega de CSCI“ll'l1I'3(}§0 contabil digital;
f.5) Recibo de entrega de escrituracao contabil digital; (Para efeito o que determina o Art. 29
do Decreto N‘! 9.555, de 6 de novembro de 2018];
OBS: A autenticacao de livros contabeis das pessoas jurldicas nao sujeitas ao Registro do
Comércio, poderé ser feita pelo Sistema Piiblico de Escrituracao Digital - Sped, instituido

\¢

pelo Decreto n9 6.022, de 22 de janeiro de 2007, por meio da apresentagao de escrituracao
contahil digital, na forrna estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Fazenda.(Art.19 do Decreto N9 9.555, de 6 de novembro de 2018]
g] As copias deverao ser originarias do Livro Diério constante do SPED.
h) A Escrituracao Digital devera estar de acordo com as instrucfies Normativas (RFB n°
14-20/2013 e RFB n9 1594] que tratam do Sistema Piiblico de Escrituracao Digital — SPED.
Para maiores informacoes, veriﬁcar o site www.receita.gov.br, no link SPED. Ficando a
exigéncia de apresentacao do Balanco Patrimonial do ultimo exercicio social, a ser
apresentado no prazo que determina o art. 59 das lnstrucoes Normativas da RFB, hem como
o que determina a lurisprudéncia no Acordao TCU n° 2.669/2013 de relotorio do Ministra
Valmir Compelo.
i) Os prazos do encerromento dc exercicio social ou ﬁscal forum alterudos em face do
Medida Pmvisoria n° 931 de 30 de marco de 2020, conforme art. 19, 49 e 69 do referido
medida provisoria. Desse modo ﬁca compreendido como liitimo exerckio social’ ou ﬁscal
0 encerrado em 31.12.2018.
i] Certidao negativa de faléncla, recuperacio judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial, expedida no domicllio
da pessoa ﬁsica [artigo 31 da Lei n9 8.666/93] em data nzio superior a 30 (trinta] dias.
9.5
Declaroccio dc que, em cumprimento ao estobelecido no Lei n9 9.854, de 27/1 O/1 999,
publicada no DOU de 28/I 0/1 999, e ao inciso XXXHI, do artigo 7°, do Constituipdo Federal, ncio
emprego menores de 18 fdezoitoj anos em tmbalho notumo, pcrigoso ou insolubre, nem
emprega menores de 16 (dezesseisj anos em trabalho olgum, salvo na condipﬁo dc aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) ones, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
9.6 Declompﬁo de conhecimento dc todos as pordmetros e elementos dos services a serem
ofertodos e que sua proposta otende integrolrnente aos requisites constontes neste edital,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
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9.7 Declarocdo exprexsa de integral conoorddncia com as termos deste edital e seus anexos,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital,9.8 Declorocdo, sob as penolidodes cobiveis, de inexisténcio defoto superveniente impeditivo do
habilitacdo, ﬁcondo ciente do obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, conforme
modelo constante dos Anexns deste edital (a rt.32, §Z 9, do Lei n. 9 8. 666/93).
9.9 0 LlClTANTE devera fornecer a titulo de informacao, mimero de telefone, fax, e pessoa
de contato, prefercncialmente local. A auséncia desses dados nae a tornara inahilitada.

10 - on vauoaoe E DA vloﬁncm
10.1 - A Ata de Registrn de Precos teré validade pelo prazo de 12 [DOZE) MESES, contado a
partir da data da sua assinatura. No caso dc ocorrer a entrega total dos produtos antes do
ﬁnal da vigéncia, ﬁca a referida ata automaticamente expirada.
10.2 — 0 Contrato resultante da presente Licitacao teré vigéncia a partir de sua assinatura,
tendo validade até a entrega total dos hens, nao podendo ultrapassar o prazo até
contados a partir da Nota de Empenho, podendo ser alterado nos casos e formas previstos
na Lei 8.666 de 21 de lunho de 1.993 e alteracoes posteriores.
1 1 - DAS OBRIGACD ES DA CONTRATANTE
11.1- Além de todas as obrigacoes contida no termo de contrato, seguem as demais
obrigacoes.
11.2- A Contratante se obriga a proporcionar Ea Contratada todas as condicoes necessérias ao
pleno cumprimento das obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece

a Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
1 1 .3-Fiscalizar e acompanhar a execu can do objeto contratual;
11.4-Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao do
objeto contratual, diligenciando nos cases que exigem providéncias corretivas;
11.5-Providenciar os pagamentos a Contratada :1 vista das Notas Fiscais /Faturas
devidamente atestadas pelo Setor Competente.
12 - DAS OBRIGACDES DA CONTRATADA
12.l- Além das obrigacﬁes constantes em clausulas proprias do contrato, do Edital de
Licitagao e seus anexos, em especial as deﬁnidas nos diplomas federal e estadual sobre
licitacoes, cahe a CONTRATADA.
a) Designar, por escrito, o funcionario responsével para resolucéo de eventuais ocorréncias
durante a execucao deste contrato, dos produtosadquiridos;
b] Zelar pela ﬁel execucao deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e
humanos necessarios.
c] Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execucao do contrato,
tais como transportes, frete, carga e descarga etc.
d] Curnprir as posturas do Municipio e as disposicoes legais estaduais e federais que
interﬁram na execucéo do contrato;

e] Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualiﬁcacao exigidas na licitacao indicada no
preambulo deste termo;
l] Dar ciéncia imediata e por escrito a CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que
possa afetar a execucao do contrato;
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g] Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentcs dc sua culpa ou dolo na execucao do contrato,
nan excluindo ou red uzindo essa responsabilidade, a ﬁscalizaqéo do CONTRATANTE em seu
acompanharnento;
h] Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, ﬁscais, comerciais e tributaries,
resultantes da execucao deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/93;
i] Atender prontamente qualquer reclamacao, exigéncia, on observacao realizadas pela
CONTRATANTE;
13 - LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS.
13.1. Os Produtos adquiridos deverao ser entregues conforme solicitacao da Secretaria
Gestora.
13.2. Os Produtos serao recebidos por servidor designado e responsive! pela Secretaria
Contratante.
13.3. A contratada deveré fornecer os Produtos no horario determinado pela Secretaria de

Secretaria Municipal de Seguranca Publica e Defesa Civil do Mu nicipio de Crateds.
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.
14 — DA I-‘(IRMA DE PAGAMENTO
14.1. O pagamento seré efetuado em 30 (trinta) dias, contados da apresentagéo da nota
ﬁscal/fatura no protocolo do organ contrataote. a vista do respective Termo de Recebimento
Deﬁnitive do objeto ou Recibo.

15-oassancoss

15.1. O licitante que ensejar o rctardamento da exccucao 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 prévio da citacao e da ampla
defesa, ﬁcara impedido de licitar e contratar com a Adrninistrac:-30, pelo prazo de até 5
(cinco} anos, enquanto perdurarem os motivos determinants-s da punicao ou até que seja
promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem
prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominacoes
legals.
15.2 A Contratada ﬁcara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao
total ou partial do contrato, erro de execuciio, execucao imperfeita, mora de execucao,
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacﬁes prestadas, garantida a prévia
defesa:
l — adverténcia, sancao de que trata o inciso l do art. 87, da Lei n.9 8.666/93, podera ser
aplicada nos seguintes casos:
a] Descomprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas na licitacfio;
b) Outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das obrigacﬁes
da (Iontratante, desde que nzio caiba a aplicacao de sancao mais grave.
ll ~ multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agéncia integrante da Rede
Arrecadadom de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadacéo Municipal ~
.
c oes fornecidas." pe la Contratante} :
DAM , a ser pr een c hiclo de acordo com instru
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, iirnitada a 10% do mesm
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b] De 2% (dois por cento] sobre o valor contratual total do exerclcio, por infracao a qualquer
clausula ou condicao do contrato, nao especiﬁcada nas demais alfneas deste inciso, aplicada
em dobro na reincidéncia;
c] De 5% [cinco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir
qualquer produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correcéio nao se efetivar nos 5
[cincoj dias que se seguirem a data da comunicacéo formal da reieicao;
lll — suspensao temporaria de participacﬁo em licitacao e impedimento de contratar com o
Municipio de Crateds, por prazo nao superior a 5 (cinco] anos;
IV — declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a
reabilitacéo perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a
Administracao pelos preiuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada
com base no inciso anterior.
15.3. No processo de aplicacao de penalidades é assegurado 0 direito ao contraditério e a
ampla defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco] dias Liteis para as sancoes previstas nos
incisos I, ll e Ill do item 15.2 supra e 10 {dez] dias corridos para a sancio prevista no inciso

IV do mesmo item.
15.4. O valor da multa aplicada deveré ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5
[cinco] dias a contar da notiﬁcacao ou decisao do recurso. Se o valor da multa néo for pago,
ou depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fazer
jus. Em caso de inexisténcia ou insuﬁciéncia de crédito da Contratada, o valor devido sera
cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municlpio e cobrado
mediante processo de execucao ﬁscal, com os encargos correspondentes.
15.5. As sancoes previstas nos incisos ill e IV do item 15.2 supra, poderao ser aplicadas as
empresas que, em razao do contrato objeto desta licitacﬁo:
I - praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;
ll - demonstrarem nan possuir idoneidade para contratar com a Administracao Pdblica, em
virtude de atos ilicitos praticados;
ill — sofrerem condenacao deﬁnitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude ﬁscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
15.6. As sancﬁes previstas nos incisos I, Ill e IV do item 15.2 supra poderzio ser aplicadas
juntamente com a do inciso ll do mesmo item. facultada a defesa prévia do interessado no
respective processo, no prazo de 5 {cinco} dias l.II.ElS.
15.7 A licitante adjudicatéria que se recusar, injustiﬁcadamente, em ﬁrmar 0 Contrato dentro
do prazo de 2 (dois) dias Liteis a contar da notilicacao que lhe seré encaminhada, estara
sujeita a multa de 5,00%
[cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis,
por caracterizar descumprimento total da obrigacao assumida.
15.8- As sancoes previstas no item 15.7 supra nzio sc aplicam as demais licitantes que,
apesar de nao vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato,
de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito] horas comunicarem seu
desinteresse.
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PREGAO PRESENCIAL N9 016/2020 - SPDC - SRP

A
PREFBITURA MUNICIPAL DE CRATEIJS - CHAIM‘

Comissio de Pregio
Razéo Social:
CNP}:
t _
Endere-go: ___ CEP‘
Fnnc:

Fax;

Ba nc0:
7

_Ag€*ncia:

_

Conta:

Obietozi

7 *iv°il$@;fF*i@A9A9.2_v21=2.9;lFr0- 177-,
4:zS7

L
.

77

7

77

lii1£\RCAL)UAN1f.1Z v.um" §f|‘5"ﬁ.1

7
|

'T

E

I

i

5

7

¢_

_

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: RS _[POR EXTENSO]

Validade da Proposta: 60 [Sessenta) dias;
Prazo de entrega: 30 ['l‘rinta) dias;

0 Licitante declara que, nos valores apresentados acima, estﬁo Inclusos todos os
it

tributos, encargos trabalhistas, previdenciérios, ﬁscais e comerciais, taxas, fretes,
seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre
fornecirnento licitado, inclusive a margem de lucro.

Local e data, _de
Assinatura
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ANEXO lll- MODELOS DE DECLARACUES

IIU.) In Mode-I0 de Deciaragéo:

0Ec1.ARA¢A0 I
[NOMINA E QUALIFICA 0 FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos ﬁns dc direito,
especialmente para ﬁns de prova em processo licitatério, junto ao Municipio de Cratelis,
Estado do Cearé, que, em cumprimentu au estabelecido na Lei n9 9.854, dc 27/10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e a0 inciso XXXIII, do artigu 70, da Constituigéiu Federal,
nén emprega menures de 18 (dezoit0] anus em trabalho nnturno, perigoso ou insalubre,
nem emprega mennres de 16 [dezesseis] anus em trabalho aigum, salvo na condigéo de
aprendiz, a partir dc 14 fquatonze) anos.
Polo que, por ser a cxpressiu da verdadc. firma a prcscnte, sub as penas da Lei.
(CE),
de
ZUXX.
\-

DECLARANTE

IH.H.] 20 Modclo do Deciaragéoz

nscumnqjo ll
[NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR], DECLARA, para as devidos ﬁns de direito.
especialmente para ﬁns de pmv-a em process licitatério, junta ao Municipiu de Crateils,
Estado do Cearé, que tem pleno cnnhecimentu de todos os parﬁmetros e eiementns dos
prudutus a serem ufertados no presente certame licitatério e que sua proposta atende
integralmente ans requisitns cunstantes neste edital.

Pelu que, por ser a expressziu da verdade, ﬁrma a presente, sob as penas da Lei.
........... .. {CE},
do
ZOXX.
&‘

DECLARANTE

IIl.II|.] 30 Modelo de Declaragéoz

l)|zcLARA¢A0 m
(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR}, DECLARA, para os devidos ﬁns de direito,
cspocialmente para ﬁns do prova em processn licitatériu, junta an Municipin dc Cratelis,
Estadu do Ccaré, que concorda intcgralmente com as termos deste edital e seus anexos
Pelu que, por ser a expresséo da verdade, ﬁrma a presents, sob as penas da Lei.
[CE],

de

ZOXX.

.....................................................
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lH.lV.] 4o Modelo do Declaragaoz

o£c1.Al1Ar,:Ao IV
[NOMINA E QUALIFICA 0 FORNECEDOR], DECLARA, para os devidos ﬁns do direiio.
especialmente para ﬁns de prova em processo licitatorio, junto ao Municipio do Crateus.
Estado do Ceara, sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato superveniente
impeditivo de nossa habilitaoao para participar no presents certame licitatorio, bem BSSIITI
quo ﬁcamos ciente da ohrigatoriedadc dc declarar ocorréncias posteriores, nos termos do
arL32, §2‘~’. da Lei n.9 8.666/93.
Polo que, por ser a expresséo da verdadc, ﬁrma a presente, sob as penas da Lei.
........... .. [CE],

de

ZOXX.

Qv

DECLARANTE

lll.V.] 5° Modelo de Declaragiioz

m5cLAaA¢A0 v

[NOME E QUALIFICAQAO DO FORNECEDOR), DECLARA sob as penas da lei, para todos os

ﬁns do direito a que so possa prestar, especiaimente para fazer prova em processo licitatorio,
junto ao Municipio de Cratcﬁs, Estado do Ceara. o seguinte: [1] que da ciéncia de que curnprc
plenamente os requisites dc habilitagao constantes do instrumento convocatorio; {2} que
tom pleno conhecimcnto do todos os paramctros 0 elementos do Edital 0 dos produtos a
serem ofertados no presente certame iicitatorio; e

[3]

que sua proposta atende

integraimente aos rcquisitos constant:-s neste edital.

'§v

Pelo que, por ser a cxpresséo da verdadc, ﬁrma a presente, sob as penas da Lei.
[CE],
de
ZOXX.

IILVI] 69 Modelo dc Del:laral;io:
DECLARAQQO V1
[Nome/Razao Social}. inscrita no CNP] n9
por intermédio do seu
representante legal. o{a] Sr[a)
_
, portado(a) da Carteira
de ldentidade n‘1L___e CPF n9
_, DECLARA, sob as sangoes
administrativas cahivcis c sob as penas da lei, ser microempresa ou ernprcsa dc pequeno
porte nos termos da logislagao vigento, nao possuindo ncnhum dos impedimcntos previstos
no §4 do artigo 3'9 da Lei Complementar n‘-’ 123/O6.
_ ,
-CE.
de
do ZOXX.
[Represencante Legal]
l!l.Vll] 79 Modelo de Declaragio:

_(
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DECLARACAOVII
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{Nome/Razao Social], inscrita no CNPJ n‘-'
por intermédio de seu
representantc legal, o{a] Sr(a]
_
_. portado[a) da Carteira
de ldenﬁdade n‘-’
c CPF n9
DECLARA, sob as penas da lei
penal e, sem preiuizo das sangoes administrativas e civeis, que as copias dos documentos
listados abaixo séo auténticos e condizem com o documento original.

Documentos apresentados:
1.
2.
-CE,

de

,

de ZOXX.

(Representa nte Legal)

‘i

|||.v|||.] 81 Modelo de PnocuRA¢;A0=
PROCURAQRO

OUTORGANTE; [qual1ﬁca:;ao)
OUTORGADO: [qualiﬁcaoao]

PODERES: Plenos e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junta a
Prefeitura Municipal de Crateﬁs, no processo de Pregrao Presenciai promovido através
do Edital N" 016/2020 - SPDC - SRP, podendo 0 mesmo, assinar propostas, atas,

entregar no Pregao Presencial os envelopes de habilitaeao e proposta de preqos,
assinar toda a documentagao necessaria, como também formular ofertas e lances

verbais de pregos e praticar todos as demais atos pertinentes ao certame em nome da
%

Outongante e tudo o mais que se ﬁzer necessario ao ﬁe! cumprimento deste mandate.
Crate1'|s,.....

OUTORGANTE

1
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ANEXO IV
MINUTA DA ATA DI-I REGISTRO DE PREQIOS
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N9 __/2020/SRP
PREGAO PRESENCIAL N9 016/2020 - SPDC - SRP
VALIDADE DA ATA: 12 [DOZE] MESES

na sede da Prefcitura Municipal de Crateifis, foi lavrada a presente Ata de
Registro de Pregos, conforme deliberagﬁo da Ata da Seci;5o do PREGAO PRESENCIAL N9
016/2020- SPDC - SRP,do respectivo resultado homologado, que vai assinada pelos titulares da
SECRETARIA __ - Sr(a}. .................................................................Gestor(ra) do Registro de Preqos, e
pa-lo{s] represe-ntante(s) iegalfis) da{s) ernpresa(s} classiﬁcada(s} para o Registro de Preqos,
todos quaiificados e relacionados ao ﬁnal, a qual sera regida pelas clausulas e condiqoes
seguintes:
‘\-

CLRUSULA PRIMEIRA - D0 FUNDAMEN'I‘0 LEGAL
1.1 - 0 presente instrumento fundamenta-se;
a]

No Pregﬁo Presencial N9 O16/2020 ~ SPDC - SRP,

b) N0 inciso II, do art. 15. da Lei n9 8.666/93,
cl E, nas demais normas da Lei n9 8.666/93 e suas aiteragoes posteriores,
d]

Na Lei. N‘? 10.520 de 17 de julho de 2002.

e]
t)

No Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013.
E demais legislagoes pertinentes.

cuiusuui sscuum - no oanrro
2.1. A presente Ata tem por objeto é a SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE
PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICDES DE MATERIAIS E COMPONENTES DE
S|NALlZA(I§0 SEMAF()RlCA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANQA PUBLICA E DEFESA CIVIL

no MUNiCiPl0 DE cameos/cs, e passa a fazer parte desta Ara, juntamente com a

documentaqao, Mapa de Lances e Proposta(s) de Prego[s] apre-sentada(s) pelo(s) iicitante[s)
classiﬁcado{s] em primeiro lugar, conforme consta nos autos do Processo.
“lbclausula Dnica - Este instrumento nao obriga a Administragao a ﬁrmar contratagoes nas
Hemandas estimadas ou adquirir, exclusivamewnte por seu intermédio. os hens referidos na
clausula segunda, podendo realizar iicitagtoes especiﬁcas, obedecida a legisiaqzio pertinente, sem
que desse fato, caiba recurso ou indenizaerio de quaiquer espécie as detentoras do Registro do
Pregos, sendo-lhe assegurada a preferéncia de fornecimento. em igualdade do condigtoes:
CLKUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE R0 REGISTRO DE PRECOS
3.1. A Ata de Regjstro de Prei;os teré vaiidade pelo prazo de 12 [DOZE] MESES, cunt;-ado a partir
da data da sua assinatura. No caso de ocorrer a entrega total dos produtos antes do ﬁnal da
vigéneia, ﬁca a referida ata automatitamente expirada.
CLAUSULA QUARTA - DA GERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
4.1 — Cabera a Secretaria de Seguranqa Plihlica e Defesa Civii, o gerenciamento deste
instrumento, no seu aspecto operacional e nas questﬁes legais.
CIJUSULA QUINTA - DA UTlLlZA§I§0 DA ATA DE REGISTRO DE PREQO5
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5.1 - Em decorréncia da publicagao desta Ata, os parlicipantes do SRP poderao ﬁrmar contratos
com os fornecedores com preeos regisrrados, devendo para tanto, adotar os seguintes
proced irnen tos:
a] Emitir em 02 [duas] vias a Ordem de Compras, utiiizando o SRP [Sistema de Registm de
Preoosj. sendo a primeira enviada ao fomecedor e a segunda para arquivo do Orgao/Entidade
contratante.
b] Comunicar ao Grgzio Gestor a recusa para assinatura do Contrato ou o atraso do detentor de
registro do preqos, no prazo estabelecido na Ordem de Compras.
5.2 Poderao utilizar-so da Ata de Registro de P1-ego qualquer Orgzio ou entidade da
Administraqjo que nao tenha participado do certame. mediante prévia consuita ao Organ
Gerenciador da Ata e anuéncia da(s) empresa[s} beneﬁciariais), desde que devidamente
comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei n9 10.520/2002,
na Lei n9 8.666/93, no Decreto n9 7.892/2013 e demais normas em vigor e respectivas
atuaiizagoes.
5.3 Os orgéos que néo participaram do registro de pregos, quando desejarem fazer uso da ata de
\'registro de pregos, deverzio consultar o organ gerenciador da ata para manifestagtao sobre a
possibilidade de adesao.
5.4- Podera o beneﬁciario da ata dc registro de pregos, observadas as condigoes nela
estabelecidas. optar pela aceitagao ou nao do fornecimento decorrente de adesao, desde que nao
prejudique as obrigagoes presentes e Futuras decorrentes da ata, assumidas com o érgao

gerenciador.
5.5 As aquisieoes ou contratagoes adicionais a que se refere 0 art 22 do Decreto n9 7.892/201 3,
nao poderao exceder, por organ, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatorio c rcgistrados na ata de registro do pregos para o orgao gerenciador.
5.6 0 quantitativo decorrente das adcsoes a ata de registro de pregos nao poderé cxceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos para o
organ gerenciador, independente do nomem de organs nao participantes que aderirem.
5.7 Apos a autorizagao do organ gerenciador, o organ nao participante deverzi efetivar a
aquisigao ou contratagtao solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.
5.8 Compete ao orgéo nao participante os atos relativos a cohranga do cumprimento pelo
" ‘nu-cedor das obrigagoes contratuaimcnte assumidas e a aplicagao, observada a ampla defesa e
‘U-'i;ontraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas
contratuais, em relagéo as suas proprias contratagtoes, informando as ocorréncias ao orgéo
gerenciador.
CLKUSULA SEXTA — DAS OBRIGAQIGES E RESPONSABILIDADES
6.1 — Os signatarios desta Ata de Registro de Preqos assumem as obrigagoes e responsabilidades
descritas a seguir:
Subdaustlla PrimeiIz— Competira ao Org.-§o Gestor do Registro de Preqos o conn-ole e
ad ministragao do SRP em especial:
I. Gerencia a Ata de Registro de Pregos.
ll. Providenciar, sempre que solicitada, a indicagao do form-cedor detentor de pI'B¢,‘0 registrado
para ate ndimento as necessidades da Administragéo, obedecendo a ordem de ciassiﬁcagéo e aos
quantitativos deﬁnjdos nesta Ata.
Ill. Conduzir procedimentos relativos a eventuais renegociagoes dos pregos registrados.
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W. Apiicar as seguinte penalidade por descumprirnento do pactuado na Ata do Registro de
Pregosr
a] Adverténcia,
bj Multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou nesta Ata.
c] Suspensao temporaria de participagao em licitaqao e impedimento de contratar com a
Administraoao Piiblica, por prazo nao superior a OS (cinco} anos
d) Cancelar o Registro de Pregos do fornecedor detentor do prego registrado,
e] Comunicar aos Orgaos Participantes do SRP a aplicagéo de penaiidades ao fornecedor
detentor do preqos registrados.
Subclausula Segundo - Cabera aos orgaos participantes:
i. Tomar conhecimento da Ata de Registro de Preqos, inclusive das alteragoes por ventura
ocorridas, com o objetivo de assegurar, quando do seu uso, 0 correto cumprimento de suas
disposiqﬁes.
ll. lndicar o gestor do contrato, quando da necessidade de utiiizagao desse instrumento, ao
L, quai, além das atribuigoes previstas no art. 67 da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993, compete:
a] Promover consulta prévia iuntn ao Orgﬁo Gestor do Registro do Pregos, quando da
necessidade de contratagao, a ﬁm do obter a indicaqéo do fornecedor, os respectivos
quantitativos e os pregos a serem praticados, encaminhando tempestivamente, as informagoes
sobre a contratagao efetivamente realizada.
h] Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Pregos, que a contrataqao a ser precedida
atende aos interesses da Administragao Pﬁblica, sobretudo quanto aos valores praticados,
informando ao Drgéo Gestor do Registro de Prer;os eventual desvantagem quanto a sua
utilizagao.
c) Zelar pelo cumprimento das obrigaqoes assumidas pelo fornecedor e, em coordenagao com 0
Organ Gestor do Registro de Pregos, peia aplicagao de eventuais penaiidades decorrentes do
descumprimento dos compromissos assumidos.
d] lnformar an Orgao Gestor do Registro de Pneens a recusa do fornecedor em reaiizar as
ciantrataqoes para fornecimento, hem como o nan atendimento as condieoes estahelecidas no
Edital e ﬁrmadas na Ara de Registro de Pregos, aiém das divergencias relativas a entrega e as
caracteristicas do objeto licitado.
Il. Para cada contratagao, abrir processo numerado e instruido cuntendo:
'§'
aj Certidao de Consuita a Ata de Registro de Preqos.
b) Comprovante do reaiiza<;ao da Pesquisa do Mercado, caso decorrido mais de 180 [cento e
oitenta} dias do ﬁltirno preqo publicado para o item, nos termos do inciso anterior; e
c] Posteriormente, uma via da Nota dc Empcnho, copia da Ordem dc Compras.
Subcléusula Terceira - O detentor do Registro de Preqos, durante o prazo de validade da Ata de
Registro de Preeos ﬁoa obrigado a:
a} Atender a todos os pedidos efetuados peios Orgaos e Entidades participantes do SRP, hem
como aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados na Ata, durante a sua
vigéncia, mesmo que a execugéo do objeto esteja prevista para a data posterior a do seu
vencimento.
b] Fornecer os hens ofertados, por preqos unitarios registrados, nas quantidades indicadas
pelos participantes do Sistema de Registro de Pregos, mediante formalizagiio de contrato, no
prazo estabelecido na Ordem de Compras.
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c} Responder no prazo de até 05 [cinco) dias a consuita do orgiio Gestor de Registro de Preqos
sohre a pretcnséo do orgao/entidades nio participantes dc utilizar a Ata na condigao do
(')rg5o/Entidade interessado.
d] Est:-zr ciente que os rnateriais adquiridos estarao sujeitos a aceitaeao pelo Clrgﬁo recebedor,
ao qual cabera o direito de recusar caso nao esteja de acordo com o especiﬁcado no Pregio
Presencial N9 016/2020- SPDC - SRP, e seja um produto de quaiidade inferior ao solicitado.

cuiusuta SliI'l‘lMA - nos em-zoos REGISTRADOS
7.1. Os preoos registrados séo os preeos unitarios ofertados em cada grupo do PREGKO
PRESBNCIAL N9 016/2020- SPDC - SRP, Conforme Proposta de Adequaeao signatarias desta
Ara, os quais estao relacionados, segundo a classiﬁcagao de cada fomecedor, nos Mapas de
Preqos dos itens/lotes, correspondentes aos anexos desta ata e servirao de base para as futuras
aquisigoes observadas as condigocs de mercado.

ci.Aos1n.A orrava -on asvisio nos Pm-:(;os REGISTRADOS
1.1. Os pregos registrados so poderao ser revistos nos casos previstos nesta Ata, no Edital de
PREGKO PRES!-INCIAL N9 016/202$ SPDC - SRP, e obedecendo ao seguinte:
a] sempre que veriﬁcar que o preqo registrado estzi acima do prego de mercado, o Drgao Gestor
convocara o fornecedor para negociar o prego registrado e adequé-lo ao prego corrente,
procedendo a respectiva aiteraqéo na Ata, caso haia a concordancia do detentor do Registro de
Preqos Frustrada a negociagao, o fornecedor sera liberado do compromisso assumido,
respeitados os contratos izi ﬁrmados.
b} N50 havendo éxito nas negociaeoes com 0 primeiro coloeado, o Drgao Gestor poderé convocar
os demais fornecedores classiﬁcados para , nas mesrnas condigoes, oferecer igual oportunidade
de negociaeao, ou revogar a Ata de Registro de Pregos on parte dela.
cj Antes de firmar qualquer contratagao, 0 fornecedor podera solicitar a revisao dos pregos
registrados, mediante requerimento fundamentado, com apresentaqao de comprovantes e de
planiihas detalhada do custo, que demonstnern que o mesmo niio pode cumprir as obrigaeoes
assumidas, em fun/eao da elevagao dos custos do objeto, decorrentes de fatos supervenientes. 0
Drgao Gestor providenciara a alteragao na Ata de Registro de Pregos, caso acate o pedido ou, se
indeferido, o licitante podera ser liberado do compromisso assumido.

'] Em qualquer hipotese os pregos decorrentes da revisao nao poderao ultrapassar os
praticados no mercado, mantendo-se, no minimo a diferenga percentual apurada entre o valor
originaimente constantes da proposta do licitante e aqueie vigente no mercado a época do
registro.
e) Serao considerados pregos de mercado, os preeos que forem iguais ou inferiores ao
Orgamento Basico apurado pela Administragao.
ﬂAs alteragoes dos pregos registrados oriundas da revisao dos mesmos seréio comunicadas aos
participantes e publicadas em iornal de grande circulaeéo locai.

%*

CLRUSULA RONA — D0 CANCELAHENTO D0 REGISTRO DE PRECOS
9.1. Os pregros rcgistrados na presente Ata poderéo ser cancclados dc pleno direito, nas
seguintes situagoes, além de outras previstas no Edital do Pregao N9 016/2020 - SPDC - SRP c
em lei.

a} Na hipotese de detentor de pregos registrados descumpﬁr as eondieoes desta Ata de Registro
de Pregus.
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b] Na hipotese de detentor de pregos registrados recusar se a ilrmar contrato com os"'--.
participantes do SRP.
c} Na hipotese de detentor de preqos registrados nao ace-itar os preoos registrados, quando estes
se tornarcm superiores aos de mercado.
d) Nos casos em que o detentor do registro de prc<;os ﬁcar impedido ou for declarado inidﬁneo
para licitar ou contratar com a Administraeao.
e] E ainda, por razoes de interesse pliblico, devidamente fundamentado.
Subclausula Primeira — A comunicagao do cancelamento do registro de preqos, nos casos
previstos nesta cléusula, seré feita por correspondéncia com aviso de recebimento ou por
puhlicagao, junmndo-se comprovante nos autos do processo que deu origem ao canceiamento.
Subdéusula Segunda ~ No caso de ser ignorado. incerto ou inacesslvel o enderego do
fornecedor, a comunicaqao sera feita mediante publicagao em jornal de grande circulagao local,
por 02 (duas] vezes consecutivas, considerando-se cancelado o registro de pregos a partir de 05
5-

(cinco) dias iiteis contados da tiltima publicagao.

Subclausula Tercelra — Fica assegurado o direito a defesa c ao contraditorio nos casos do
cancelamento de registro de preeos de que trata esta Clausula, sendo oferecido o prazo de 05
(cinco] dias ﬁteis contado da ciéncia do cancelamento, para interposiqao do recurso.
CLQUSULA DECIMA - DAS CONDIEDES PARA A AQUISICAO
10.1 As aquisigoes de bens que poderao advir desta Ata de Registro de Preqos serao formalivadas
por mcio do 0RD EM DE COM PRAS, emitida no Sistema de Registro dc Pregos
Suhclausula Primeira — Caso o fornecedor nao cumpra o prazo estabelecido na ORDEM DE
COMPRA ou se recuse a efetuar o fornecimento, tera 0 seu registro de prego canceiado, sem
prejuizo das demais sangoes previstas em lei, nesta ata e no edital do Pregao Presencial N!
016/2020 - SPDC - SRP.
Subdausula Segunda - Neste caso, o Particip-ante podera, com a prévia autorizaoao do Drgao
Gestor convidar sucessivamente, por ordem de classiﬁcaqao, os demais licitantes, os quais
icarao sujeitos as mesmas condigoes previstas para o primeiro ciassiﬁcado.
%'
Subdausula Terceira — O fornecedor ohriga-se a manter as mesmas condieoes de habilitaeao e
quaiificagao exigidas na licitagao, durante toda a execugiio desta ata.
Subclausula Quartz — O fornecedor sera obrigado a atender os pedidos efetuados pelos Orgaos
e Entidades participantes do SRP durante a vigéncia da Ata do Registro de Pregos, mesmo que a
entrega do objeto esteja prevista para data posterior a do vencimento da Ata.
CIAUSULA DI’-ICIMA PRIMEIRA - DA EXECUCRO D0 OBIETO LICITADO
11.1 Os prazos, as quantidades, a forma do entrega, de recebimento, dc aceite e as demais
condiqoes de execugao do objeto serao definidos na ORDEM DE COMPRAS dc cada participante
doSRP.

CLRUSULA DECIMA SEGUNDA - D0 PAGAl\IEN'l‘0
12.1 As despesas com os futuros fornecimentos da Ata de Registro de Pregos do objeto desta
licitaqao correrao a conta de recursos do TESOURO MUNICIPAL/OUTROS, na dotagﬁo
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orgamentéria dc cada Orgiio/Entidade participants do SRP (Sistema dc Registro dc Prcgos], a ser
informada quando da cmisséio da Ordem dc Compras.
Subcléusula Prirneira - Apos a conﬁrmagéio dos valores, efetivamente devidos pelo Orgéo
Particip-ante. este efeluaré o pagamento em aré 30 (trintaj dias a contar da data do recebimento
do objeto mediante apresentagéo das Notas Fiscais e do Empenhos, acompanhadas das Certidﬁes
Negativas Federal. Ektadual e Municipal, todas atualizadas.
Subcléusula Segunda — Durante a vigéncia da ATA o licitante detentor do prr.-go registrado
deveré manter as condigoes de habilitagéio constantes do item HABILITFICAU do Edital do Pregéo
Presencial N! 016/2020 - SPDC - SRP, parte integrante deste insu-umento, independentemente
de transcrigéo.
Subcléusula Terceira — Fica vedada a antecipaoéo de pagamento do objeto prestado, por forgta
do que dispoe o § 29, item Ill do art 63 da Lei Federal n9 4.320/64.
Subcléusula Quarta - Os pagamentos estario condicionados A apresentagio da biota Fiscal
discriminativa, acompanhada da correspondents ORDEM DE COMPRAS com o respective
comprovante, TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, devendo ser efetuada a retengéo na fonte
dos tributos e contribuigoes, elencados nas disposigoes determinadas pelos orgﬁos ﬁscais e
fazcndérios, em conformidade com as normas vigentcx
CLKUSULA DHIIMA TERCEIRA - DAS SANQDES ADMINISTRATIVAS
13.1 Ficaré impedido de licitar e de contratar com a Administraqﬁo Paiblica. garantida o direito
ao contraditorio e ii ampla defesa, pelo prazo dc até 05 (cinco) anos, além de ser descredenciado
no cadastro de fornecedores do municipio, sem preiuizo das sangoes previstas no edital de
PREGKD PRES!-INCIAI. N! 016/2020~ SPDC - SRP, e das demais cominagoes legais, o licitante
que:
a} Dcixar dc entregar documentagzio exigida no edital.
b] Aprcsentar documentayéo falsa.
c] Ensejar o retardamento da execuqéo do objeto.
d] Cometer fraude.
e} Comportar-so de modo inidoneo.
f] Fizer declaragéo falsa.
g] Cometer fraude ﬁscal.
"Jbcléusula Prlmeira - Seré aplicado ao licitantc beneﬁciério da Ata de Registro de Pregos.
‘Easo este se recuse a executar o{s} objeto(s] a ele vim:uiado(s], dentro do prazo previsto, multa
correspondente a 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia, calcuiada sobre o valor
correspondente ao objeto néo executado, até o iimite dc 10% {dez por cento} desse valor e o
impedimento para licitar e contratar com Orgﬁo/Entidadcs da Adrninistragéo Pixbiica por um
periodo do até O5 [cinco] anos.
Subdéusula Segunda — As multas a que so refere esta cléusula seréo cobradas diretamente do
licitante beneﬁcizirio da Ata de Registro de Preoos, administrativa on iudicialmente.
Subcléusula Terceira - Nenhuma penalidade seré aplicada sem a concessiio da oportunidade
de defesa por parte do iicita nte, na forma da lei.
Subcléllsula Qua:-ta — As demais penalidades. adverténcia e declaraa;-50 de inidoneidade, a que
estaréo sujeito os licitantes da ata re-gistro dc prr.-gos, seréo aquelas previstas no capitulo IV da

Lei n9 8.666/93.
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CLJKUSULA DECIMA QUARTA - DAS DlSPOSI(IﬁES FINAIS
14.1 Os casos omissos seréo resolvidos de acordo com a Lei Federal N9 8.666/93, no que néo
colidir com a primcira c nas demais normas aplicévcis. Subsidiariamcntc, aplicar-so-50 os
Principios Gcrais dc Direito14.2 Esta ata do Ra;-gistro de Pregos deveré ser publicada na imprcnsa Oﬁcial do Municipio dc
Cratcﬁs ou por aﬁxagao em local de costume até o quinto dia ﬁtil do mﬁs subsequente A data de
sua assinatura.

cuiusum nécuu QUlHTA - no FORD
15.1 Fica eleito o foro da cidade do Crateﬁs. para conhcccr das questﬁes reiacionadas com a
presents ata que néo possam ser resolvidas pelo meios administrativos.
Assinam csta ata, os Signatérios reiacionados e quaiiﬁcados :1 seguir, os quais ﬁrmam o
compromisso de zelar pelo ﬁel cumprirnento das ciéusulas e condiqoes.

SIGHATQRIOS:
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Ordenador da despesa
Gerenciador do Registro de Pregos
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ANEXO I K ATA DE REGISTRO DE PREQOS N9 _/ZOXX.
RELAQQO DAS UNIDADES ORQAMEHTAQRIAS INTERESSADAS
1. SECRETARIA DE XXXXXXX
SECRETARIO: XXXXXXXXX

€

‘bd

MM‘
Erik

GE
I

¥ZI
u‘

3=5
I

IF!-

'» "

— '.

==aF=-mm
DE

/1"-

‘

CRATEUS

‘an.-rs:
U:-s

Par

/
..

‘iori

*

J‘ ' ll"
*9’ ‘Q,

' F1 '

Amzxo 1| A an ms REGISTRO on Pnsgos an _/zoxx.
RELACRO E QuAuF1cAc;Ao nos FORNECEDORES com Pnngos REGISTRADOS

M250 socw;
CNP ]:

ENDEREQO:
TELEFONE: FAX:
REPRESENTANTE: no:
cw:
BANCO: AGENCIA: comm CORRENTE:
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ANEXO III A ATA DE REGISTRO DE PREQIOS N9 j/ZOXX.
REGISTRO DE PRIIOS UNITQRIOS
FSPECIFICAIQAO DOS MATERIAIS, QUANTITATTVOS, MARCAS E EMPRI-SAS FORNECEDORAS.

DAT)\:_/_/__

Este documento é parte integrante da Ata de Registm de Pre<;os
celcbrada entre o MUN!CiPi0
DE Cratelis - Ccara 0 as Empresas cujos pregos estiio a seguir registrados por item, em face é realizagéo
do Pregao Presencial N9 .
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ESPBCIFICAQQO:
FORNECEDOR:

ir

%

I

omens
-=‘iEFE|Y;Ji'l:15

W

*7»
F

=52:3*

ANEXO V - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PROCESSO N9. 016/2020 - SPDC - SRP
CONTRATO N."
PR!-I610 PRESENCIAL PARA REGESTRO DE PREQOS N! 016/2020 - SPDC - SRP
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICfPlO DE CRATEDS, POR
INTERMDDIO DA
E A EMPRESA
CONFORME SEGUE ABAIXO:

Aos _ dias do més dc‘
do ano dc
, nesta cidade do Ceara,
comparcceram de um lado o MUNIClPlO DE CRATEUS, por intermédio do(lNDlCAR ORGAO
CONTRATANTE],
__ , CN.P.|. NP
,neste ato
representada pelo
Senhor
Ordc-nador(a} do
Despesas da Secretaria
, doravante designado simplesmente CONTRATANTEI e, de
outro
lado,
a
empresa
,
com
sede
na
i

, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas jurfdicas do
Ministério da Fazenda sob o n9
doravante designado CONTRATADA, neste
ato representada por seu
CPF
e pelos mesmos foi dito na presenga das testemunhas ao ﬁnal
consignadas. que em face do PREGRO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PRECOS N9
016/2020 - SPDC — SRP, do PROCESSO N9
, pelo presente instrumento avengam um
contrato de AQUISIQKO DE MATERIAIS E COMPONENTES DE SINALIZACAO
SEMAFDRICA IUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLIC)! E DEFESA CiVIL D0
MUNICiPl0 DE CRATEUS/CE, sujeitando-se as normas da Lei federal n9. 10.520 de I7 de
julho do 2002, e alteragoes postcriores, aplicando-se, subsidiariamente. no que couberem, as
diSp0Sig‘5¢.'S da Lei federal n9 8.666 de 21 do junho do 1993, e as seguintes clausulas c
condiqoes que reciprocamente outorgam e aceitam:

"Sr

Constitui objeto do presente contrato a AQUISIQRO DE MATERIAJS E COMPONENTES DE
SINALIZACKO SEMAFDRICA IUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PDBLICA E DEFESA
CIVIL D0 MUNlCiPIO DE CRATEUS/CE, conforme especiﬁcagoes constantes do folheto
descritivo. que integrou o Edital do PREGAO PRESENCIAL para Registro de Pregos N9
016/2020 - SPDC - SRP- Anexo I, proposta da CONTRATADA e demais documentos
constant:-s do PROCESSO N.“
.
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0 objeto desta Iicitaqao devera ser entregue em locals, horarios e dias determinados pela
Secretaria Contratante, assim como na quantidade estabelecida na Ordem de Compras, em
atendimento as necessidades do orgao contratante, conforme as condigoes estabelecidas no
Anexo I do PR!-Z6150 PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREQOS N! 016/2020 - SPDC SRP, indicado no preambulo deste instrumento.

0 pagamento sera eletuado em ate 30 {trmtal dias, contador; da apresentaqao da nota

ﬁscal/fatura no protocolo do orgao conrratante. a vista do respectivo Termo d l - 1 ' ento
Dc-ﬁnitlvo do objeto ou Recibo, na forrna prc-vista no paragrafo tercciro da clau
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As notas ﬁscais/faturas que apresentarem incorreeﬁes serao devolvldas a CONTRATADA e
seu vencimento ocorrera 30 [trintal dias apos a data de sua apresentaqao valida.

PARAGRAFO ssouuoo
O pagamento sera feito mediante credito aberto em conta corrente em nome da
CO NTRATA DA no Banco

.

O Conrrato resultante da presente Licita:;ao tera vigéncia a partir de sua assinatura, tendo
validade até XX DE XXXXXXXXXXX DE XXXXXXXX, podendo ser alterado nos casos e formas
previstos na Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alteraeoes posteriores

O valor do presente contrato é de R5
oreamentarios no subelemento economico n9,

[_

) e onerara recursos
- natureza da despesa

Pamcmro omco
0 prego contratado permanecera ﬁxo e irreajustavel.
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Além das obrlgagées constantes em clausulas propnas deste contrato, do Edltal de Licitagao
e seus anexos, em especial as deﬁnidas nos diplomas federal e cstaduai sobre licitagoes, cabe
a CONTRATADA:
1. Designar, por escrito, o funcionario responsavel para resolugao de eventuais ocorréncias
durante a execuqao deste contrato. dos hens adquiridos;
2. Zelar pela ﬁel execugao deste contrato, utilizando-se do todos os recursos materials e
humanos necessaries.
3. Arcar com todas as despesas diretas e indirenas relacionadas com a execugao do contrato,
tais como transportes, frete, carga e descarga etc.
4-. Cumprir as posturas do Municipio e as disposieoes legais estaduais e lederais que
interﬁram na execueao do contrato;
5. Manter, durante toda a execuqao do contrato, em compatibilidade corn as obrigagoes
assumidas, todas as condieoes de habilitaeao e qualiﬁcaeao exigidas na licitaeao indicada no
preamhulo deste termo;

6. Dar ciéncia imediata e por escrito a CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que
possa afetar a execugao do contrato;
'7. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato,
nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a ﬁscalizagao do CONTRATANTE em seu
acompanhamento;
8. Responder pelos encargos trahalhistas, previdenciarios, ﬁscais, comerciais e trihutarios,
resultantes da execueao deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Peder ' = ="="~ 3;
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9. Realizar a entrega do objeto licitado, sem defeitos on quebras, em ate 30 (trinta) di " I51
contados da data da respectiva solicitaqao, no local e enderego indicado pela Secretaria
Contratante.
10. Atender prontamente qualquer reclamagao. exigéncia. ou observagao realizadas pela
CONTRATANTE;
;
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Sem prejuizo do integral do cumprimento de todas as obrigagées decorrentes das
disposigoes deste contrato, cabe ao C0 NTRATANTE:
1. A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condigées necessarias ao
pleno cumprimento das obrigagﬁes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabclece
a Lei no 8.666/93 e suas alteragoes posteriores;
2. Fiscaiizar e acornpanhar a execugao do objeto contratual;
3. Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execugao do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
4. Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.
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A CONTRATADA nao podera subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato,
bem como cedé-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte.
.
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I-‘irara impedido de licitar e contratar com a Administraeao direta e indireta do
Municipio de Cratelis, pelo prazo de até 5 [cinco) anos, ou enquanto perdurarem os
motives determinantes da punigio, a pessoa, ﬁsica ou juridica, que praticar quaisquer
atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n9 10.520, de 17 de iulho de 2.002.

PARAGRAFO PRIMEIRO
‘V

Os procedimentos para aplicagao da penalidade de que trata o “caput" desta clausula, serao
conduzidos no ambito do Drgao Gerenciador e as penalidades serao aplicadas por
autoridade competente do mesmo orgao, garantido o exerciclo do prewa e ampla defesa.

PARAGRAF0 ssounoo
Sem preiuizo da aplicaeao da penaiidade de que trata o "caput" desta clausula, poderao ser
aplicadas as multas conforme legislaqao vigente.

PARAGRAF0 TERCEIRO
Os procedimentos para aplicaqao das multas de que trata o paragrafo Segundo desta

clausula, serao conduzidos no ambito da unidade Contratante e as penalidades serao
aplicadas por autoridade competente da mesma unidade, garantido o exercicio de prévia e
ampla defesa.

PARLGRAFO QUARTO
As multas sao autonomas e a aplicagrao de uma nao exclui a de outra.
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Panioluiro Quurro
O CONTRATANTE reserva-se o direito de dcscontar do valor das faturas os valores
correspondentes as multas que eventualmente forem aplicadas.

E
Este contrato podera ser rescindido na Forma, pelos motivos e com as consequéncias
previstas nos artigos 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal n9 8.666/93.

PARAGRAF0 Umco
A Contratada reconhece, desde ja, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisao
administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal n9 8.666/93.

mm

Pica aiustado, ainda, que:
%

1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem

transcritos:
a} o Edital PREGKO PRES!-INCIAL PARA REGISTRO DE PREQOS N9 016/2020- SPDC - SRP,
e anexos;
b) Aka dc REGISTRO DE PRECOS N9 _/2020/SRP
c] a proposta apresentada pela CONTRATADA;
d] Lei n9. 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
2. Aplicam-se as omissoes deste contrato as disposicoes da Lei Federal 09. 10.520 de 17 de
iulho de 2002, e demais normas regulamentares aplicaveis a espécie.
3. Para dirimir quaisquer questoes decorrentes deste contrato, nao resolvidas na esfera
adrninistrativa, sera competente o foro da Comarca do Municipio de Crateﬁs.
E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo
em 02 {duas} vias de igual teor e forma que, depois de Iido e achado conforme, é assinado
pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na presenca das testemunhas
abaixo identiﬁcadas e assinadas.
4. A execur,-ao do contrato sera acompanhada e ﬁscalizada pelo {a} o [a) Servidor [a] Sr [a).

5'

xxxxxxxxxxxx especialmente designado (a) pelo Secreta:-io[a) Municipal de XXXXX, de
acordo com o estabelecido no Art 67 da Lei 8.666/93, doravante denominado [a] FISCAL DE
CONTRATO.

CONTRATANTE

CONTRATA DA
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