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OBIETO: SELEQQO DA HELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREQOS VISANDO
FUTURAS E I-IVENTUAIS AQUISICQES DE EQUIPAMENTOS DESUNQDOS A lN$'l'Al.A(I§0
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EDITALDOPREGAO Paiﬂull-N! 017/2520-SPDC-SIP

Regido pela Lei 11.9 10.520, dc 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei n.9 8.666 de
21/06/93 no seu inciso ll do ArL 15 e suas alteraqﬁes posteriores. pelo Decreto 7.892 de 23
do faneiro dc 2013.

|>IuzI\uBu1.o
O Pregoeiro do Municipio de Crateﬁs, nomeado pela Portaria 00125-11/2019. torna pdblico
para conhecimento de todos us interessados que as 09:00 horas do dia 04 de Agosto de
2020, na Sade da Prefeitura Municipal de Crateés, locaiizada é Av. Ediibertn Fmta no 1.821 Bairro - Planalto - Crateﬁs - Cearé - Cratcﬁs - CE (Sala de Reuniﬁes da Comisséo de
Licitagéo), em sessin pdblica, daré inicio aos procedimentos de recebimento e abertura dos
envelopes concernentes is propostas de preyos, formalizagﬁo de lances verbais e
documentos de habilitagzio da licitagéo modalidade PREGKO PRESENCIAL N9 017/2020 SPDC - SRP através dc SRP [Sistema dc Registro de Preoo}, identiﬁcado ahaixo, mediante at
condigﬁes estabelecidas no presenlae Edital e seus anexos, de acordo com a Lei n.9 10.520, dc
17 do julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 11.9 8.666 de 21/06/93 no seu inciso ii do
Art. 15 e suas alteragﬁes posteriores, pelo Decreto 7.892 do 23 de laneiro de 2013 c
legisiagio complementar em vigor
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§l.29.29.04.lB2.0l072 2079 - MANUTENCAO DAS ATIWDADES GERAIS DA
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AV! BEZERRA DE OLIVEIRA — Onienador de Despesas da Secretarial Municipal de |

ranqa Piiblica E Defesa Civil

lllﬁimiliilllliﬁﬂ-Illlii

1. LICITAQQO: - 0 procedimento de que trata o presente edital;
2. LICITANTE: - Pessoa juridica que parlicipa desta licitaﬁo;
3. HABILITAQKO: - Veriﬁcagﬁo atualizada da situaqio juridica, regularidade ﬁscal, e
quaiiﬁcacéo econiimico-ﬁnanceira. que seia exigida neste edital, do vencedor da fase de
proposta de pnegos;
4. ADIUDICATARIA: - Pessoa luridica vencedora da licitagéo, a qua! sera adjudicado o seu
objeto;

5. CONTRATANTE: - 0 Municipio de Crateils que é signatario do instrumento contratual;
6. VENCEDORAIS]; - Pessuals) juridicais) Ids] qualiaisj fuilr-nu] adjudicado u ubjeto desu

licitacéo, e é signatéria da Ata do Registro dc Preqos com a Administraqio Pﬁblica;
7. FISCALIZACRO/INTERVENIENCIA: - A Prefcitura Municipal do Crateﬁs. quc é 0 organ
encarregado do acompanhamento e ﬁscalizaqio do fornecimentn;
8. PREGOEIRO: - Servidor designado por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que
rcaiimriz os proccdimcntos dc crcdcnciarncnto dos intcrcssados, rcccbimcnto dos cnvclopcs
das propostas de precos e da documentaqio de habilitacao, abertura dos envelopes, o seu
exame e a classiﬁcagio dos licitantes, condugio dos procedimentos relativos aos lances e a
escolha da proposta ou do lance de menor preco, adjudicacio, quando nao hoover recurso,
elaboragio da ata, conduﬁo dos trabalhos da equipe de apoio, recebimento, o exame e a
decisio sohre recursos e o encaminharnentn do processo devidamente instruido, apos a

adjudicagao, a autoridade superior, visa ndo a homoiogacao e ou a contrataqao;
9. EQUIPE DE APOIO: - Equipe designado por ato do titular do Poder Executive Municipal,
formada por, no rninimo, 02 servidores que prestarao a necessaria assisténcia ao
PREGOEIRO durante a realizacio do pregao;
10. AUTORIDADE SUPERIOR: - E o titular do drgzio ou entidade de origem desta licitacao.
Ordenadora de Despesa da Secretaria competente, lncurnbido de deﬁnir o ohjeto da licltacﬁo,
elaborar seu tenno de referéncia, orcamento e instrumento convocatorio, determinar a
abertura da licitacao, decidir os reculsos contra atos do PREGOEIRO, adiudicar o objeto ao
vencedor, no caso de interposicao de recurso, homologar o resultado da licitacio e promovcr
a celebraqio da Ata de Registro de P1'E¢0S;
11. ITEM/LOTE: - Cada parcela que perfaz o ohjeto desta licitado, sendo compost! de

subitens, devera o item set cotado prevendo todos os seus subitens e estes no seu
quantitative integral;
12.PMC: - Prefeitura Municipal de Crateus.
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01.01 - ssuzqlo on Ill-ILIIOR PROPOSTA PARA luzolsmo on Pnecos vlsiumo
I-‘UTURAS E Ev!-mrrmus Aoutslcoss ma EQUIPAIIENTOS ntzsnnanos A Insmmcio
ma Pooos.Ams|1uau|§A0 nsasugs umurnuciomrsarummnz oeroco
PEa'rI:ncEn'rl.: no I-lUNIClPl0. wsmno an-zlvnl-:12 AS conlurnnnnl-I1§_l5IE£Il=;§j$5'rAnAs
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ma Anus tudo conforme espcciﬁcaqoes contidas no TERMO 0|; REFERENCIA constante do
Anexo I do Edital.
01.02 - Compoem o present: instrumento, os seguintes anexos:

I.
1:.
nu.
Iv.
v.

memo on REFERFENCIA;
PROPOSTA PADRONIZADA;
MODELO DE oscmmcoas;
MINUTA on ATA DE REGISTRO DE PRECOS;
MINUTA DE TERI-I0 DE corrrnmo

01.03 - 0 presente procedimento de licitaqao seguird o seguinte trémite em fases distintas:
I. Credenciamento dos iicitantes, recebimento dos envelopes de "propostas de pre<;os" e
'docurnentos de habiiita<;5o';
ll. Abertura das propostas de preqos apresentadas, veriﬁcacio e classiﬁcacio inicial;
lll. Lances verbais entre os classiﬁcados;
IV. Habilitagio do licitante melhor classiﬁcado;

V. Recursos e julgamento.

n

02.01 - Poderao participar desla lidtagio. as pessoas iuridicas, sob a denominagio de
sodedadesempresi11as(sodedadesemnomemledvo,emcomnadltasimples,em
wmanditapu'a¢oes,an6nimaeHnﬂtada)edesodedadessimples(assoda;ﬁes,
fundaeﬁes e sociedades cooperatlvas] regllarlnente estabeleddos nesme Pats,
cadastrados on nan no Cadastro de Fomecedores cla Prefeitura Ilunicipal de Grameds e
que satisfapm a todas as condigﬁes da legislagio e vigor, deste edital. inclusive

tendo seu: obieﬁvos sodals oompativels com o objeto do Iicitaqio, ou seja, a
incompatihilidade dos obietos socials da lldtante com o obieto da licitacio implicaré

na
desua pnlﬂdpaeaono certame.
02.02-Nioseraadmiﬁdaapartidpaqiodosinteressadossobaformadeconsordo.
02.03 - Nao poderéo participar da presente licitacao os interessados que se encontrem em
processo de taléncxa, de dissolucao, de msao, de nsao on de incorporagao, eslejam
cumprindo suspensao temporaria de participacao em Iicitaqﬁo ou impedimento de contratar
com a Prefeimra de Crateds, ou tenham sido deciaradas inidoneas para licitar ou contratar
com a Administragao Pﬁblica de acordo com o Cadastro Naciona] de Empresas lnidoneas e
Suspensas (CElS], TCU/CH], ou ainda que se encontre como sujeito passivo em prooesso
administrative de apuracéo dc idoneidade ou adimpléncia contratuai ndo encerrado. 0
Pregoeiro fara pesquisa no site
https://certidoes-apfapps.tcu.gov.br/ na fase do
credenciamento, devolvendo os envelopes das participantes que se enquadrem nesta
situar;5o;Cumprindo penalidade de suspensio temporaria imposta pela Prefeitura Municipal
de Crateﬁs;
02.04 - Pessua iuridica cuius diretores, gerelibcs,
e responséveis Léxsaicos sejam
servidores ou dirigentes da PREFEITURA MUNlClPAL DE CRATEUS, membro efetivo nu
substituto da Comisséio Permanente do Licitagao, hem como o PREGOEIRO ou rnembro da
Equipc de Apoio.
02.05 - A{s] pessoa[s} iuridica participante{s) do presente processo licitatorio devera(§o]
estmdenms qua 0 objeto adquirido cstzzré sujcito a aceimeﬁo pelo orgio reccbcdor, ao qua!
cabera o direito de recusar caso nan esteja de acordo com o especiﬁcado no PREGAO
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PRBENCIAL N! 017/2020 - SPDC SRP, e seia um produto de qualidade inferior ao
solicitado ou ainda por questéio de interesse plihlico devidarnente justiﬁcado.
02.06 - A participa|;io na ﬁdtacio implica automaticalnente na aoeitaoao integral e

irretratavel dos termos e conteiidos deste edital e seus anexos, a ohservﬁncia dos
preoeitos legais e regulamentos em vigor, e a responsahllidade pela lidelidade e

legltimidade das Inlormaeoes e dos documentos apresentados em qualquer fuse da
licitagio.
02.7 - Conforme Decreto Municipal n° 910 de 23 de abril de 2020, so pod-erio adentrar

nosetordelicitaapoes/SaladeSssE|es,oslidtantesqueestive:-emfazendoousode
mascara. 0 nio uso por parte do neprsenmnte nan resultara em exclusio do cerlame.
no entanto o mesmo devera apenas entregar us envelopes, preendlendo protocolo

apropriado.
B-E:_
03.01 - Os interessados deverao apresentar, até a data e hora do recebimento, 02 Idois}
‘\-Y

envelopes fechados, cada um deles correspondendo a uma fase de forma a ndo perrnitir a sua

violacao, em cuia parte externa devera constan
I - envelope contendo as relativos a Proposta de Preco:

nuunmammurnmmnmh
l'IElB!iIIlI.PI1‘!I2OII"-ﬂllli-K
0III.’I'0:......
I-IOTAI|‘l'B:
(IPI=____.__i
BIUﬂ.0Elll01[l'BIIlIS'l'ABIl"IE¢0S]
ll - envelope contendo os documentos de llabllltagio:

PIEIBIIIIA Ionian. osclurluils

Ell) Pill. I! 017/2020 - @011 - SP
OIIITO: ....._
UGTAIIE
UIPI:
i8H$ﬂ
$
]
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03.02 - Os envelopes referidos nos itens anteriores, poderao ser enviados por via postal,
remetidos para o endereco corsmnte no preamhulo deste edital, a serem recebidos até 24
horas antes da abertura do certame, néo se responsabilizando o pregoeiro por percalcos na
postagem remessa e entrega desses envelopes.
03.03 — Os documentos relativos ao credenciamento e demais documentos de habilitacao
deveram ser apresentados em originais ou publicado em Organ 0ﬁcia,l ou, ainda, por
qualquer processo de copia (quando nao fonern retirados pela a il'lEBI‘I'lEL Quando algum
documento for apresenlado através de copia sem a devida autenticacao devera vir
acompanhado de DECLARACQO DE AUTENTICIDADE DEVIDAMENTE ASSINADA PELO O

REPRESENTANTE LEGAL CONFORME 0 MODELO CONSTANTE N0 ANEXO Ill.)
03.04 - Nenhurna pessoa podera entregar os Documentns de Habilitacéo e as Propostas de
Pregos de mais de uma Iicitante. E ainda que munida de procuragiio, nao podeni representar
mais de uma licitante junto 5| Comissao, sob pena de exclusio sumaria das licitantes
representadas.
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04.01 A abenura da presente licitar,-do dar-sea em sessao poblica. dirigida por um
Pregoeiro, a ser realizada no endereco constante do Preﬁmbulo. dc acordo com a legislaczio
mencionada no pneémhuio e o conteddo deste edilal.
04.02- Antes do inicio da sesséo. os representantes dos interessados em participar do
cename, deverao se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente
munidos do documentos que os credenciem a participar desta licitacao, inclusive com
poderes para fon'r|ulapTo de ofertas e lances verhais, nos tertnos previstos pelo inciso W, do
arligo 11, do Decreto n9 3.555/200004.03- No dia e local designado neste edital, na presenca dos representantes dos licitantaes.
devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram as-istir ao ato, O Pregoeiro
recebera, cm envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as
propostas de p1-ego e a documentacio exigida para a habilitacao dos licitantes, registrando
em ata a presenga dos participantes.
04.04» Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou
documento sera 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 licitatorio e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por
sua representada.
04.06 - Os Documentos dc Habilitacao e as Propostas de Precos deverio ser apresentados
por preposto da licitante com poderes de repnesentacéo legal, na forma do item 04.07. A nao
apnesentacao nao implicara em inabilitacio. No entanto, o repnesentante devera identiﬁcase preenchendo protocolo apropriado e nao podera pronunciar-se em nome da licitante.

04-.07- Por credenciamento entende-se a apresentaﬁo coniunta dos seguintes
documentos:
l- Documenlao oﬁcial de identidade;
ll- Procuracao por instrumento piiblico ou particular, inclusive com outorga de poderes
para, na for-ma da lei, formular ofertas e lances verbais de precos e praticar todos os demais
atos peronentes ao certame, em nome da hcnante, acornpanhado do respecnvo documento
que comprove a investidura/titularidade desses poderes pelo outorgante [ato constitutive,
estamto ou contrato social em vigor, acompanhado da ata de eleicao dos administradores,
procuracoes e/ou substabelecimentos se for o caso, delnonstrando essa condicao dc sociogerente, direuor, titular ou nepresentante com poderes para constitnicao do rnandato].
lii- Nos casos de HE e EFF, apresentar também declaracaio de que atende os requisites do
Art. 3° da Lei Complementar 123 de 14 de janeiro de 2006, para que possa fazer jus aos
beneﬁcios previstos na referida Lei, conforme rnodelo anexo deste edital. A nao
apresentacao da presente declaracao, na forma aqui exigida, implicara na decadéncia do
direito aos beneﬁcios previstos na Lei Complementar 123/2006
lV- DECLARA§.§lO do que cumpre plenamente us requisitos de habilit-1930, confomie
disposto no inciso VII do artigo 49 da Lei 10.520/02.
04.7.1- Caso 0 representante seja socio da empresa licitante corn poderes de representacao,
socio-gerente, dinetor do licilanoe ou titular de ﬁmia individual, dever-5o ser apresentados
documcntos quc comprovcm ta} condiqﬁo (atos constitutivos da pcssoa juridica, ata dc sua

I

’

iE¥E||Jlll
=-so .

as

-9*" unis

~5>“’“an""’4»/

§

*' *1‘
I

-

,2

" |-

eleigio, etc.), nos quais esteiam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigacoes em decorréncia de tal investidura
04.7.2- Estes documentos deverao ser entregues fora dos envelopes, para que possam S6!‘
analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes "Propostas de Prei;os".
0473- A nan apresentaéo ou incorrecao itozanavel de quaisquer dos documentos do
credenciamento do preposto nao inabilitara o licitante, mas impedira o oferecimento de
lances verbais pelo licitante durante a sessio do pregao ate que seia cumprido o disposto
nos itens 04.05 e 04.07 deste edital, quando for o caso.

04.0§;0 §G0EIll0aoreaﬂzara1ilﬂmad|amadaparamedenclan1ento.chamando
todos os interessados para enlregarem os envelopes, caso ndo exlsta manifestaoio,

dar-se-a por enoerrada a etapa de credenciamento, nio se adlnitindo credenciamento
e entrega de envelopes depols de ﬁnalizada ta! etapa.

iv

05.01 - 0 envelope "Proposta de Pre|;o" devera conter a relagﬁo dos produlns, sua

discriminacao oonforme o edital, contendo a marca ofertada e seus nespectivos precos
unitarios e totais do item em algarismo e por extenso, em uma {mica via, sem rasuras,
emendas, ressalvas ou entrelinhas, ern papel devidamente identiﬁcado com o NUMERO de
inscricao no CNP] ou timbre impresso do licitante e NUMERO de telefone, devendo, suas
folhas serern rubricadas e numeradas:
05.02 — A indicacao da razjo social da empresa licitante, o ndmero de inscricao no CNP] de
seu estabelecimento e endeneco completo devera ser o que efetivamentae ira prestar o ohieto
da licitacao. S50 famltativas as inforrnacoes dos dados referentes ao numero de banco.
agéncia e conta corrente nesta etapa da licitacao, sendo ohrigatoria. posteriormentc. para a
licitante vencedora.

iv

05.03 - A Proposta de Precos devera ser datilografada ou impressa em papel timbrado do
licitante ou com clanem, 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 ESPECIFICACRO de acordo com o Ancxo I deste
L-Ldital, devendo ser indicada a manca, e quantidade de acordo com o edital;
b)
Preqo unitario e total do item [quantidade x preqo unitario], em algarismo e por
extenso e valor global do Item/lote em algarismo e por extenso;
c}
Prazo de entrega, que sera de 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento da
Ordem de Compra por parte do iicitante vencedor;
d}
Prazo de validade da proposta. que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias da
realizagao do certame;
e]
Nos preqos propostos ia estarao incluida as despesas referentes a frete (entregaj,
tributos e demais onus atinentes a entrega do objeto;
f]
Na hipotese da proposta estar sem assinatura seré automaticamente desclassiﬁcadas;
5]
A pruposia de pregus deveié ser apresenuda FOR LOTE, seguiodo u mudelo
padronizado no ANEXO ll deste Edital.
05.04 - A Proposta de Precos Escrita devera ser elaborada observando as seguintes
recomendacoesr
05.0-1.1 - O licitante nao podera cotar propcistz cam quantitative de item diferente ao

deterrninado pelo edital
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05.04-.2 - 0 preco ﬁnal ndo podera ultrapassar o limlte mixllno discrimlnado Orcamento Baisico em poder do FRI-ZGOIIIRO, o lance ﬁnal devera atingr preeo igual ou
inferior ao limite inaxiino constante naquele documento; e, aso o item/Lote seia

composto de subitens. apfs a adeqnacio, o prego unitario do subitem devera ser
inferior aquele lilnite. (‘Asa ndo seja realizada a fase de Iances verbais, o licitante que

cotou na proposta escrlta o manor preoo devera redozi-lo a um valorlgual ou inferior
aollmitemasdmodomendonadopmcodenferendaauqvesdenegodaeimmbpem
de desclassiﬁcacao.
05.04.3 - Os produtos somente serio recebidos dentro do prazo de validade dado pelo
fabricante. no qual tenha o prazo minimo de 04 [quatro] meses para sua expiracio.
05.04.4 - Os precos constantes da proposta do licilante deverao conter apenas duas casas
decimals apds a virgula, cabendo ao licitante na elaboracio 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 preqos propostos serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alterado dos mesmos, sob alegacaio de erro,
omissao ou qualquer outro argumento nao previsto em lei
05.046 -Sera consider-ada vencedora a licitante cuja proposta contenha o Menor Preco Por
Lote, desde que atenda as exigéncias oontidas no edital de licitaipio.
a) Que nao atenderem as especiﬁcacoes deste Edital;
b) Que apresentarem precos unitarios irrisorios, de valor zero, ou pnecos inexeqiiiveis (na
forma do Art. 4-8 da Lei de Licitagoes];
c] N50 sera considerada qualquer oferta dc vanlagem nao prevista neslr edital, nem preco
ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

%M;
0601 - Os Iances verbais serao apresentados exclusivamente pelo licitante autor da
proposta de menor preco, por aqueles que tenham apresentado propostas em valores
sucessivos e superiones em ate 10%, relativamente a de menor preoo, e que tenham
atendido as especiﬁcagiies técnicas e demais requisiuos constantes do edital que sera
analisado antes dos lances, 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 pregos escritas nas
condicoes do item a-cirna, o PREGOEIRO classiﬁcara as rnelhores propostas subsequentes, até
0 inaximo de trés, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que seiam
os preqos oferecidos nas propostas escritas
06.03 - Os lances verbais serao apresentados de forma sucessiva e em precos distintos e
decrescentes

LEZ
07.01 - Os documentos apresentados deverio ser obrigatoriamente, da me-sma sede, ou seja,
se da matriz, todos da matriz, se de alguma ﬁlial, todos da mesma ﬁlial, com exoeijo dos
documentos que sao validos para matriz e todas as ﬁliais. Caso a Empresa seia vencedora, o
Contrato sera celebrado com a sede que apresentou a documentacao:
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.11 no caso oi-: EIIPRISARJO momouau inscricao no Registro Piiblico de Empresas

Mercantis, a cargo da lunta Comercial da respectiva sede.
b] EM SE TRATANDO DE IIICROEIIPREENDIZDOR INDIVIDUAL - III-II: Certiﬁcado da
Oondicao de Micmempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ﬁcarzi condicionada 5
veriﬁcaciio da autenticidade no sitio wwvvportaldoempree ndedor.gov.br_:

q no caso or: socu-mam: cnlrnmlinu ou cnmuzm INDIVIDUAL on

Rl.ISPONSABIl.IDADE LIIIITADA - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado na lunta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
do-cumento comprobatbrio de seus administradores:
dl NO (IASO DE SOCIEDADE SIMPLE-3: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro
Civil das Pezsoas luridicas do local de sua sede, acompanhada de pmva da lndicacao dos seus
administradores;
e) N0 CASO DE EIIPRESA 011 SOCIEDADI-I IESFRANGEIRA EDI FUNCIONAMENTO N0
PAIS: decreto de autorizacao expedido pelo organ cornpetente;
OBS: Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as altrracﬁes ou da

consolidacao nespectiva.
I] COPIA DOCUIII-INTO OFICIAL COM I-‘OTO E CPF do Titular, no caso de ﬁrma individual
ou do(s) s6cio(s), quando se tratar de sociedade;

ﬂ&
a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas luridicas (CNPI);
b) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforrne o caso,
reladvo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e oompativel
com o objeto contratual;

c) Certidao de regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Uniao (CHO), emitidas pela Receita Federal do Brasil na Forma da Portaria Coniunta
RFB/PGNF rt‘! 1.751 de 2 de outubro de 2014;
c.l] A oomprovacéo de REGULARIDADE para com a Fazenda Federal para as certidﬁes
validas em 14 de julho de 2020 devern ser analisadas conforme a Portaria Conjunta n°
1178/2020 do Ministério da Economia/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e
ainda observado o que dispoe o art. 3!, paragrafo imico da EC n9. 106, promulgada em 7 de
maio de 2020;
d) A comprovacao de regularidade para corn a Fazenda Estadual devera ser feita através de
Certidao Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
e] A cornprovacio de regularidade para corn a Fazenda Municipal dev-era ser feita atmvés de

Certidao Consolidada Negativa de Déhitos inscritos na Divida Aﬁva Municipal;
F] Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS,
através de Certiﬁcado de Regularidade de Situacio - CR5 e;
g) Certidzio Negativa dc Débitos Trabalhistas {CH DT], para comprovar a inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a iustica do Trabalho.
07.02.! — As microemprisos e empresns de pqueno porte deverﬁo apresentor toda 0
documentopio exigida pom efeito de compmvugﬁo de regulariddde ﬁscal, mesmo que esta
apresente alguma resiripdo;
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07.022 - Havendo alguma res-tri¢;:'io na oomprovapdo do regularidade ﬁscal, serd use-g
pmzo de 05 (cinco) dies titeis, cujo tenno inicio! corrmpondeni no momenta em que 0
proponente for dedamdo o venoedor do certame, pmnvgdveis por igual periodo, a aitério do
Comissdo de Pregdes, pom a regulonaocﬁo do docimlentapﬁo e emisﬁo de eventuais certidées

negatives ou positives com efeito de certiddo negative, mnﬁrrme as ditames do Lei’

Complementar I23/2006 e sues altemgﬁes posteriorm;
07.023 - A ndoregularimcrio do documentaﬂo, no pram estabelecido, implionrd decadéncia
do direito d contmtagio, sem prejufzo dos saneées previstas no art. 81, do Lei no 8.666/93,
sendo fncultado a convocugxio dos licitanta remanesoentm, no ordem de daszficagdo, para a
assinatum do contmto. ou a revogoﬂo do licitacdo. ou item. mnforme o oaso.

a) Balanco patrimonial e demonstracﬁes contabeis do liltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresenlados na forma da Lei, devidamente registrado na junta Cornercial de origem, que
comprovem a boa situacao linanceira da empresa, vedada a sua substituinﬁo por balancetes
on halangrns provisorins, podendn ser atualivados por indices oﬁciais quandn enoerradns ha‘

mais dc 3 {ti-es) meses da data de apresentaqao da proposta, devidamente assinados por
contahilista registrado no CRC, hem como por socio, gerente ou diretor, acornpanhado 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 apresentagiio do Livro Diario para veriﬁcacao de valores:
b] Serao considerados como na forma da Lei, o Balanco Patrirnonial e Demonstracoes
Contabeis assim apresentados:

b.1} Sodedodeselapresdrlolsem gem]: regisu-ados ou autenticados na lunta Comercial da
sede nu dnrnicilin da Licitante, acornpanhados do copia do termn de ahertura e de

encerratnento do Livro Diario do qual foi extraido.
b.2] Sociedodes empresdrlas,
w no eoso dc sociedndes nadnimns regidas
pelo Lei ll’. £404/76: registrados ou autentimdos na lunta Comercial da sede ou dornicilio
da licitante: ou publimdos na imprensa oﬁcial da Uniao. ou do Estado. ou do Distritn Federal
conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou, ainda, em jornal de grande
circulacao editado na localidade em que esta a sede da companhia;
b.3) Socledndm‘sl'Ilzp|m' registrados no Registro Civil das Pessoas juridims do local de sua
sede; caso a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empresaria, devera suieitarse as normas lixadas para as sociedades empresarias, inclusive quanto ao registro na lunla

Comercial.
h.4) As elllprtals collslitlddlls no dllo elll cllrso: apresentarao deverao apresentar
demonstrative do Balango de Abertura, devidarnente registrados ou autenticados na junta
Comercial do domicilio da Licitante, aoompanhado dos ten-nos de abertura e dc
encerramento do Livro Diério - estes termos devidalnente regislrados na lunta Comencial
assinado pelo socio-gerente ou diretor e pelo contador on outro proﬁssional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
,-"r‘—5"-._‘
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c] Entende-se que a expnesséo 'na fomia da lei’ consmnte na alinea "b" no minimo: balanco
patrimonial e DRE, registro na Iunta Comercial ou drgfio oompetente, terrnos de abemira e
encerramento].

d) As copias deverao ser originarias do Livro Diario devidamente forrnalizado e registrado.
0} A r-mprr-ca opt:-into in-In Sictema Pfihlirn do Rcrtinirnr-in Digital - SPF-TD pod:-ra apresent1i-

lo na fomia da lei.
fl Entende~se que a expressao "na forma da lei’ constante na alinea 'e" engloba, no minimo:
E1) Balanco Patrimonial;
£2) DRE - Demonstracao do Resultado do Exercicio;
f3] Termos de abertura e de encerramento do Livro Diario:
£4) Recibo de entrega de escrituracao contabil digital;
£5] Recibo de entrega de escrituracao contabil digital; [Para efeito o que detennina 0 Art. 29
do Decreto N9 9.555, de 6 de novembro de 2018];
OBS: A autenticaczio de livros contzibeis das pessoas iuridiae; nio suieitas ao Registro do
Comércio, podera ser feita pelo Sistema Piiblico de Escrituracao Digital - Sued, instituido
pelo Decreto nl! 6.022, de Z2 de janeiro de Z007, por meio da apresentacio de escrituragib
contabil digitaL na forma estabelecida pela Secretazia 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 original-ias do Livro Diario constante do SPED.
h) A Escrituracao Digital devera estar de acordo com as lnstrucoes Normativas (RFB n°
1420/2013 e RFB n9 1594) que tratarn do Sistema Publico de Escriniracio Digital - SPED.
Para maiores infomtacﬁes, veriﬁcar 0 site ww\v.receita.gov.br, no link SPED. Ficando a
exigéncia de apresentacao do Balanco Patrimonial do (ultimo exercicio social, a ser
apresentado no prazo que detaermina o art. 59 das lnstrucﬁes Norrnativas da RFB, bem como
o que deterrnina a Iurisprudéncia no Acordao TCU n° 2.669/2013 de relatoria do Ministro
Valmir Campelo.

I] Ospmmsdeencenumentodeexerddoaxiolouﬂsmlfommnltemdosemfaceda
MedidnProvis6rion°93I de30demdn;ode2020,con[orn|eart. 1!,-I-'e6!dorefen'da
o encerrado em 31.12.2018.
jjﬁerﬁdionegaﬁvadehlendammpenﬂoiudidalouexnzjudidalexpedidapem
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 superior a 30 [trinta] dias.

ﬁEA
a} Apresentacao de no mimmo 01 (um) Atestado de Capacidade Técmca dc servieos
executados, obrigatoriarnente pertinente e compativel com o objeto desta licitacﬁo, expedida
por entidade pdblica ou privada, usuéria do servico em quwtio, comprovando a plena
satisfacao de sua execucao. Somente serio considerados validos os atestados corn timbre da
entidade expedidora e com identiﬁcacio do nome completo do emitente. O atest:-ido devera
ser daiadu e assinado |JUl

iisiui idcniilicada pelo noine e cargo eaercidu no eniidade,

com ﬁrma reconhecida em cartdrio do declarante, estando as informacdes suieitas :1
conferé ncia pelo[a] Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as demais informacoes:
1.
nome, CNP] e endereco cornpleto da pessoa iuridica tornadora dos servicos e emitente
do atestado;
2.

name e CH Pi do emprcsa que ext-cutou 0 service,

3.

descricao dos servicos;
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4.
periodo de execueao;
S.
local e data da emissiio do atestado;
6.
identiﬁcaqﬁo (nome e cargo ou funrgiio] e assinatura do signatério do atestado.
a.1] No atestado de capacidade técnica deveni estar descrito expressamente os itens cuja
mreruzgin nu enrrvga fnrarn rs-=ali'z;uia<_ condo estec cnmpativeisz corn n Ts-rmn de Referéncia

deste ediml, conforme 0 caso.
a.2] Podera, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica
para comprovaqao ao que dispoe 0 item a.1 instruments de nota ﬁscal /conirato de prestaqéo
de serviqo respectivos ao qual o atestado faz vinculagao.

!LL95;n:slamcn:s
a] Declaragio expressa de que atende ao disposto no Anigo 27, inciso V, da Lei Federal n9
8.666/93 e inciso XXXIII do art. 7‘-’ da Constituiqio Federal, confonne modelo do Anexo III.
b} Declaraqéo de conhecimento de todos os parﬁmetros e elementos do produto a ser
ofertado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital,
Ev

confnnne modeio constant: dos Anexos deste ediml;

c] Deciaraeﬁo expnessa de integral concordancia com os termos deste edital e seus anexos,
conforrne mode-lo constante dos Anexos deste edital;
d) Dedaragao, sob as penalidades cabiveis, de inexisténcia de fato superveniente impeditivo
da habilitagao, ﬁcando ciente da obrigatoriedade de declarar ucorréncias posteriores,
conforme modelo constanm dos Anexos deste edilal {art32, §29, da Lei of 8.666/93];
e) O LICITANTE devera fornecer a titulo de il1f0I'l‘IlB(;§0, mirnero de lselefone, fax, e pessoa de
contato, preferencialrnente local A auséncia desses dados n50 a tornara inabilitada.

%

08.01 - Sendo considerada amitavel a proposta dc preqos da[s) licitante[s) que apresentou
menor prego, o Pregoeiro procedera .-1 abertura do Envelope n9 02 - Da Habilitagao da
aurora da proposta de menor prego, realizando a veriﬁcagao do atendimento das condiqées
de habilitap?o ﬁxadas neste Ediml;
08.02 - No caso de licitaqio com obieto dividido em mais de um item] lute 0 licitante devera
apresentar um imico enveiope "B" lac:-ado, cuja documentagzio sera pertmente ao item/lute
ou a todos 0s lotes/itens cotados pelo licitante.
08.03 -Osdocumentosexigidosneste I-Zditaldeverioestarcomprazodevalidadeem
vigornadatamarcadapararecebimentodosenveIopes,emoriginaLouemc6piaiai

autenticada por mrtério eompetente, devendo a mda face de documents repruduzido
mrrespondﬂ'unnautendtac50.aiadaquediversasmpmduc6esseiaml%itasm
mesma folha, todos perfeitamente legiveis. Portanto as cerlidbes/dedaragbes as
quais nio tivenem em sen corpo sua data de validade terio validade de 60 (sessenta)
dias.
08.03.} - Caso na aunenti|:ipTo oonste expressamenne que a mesma se refere ao verso e ao
anvei >0 uiu Juuuiu-eniu, a exigéiwia |'ei\:|"eni.e 3 auteiiiiuagiu sic Lucia: as {aura uiu Jmuilwliw

ﬁca sem validade.
08.032 - Caso o documento apresentado seia expedido por instituic;5o que rcgulamentc a
disponibilizagio do documento pela Internet, o Pregoeiro podeni veriﬁcar a autenticidade
do mesrno através de consulra via Internet.
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08.04 - Para a habilllngao iuridlca, o lidtante devera. nos documentos exigdos neste
instrumento eonvomtorio, demonstrar a compatibllldade dos seus obietivos sociais
com o obieto da licitapio.

08.05 - Caso o documento apnesentado seia expedido por instituiﬁo plibliea que
esteja oom seu ﬁmdoaanuento pamlisado no din de recebimento dos envelopes, a
licltante deveri, sob pen: de ser lnabllltada, apresentar o neferldo documento

constando o termo ﬁnal dc seu periodo dc validade oolnddindo Clillll o perlodo da
paralisaeao e devera, quando do término da paralisado, sob pena de ser inabilitada
supervenientemente, levar o documento a Oomissio nas mesmas condigoes de
alrlcenliaydo. para que seia apensado an processo de lidmgsio. Caso o processo

tenha sido enviado an orgio de orlgem da lldtagao, devera a lidtante lava-Io a esta

‘v

instituido para que 0 mesmo se proeeda.
08.06 - Somente serao aceitos os documentos acondicionados no envelope "B' néo sendo
admitido o recebimento pelo PREGOEIRO, de qualquer outro documento, nem permitido a
licitante fazer qualquer adendo aos entregues ao PREGOEIRO.
08.07-Se|iinabilitadoolldtanmequenioatender&sexlgendasdesteedﬂzLeque

apnesentar docum-entagio em desacordo com quaisquer dessas exigéncias. referentes
a ﬁse de habititaeio, hem como apresentar us documentns defeltuosos em seu
conteiido e forma.
08.08 - Os documentos referentes A regularidade ﬁscal deverzio apresentar igualdade de
CNP] - ressalvando-se aquele que o proprio orgio emissor declara expressamente no
referido documento que ele é valido para todos us estabelecimentos - sede e ﬁliais da
licitante.
08.09 - Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serio
considerados se forem acornpanhados da verséo em portugués ﬁrmada por tradutor
juramentado.

08.10 - Caso haia a imereio de original de documento iunto com as oopia
autenticadas, 0 PR!-IGOEIRO, por fora da lei n° 5.553/68, procederi a devolugio do
mesmomedlantesolieitagiopoa-esa'ito,do li|:itante;oupoderaefetuarasuhstit|.|i¢o
do original por copia autendcada, quando conduida a lose de habilitaeio.
Y

0811 - Os Documentos de que se trata a clausula 7.0 {DA HABlLlTAQ.§0 B SEUS SUB ITENS) que néo tenham prazo de validade ﬁxados no corpo do mesmo teriio validade dc 60
[sessenta] dias con'idos.
08.12 — 0 PREGOEIRO poderé, também, solicitar originals de docurnentos ja autenticados,
para ﬁm de veriﬁcaqio, sendo 0 licitante obiigado a apresenta-los no prazo maximo de 02
{G015} mas contados a parur da sonata;-ao, son pena de, nao o tazendo, ser manmtada.
08.13 - Caso a solicitagio seja feita durante a sesséo de habilitagio, 0 caso devera ser
registrado em Ata, nela constando o prazo maximo referido no item 08.12.
08.14 - O envelope de documentaqiio deste Pregio que néo for aherto ﬁcara em poder do
PREGOEIRO pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutjvos apos a abertura da licitaqao, apos o
que ﬁcara a disposigéo da iicitante para reorada are o prazo cie 15 lquinze] dias iiteis.
restando 51 Administragﬁo inutiliza-los se néo procurados;
08.15 - Os envelopes com os documentos de habilitaqio das empresas que forem excluidas
da fase competiﬁva do certame [lances verbais) pemianecerao sob guard-a do Pregoeiro e
sua Equipe de Apoio, ate o ﬁnal da Secsiio, restando a Administra|;5o inutilizar os envelopes
>4: uiu plU\.Uld\.lU;> ||u plluau sic 3\'§{i1lnLa} til.-db.
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09.01 - A entrega dos documentos dc credenciamento, dos envelopes contendo as propostas
de preeos e os documentos de liabilitaeéo, sera feita no dia, hora e endereeo previstos no
preiimbulo deste edital.
09.02 - Aherta a sessfio pelo PREGOEIRO, o licitante ou seu representante legaL presentes a

sessao, procederao ao respective credenciamento rnedianoe apresentagao de procuraeao
piiblica/particular nos termos do item 04.01 deste edital e apresentarao declaragao dando
ciéncia de que cumprem plenamente os requisitos de habilitagiio e entregarao ao
PREGOEIRO, em envelopes separados, a proposta de pregos e a documentaqao de
habilitapzio.
09.03 - Apos o necebimento do credenciamento, o Pregoeiro declarara encerrado o prazo
para recehimento dos envelopes, decidira sohre a aceitabiiidade dos envelopes entregues,
procuranﬁo e declaragoes apnesentadas, e néio serao aceitos quaisquer outros documentos
que nan os existentes nos respectivos envelopes, nem sera permitido que se faga qualquer
adendo ou esclarecimento sobre os documentos, de forma a alterar 0 conteﬁdo original dos
X-

l"I"lCSl"l"llJS.
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09.04 - Em seguida, o Pregoeim procederé :31 abertura dos envelopes contendo as propostas
de preeos, veriﬁcara a conformidade das mesmas com as espedﬁcagoes técnicas e demais
exigéncias constantes do edital, excetuando-se analise de preeos que serai posterior,
decidindo motivadamente a respeito, e procedera a classiﬁcagao exclusivamente das que
tenham atendido essas exigencies editalicias.
09.05 - As propostas escritas classiﬁcadas serao, em seguida, selecionadas para a fase de
lances veibais, onde seréo classiﬁcadas, exclusivamente, a proposta de menor preeo, as com
valores sucessivos e supeiiones em ate 10% relativamente a de menor prego.
09.06 - Caso nio sejam veriﬁcados, no minimo, trés propostas de preeos escritas
classiticadas nas condieoes deﬁnidas no item 06.02, o Pregoeiro classiﬁcara as melhores
propostas subsequentes, até o maximo de trés, para que seus autores participem dos lances
verbais, quaisquer que seiam os preeos oferecidos nas propostas escritas.
09.07 - Em seguida, sera iniciada a etapa de apresentaezio de lances verb-ais, onde o
Pregoeiro oonvidara individualmente os licitantes classiﬁcados e qualiﬁcados, de forma
sequencial, a apresentarem seus lanoes a parnr do autor da proposta ciassiﬁcada de manor
prego e os demais, em ordem decrescente.
09.08 - Os lances verbais serao apresentados de forma sucessiva e ern preeos distintos e
decrescentes, devendo o valor do lance ﬁnal atingir preqo igual ou inferior ao lirojte maximo
constante do Orgamento Bésico que estaré em poder do PREGOElR0.
09.09 - A desisté-ncia de apresentagao de lance por pane dc iicitante convocacio pelo
Pregoeiro irnplica na exclusao do mesmo da etapa de lances verhais e na manutengrao do
iiltimo prego aprese ntado por ele, para efeito de ordenagao das propostas.
09.10 - Caso nio se realizem lances verbais, o Pregoeiro podera negociar diretamente com o
licitzante clasiﬁcado em 19 lugar para que seja obtido preeo melhor.
09.11 - Casu dues on mais proposals dentre as inicialmente ordenadas para ufereeez ldIll.Il:>
verbais apresentem pregos iguais, sera realizado sorteio para determinagao da ordem de
oferta dos lances;
09.1 1.1 - Caso as licitantes participantes do sorteio desistam de aprcsentar lance verbal para
o item em queslio, a classiﬁcaeiio dar-se-a de acondo com o resultado do sorteio.
09.12 - Beclarada encerrada a etapa dc lan-res, o Prrgoeiro veriﬁcara a aceitabilidade das
ofertas no que se refere ao preqo maximo constante do edital, a exequibilidade do valor e
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classiﬁcara as propostas na ordem crescente dos valores ofertadcs, convocando em segui .
os presentes a sessio para veriﬁcarem e rubricarem as propostas de preqos estritﬂs
apresentadas e o mapa de ofertas.

09.13 - Case o pi-ego referent: ao lance ﬁnal seia composto dc preeos unitarlﬂs. dﬂﬁfi
o PREGOEIRD, antes da convocaeao de todos as licltantes, solicitar do vencednr a

adequaeaodesses preeosaovalurdolance llnalgievendoosmemosrestarlguals ou
inferiores ans constantes do doeumento pregos de referenda.
09.14 - Encerrado os la nces de todos os itens ou lotes, o envelope contendo a documentagao
de habilitagao do(s) licitante(s) classiﬁcado(s] em 1'1 lugar sera aberto e veriﬁcada a
conforrnidade dos documentos all oontidos com as exigéncias do edital.
09.15 - Consmtado o atendlrnento das exigéncias ﬁxadas no edital, o licltante sera declarado
vencedor e os presentes a sessao serao convocados para veriﬁcarem e robricarem os
documentos apresentados
09.16 - Caso o Iicitante desatenda as exigéncias de habilitagao, o Pregoeiro examinara os
documentos de habilitaqao do licitante classiﬁcado em 29 lugar e, assim sucessivamente, ate
'51

a apuraeao de um que atenda ao edital, podendo ainda o Pregoeim negociar diretarnenbe

com este, para que seja obtido preeo melhor, sendo o mesmo declarado venoedor do
cerlame.
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09.17 - Em seguida, o Pregoeiro solidtara dos licitantes a manifestagio sobre a inteneao de
interpor recurso. Caso todos os licitantes declinem desse direito, o Pregoeiro adjudicarzi o
objeto ao vencedor; havendo nnanifestaeao de recurso, esta sera fella com registro em ata da
sintese das razoes do recorrente, podendo o mesmo juntar memorials no prazo de 03 [trés]
dias contados a partir do 19 dia dtil seguinte ao da interposioao, podendo o Pregoeiro dar ao
recurso efeito suspensivo e ﬁcando os demais licitantes desde logo intirnados para
apresentar contrarrazoes em igual nﬁmero de dias, que cornegzarao a correr do término do
prazo do recon-ente, sendo-lhes asegurada vista imediata dos autos.
09.18 - A falta de manifestagao imediata e motivada do licitante import:-mi na decadéncia ao
direito ao recurso e da adiudicagio ao objeto da llcitagao pelo Pregoeiro ao vencedor.
09.19 - 0 acolhimento de recurso importara na imralidaqao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
09-20 - Decididos os recursos, o Pregoeiro eneaminhara o processo para homologaﬁo da
autoridade superior.

09.21 - A0 Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessao mediante motive
devidamenteiustiliadoemarcarsua reaberlura para outraomsiio, fazendoconstar
esta declsio na ata dos trahalhos.
09.22 — 0 FREGOETRO podera. para anaiisar as propostas de pr:-cos. os documentos de
hahilitagao e outros docurnentos, solicitar pareceres técnicos e suspendcr a sessao para
realizar diligéncias a ﬁm de obter melhores subsidies para as suas decisoes
09.23 - Todos us documentos ﬁcam sob a guarda do Pregoeiro are a conclusao do processo.
09.24 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos lieitantes durante as sessoes serao
reg|sL| adus em aia.

09.25 - Caso o licitante vencedor se recuse injustiﬁcadamente a assinar a Ata de Registro de
Preqos ou nao apresente simaoao regular, no ato da assinatura do mesmo, a aotoridade
superior devera extinguir os efeitos da homologagao e da adiudicaqﬁo através do ato de
res-cisao e retornara os autos do processo ao PREGOElR0.
09.26 — 0 l‘REGOElR0 imam as at-‘vidades do sele§ao do rnelhor proposta e convocara
outro licitante, observada a ordem de qualiﬁcaqao e classificaqao, para veriﬁcar as suas
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condigoes de habilitagao e celebrar a Ata de Registro dc Pr!-$08. 6 855101 $U¢¢$5i\'3""-'"l?¢- sem
prejuizo da aplicaeiio das sangoes cabiveis

09.27 - No easo de decretaﬂo de ferlado que eoincida com a data de-signado para
entrega dos envelopes ‘A’ e ‘B’ e suas aberturas, esta licitaﬁo realizar-se-a no 1" dia
(nil suhsequente. na mesma hora e mesmo local; podendo, no entanlﬂ. 0 Pfﬂgﬂﬁifﬂ
dellnlr outra data. horarlo e ate local. fazendo a publlmgio e dlvulgaqio na mesma
fonna do inicio.
10.00 - D0 IULGAIII-ZIl"l'D DAS PROPOSTAS DE PREQOS ISCRITAS E DOS LANCES
VI-IRBAIS
10.01 - No iulgamento das propostas e lances verbals, o Pregoelro levara em oonsideragao o
tipo de licitaqao que é MENOR PR!-1,10.
10.02 - Sera considerado vencedor o licitante que, classiﬁcado e qualiﬁcado, tendo
participado da etapa de lances, se houver, apresente o MENOR PRECO POR LOTE E ATENDA

As Exictncms oz nasirrracio DESTE EDITAL.
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10.03 - Na analise das propostas, havendo divergéncia entre o valor numérico e por extenso,
prevalecera o segundo.
10.04 - Havendo divergéncia entre o valor unitario do item e total, prevalecera o valor
unitario, desconsiderando o valor total, pols a licitaeao é Menor Preqo.
10.05 - Nan serao levadas em consideragio, vantagens nao previstas neste edital.
10.06 - Serao desclassiﬁcadas, preliminarmente, para a etapa de lances, as proposms de
preeos escritas que:
a.
N50 atendam as exigéneias referentes ao obietao e demais disposieoes deste edital,
excetuando-se os preoos, ania analise sera posteriormente.
10.07 - Sera desclassiﬁcado ainda o licitante que:
a.
Sendo o dnico participante do certarne e cote prego superior ao limite de mercado, se
recuse a reduzi-lo a um valor igual ou inferior aquele limite maximo e/ou mantenha preeo
unitario - caso haia - superior ao constante do documento preeos de referéncia;
b.
No caso de todos os participantes se recnsarem a ofertar lances verbais, tenha cotado
preqo superior ao limite maximo determinado no documento registro de pregos, seja o
menor preeo e se recuse a reduzi-lo a um valor igual ou interior aquele limite rnaximo e/on
mantenha prego unitario - caso haja - 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 cnescente dos valores ofertados, sendo considerado
vencedor o que apresentar o menor preeo na Ease de lance-st
10.09 - 0 resultado da licitagilo sera divulgado através dc sessao pﬁhlica ou de publicaqao e
de relatorio a ser aﬁxado em ﬂanelografo no enderego constante do preambulo deste edital,
durante 05 dias, assinado pelo Pregoeiro no qual conste o licitante vencedor e o valor de sua
proposta.
10.10 - A empresa venuedura obi iga-se a for neuei no praau de 02 {duisj dias uleis id ieuniio
de abertura das pmpostas, nova Planilha de Formac;-ao dc Preqos com os devidos pi-egos
unitarios e totals, vencedores.
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verbal, se houver, seia classiﬁcado em primeiro lugar, é da competéncia do PREGOEIRO.
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11.02 - A homologagéo deste pregao
é da competencia
do titular da origem desta licita .. . .1},
11.03 -0 titular da origem desta Iicitaeiio se reserva o direito de nao homologar ou revogar 0
presente processo, por razfres de interese piablico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado e mediante ﬁlndamcnlzaqéo escrita.

s

12.01 - 0 Municipio de Crateias através do orgéo competente formalizaré a ata dc registro dc
pregos e assinaré com a vencedora desta licitaeio, sob pena de decair do direito 3
contrataqéo, desde que ocorra motivo justiﬁcado e aceito pela vcncedora.
12.02. A0 ﬁnal da sesséo. encont:-ado o melhnr lance. seré indagado aos demais participantes
na sua respectiva ordem de classiﬁcagao. a intenqao de composigﬁo de cadastro de resenra
dos mesmos, conforme disposto no Decreto Municipal.
12.02.1. Seré incluido, na respectiva ata na fonna de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os hens ou servigos com pregos iguais aos do licitante venoedor na
sequéncia da classiﬁcaqéio do certame.
12.03 - Caso 0 licitante vencedor se recuse injustiﬁcadamente a cumprir a Ata de Registro de
Preqos ou nan apresente situa:;5o regular, a autoridade superior deveré extinguir os efeitos
da homologaeéo e da adjudicagio através do ato de resciséo e retornaré os autos do
pmcesso ao PREGO El R0, sem preiuizo da aplicaqio das sangoes cabiveis.

12.04 - 0 PR!-IGOEIRO returnaré as atividades de selegio de melhor proposta e

Kr

convocaré outro licitaate, observed: a ordem dc qualiﬁcaeio e dassiﬁcaqio, para
veriﬁcar as suas condigﬁes de habilitaeio e assim sucessivamente.
12.05 - 0 licitante que, cnnvocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nan ceiebrar
a Ala de Registro dc Preqos, deixar de entregar ou apresentar documenta<;5o falsa exigida
para o certame, ensejar 0 retardamento da execugio de seu objeto, nio mantiver a proposta.
falhar on fraudar na execueio da Ata de Registro de Pregos. comportar-se de mode inidﬁneo
nu cc-meter fraude ﬁscal, ﬁcaré impedido de licitar e contratar com o Municipio de Cratexis e
seré descredenciado no Cadastm da Prefeitura Municipal de Cratetis, pelo prazo de até
05(cinco] anus, sem prejuizo das multas previsras em edital e na Ara de Registro de Pregos e
das demais cominagﬁes legais.
12.06 - A Ala de Registno de Preqos tera vahdade pelo prazo de 12 [l)U'1J-Ljﬁll-S.E.S, 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.
1207 - A Vencedora é obrigada a corrigir ou substituir, 3 suas expensas, no total ou em
parte, o ohjeto da Ala de Registm de Preqos em que se veriﬁcarem vicios, defeitos ou
incorrecoes cie materials empregados.

12.08 - A Vencedora é responsive! pelos danos causados diretamente A Contratante
ou a terceims, demrrentes de sua culpa on dolo na execngio da Ata de Regislro de
Pregos, nio exduindo ou reduziudo essa responsahilidade em virtude da ﬁsralizaqio

ou o acompanhamemao pela Contratante.
12.69 - A Ala dc Rn-:gi>Uu de Fl egos pudeui 5-Bl lﬁbtllldlkld nu» Lerlnus do |..li>pu:,£u nus a;'Ls'.

78 c 79, da lei n” 8.666{93 e suas altera<;6es posteriores.
12.10 - N50 haverzi reajuste de prcgos, podendo ocorrer revisio dos mamas na hipétesc de
ocurréncia de fanus imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequé-ncia; incalculziveis
durante a gesiﬁo contratual, hem como ocorra maioraapio legal de pnegos: devendo a
'v'un;c\.luia zn: luulniil->14: c. LUlIlplU\IdLldlllUll1L', ulullauluhal u 1.1::-cquillln iu 1.-n.uuC>u|i\..u—
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ﬁnanceiro da Ara de Registro de Prcgos, cabendo a Administragao, iustiﬁcadamente, aceimr
on ndo, a solicitagio de revisao.
12-11- As despesas com os futuros fornecimentos da Ata de Registro dc Pregos do objeto
desta licitagao correréo A conta dc recursos do Tesoum Mlmidpal e dc Transferéndas
lnstitucionais, na dotapén oreamentziria

de cada

Orgin_fF.ntidade

participante do

§RP[§Sl£lIl3 dc Reglslro de Proms]. a ser informada quando da cmissao da Ordem de
Scrviqos/comp!-as.
12.12 - Os preeos registrados serao aqueles ofertados nas propostas de preqos dos
licitantes vencedores da disputa.
12.13 - A parﬁr da vigéncia da Ata de Registro de Pregos. 0 licitante se obriga a cumprir
integralmente todas as condigoes estabelecidas no referido irmrumento, sujeitando-se,
inclusive, as penalidades pelo descumprimento de quaisquer de suas clausulas.
1214 - A ernpresa vencedora obriga-se a cornparecer a Prefeitura Municipal de Crateds,
quando convocada, para assinatura da Ata de Registro de Pregos, decorrente desta licitagao,
devendo comparecer no prazo de 05 fcincol dias a contar do recehimento da respectiva
%

\v

Comrocagio, junto a Secretaria Competente.

12.15 - Poderao utilizar-se da Ala de Registro de Preqo qualquer ﬁrgﬁo ou entidade da
Administxaﬁo que nao tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao (Jrgéio
Gerenciador da Ata e anuéncia da[s) empresa[s) beneﬁciaria{s), 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 atualizaeﬁes.
12.16 - Os organs que nao participaram do registro de preeos, quando deseiarem fazer uso
da ata de registro de pregos, deverao consultar 0 orgao gerenciador da ata para manifestagio
sobre a possibilidade de adesao.
12.17 - Podera o beneﬁciario da ata de registro de pregos, observadas as condigdes ncia
estabelecidas, optar pela aceitagao ou nao do fornecimento decorrente de adesio, desde que
ndo prejudique as obrigagoes presentes e futuras deoorrentes da ata, assumidas com o orgao
gerenciador.
12.18 As aquisieoes ou contrataeoes adicionais a que se refere o art. 22 do Decreto n9
72892/2013, nao poderao exceder, por organ, a cinquenta por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatorio e registrados na ata de registzro de pregos para o orgao
gerenciador.
12.19 0 quantitative decorrente das adesoes a ata dc registro de pneeos nzio podera exceder,
na totalidade, ao dobro do quantitaljvo de cada item regislrado na ata de registro de pregos
para 0 organ gerenciador. independents do mimero de orgies nao participantes que
aderirem.
12.20 Apos a autorizagiio do drgao gerenciador, o organ nao participants devcré cfetivar a
aquisigao ou contratagéo solicitada em até noventa dias, observado 0 prazo de vigéncia da
3133.

12.21 Compete au .1. gin; niu pariicipallle us atom» |"eiai.ivus £1 uaixranga do uulnprimcutu pelo

fornecedor das obrigagﬁes contrarualmente assumidas e a aplicagéo, observada a ampla
defesa e 0 contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento do
clausulzm contratuais, em relagiio is suas proprias contrataqdes, informando as ocorréncias
ao drgao gerenciador.
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13.01 - A entrega do objeto sera de acordo com as solicitaqoes requisitadas pela Sec%aF1
- . . 'a
competente, devendo ser entregues no prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da
respectiva Ordem de Compra, junto a Secoetaria competente, ﬁcando a Adrninistragao no
direito de solicitar apenas aqueia quantidade que lhe for estrirarnente necessaria.
13.011 - A emissao da Ordem de Compra sera via fax. ﬁcando n mesmo obrigado a conﬁrmar
0 recebimento enviando também via fax a conﬁrmaqao dc recebimento, com
msinatura/nome e CPF do funcionario que recebeu, devendo os produtos serem entregues
no prazo de 30 [trinta] dias a oontar do recebirnento da respectiva Ordem de Compra e
conﬁrmagao, sujeito as penalidades especiﬁcadas neste edital.
13.02 - A venoedora devera garantir adequadas condigoes de higiene e sanitziria dos
produtos durante a estocagem e transporte/manuseio até a sua entrega, com o local de
estocagem cornpativeis com o produto.
13.03 - 0 pagamento seni efemado apos a emissao de empenho e sera no prazo maximo de
30 [trinta) dias da data do recebimento deﬁnitivo do produto, acompanhado das respectivas
Notas Fiscais e de Empenho. acompanhadas das Certiddes Federais, Estaduais, Municipais, e
Trabalhjstas, todas atualizadas.

11.@;
14.01 - 0 produto oferecido pela Vencedora estara sujeito a aceitagﬁo plena do orgao
recebedor.
14.02 - 0 titular da origem desta licitagéo designaré uma Comissdo de Recebimento, cujo
proposito sera a conferé-ncia do produto entregue com as especiﬁcaqoes contidas no edital e
na proposta de pregos da Vencedora. Caso o produto entregue esteja de acordo com aqueles
instrumentos, a Comissio emitira o Termo dc Recebimento Deﬁnitivo; se estiver em
desacordo, reieitara o recebimento do mesmo14.03 - Caso o obieto entregue nao esteia de acordo corn o Anexo I e Ii, a Secretaria
compete-nte rejeitara u recehimento do mesmo, sendo a vencedora obrigada a substituir,
imediatamente, sem dnus para a prefeitura, o pruduto que vier a ser recusado.

1EM;M.
15.01 - Ate dons dias utels antes da data tixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatorio do
pregao, uabendu a(o] Pregot-ira(o] decidir sobre a petigao no prazo de 24 [vinte e quatro]
horas;

15.01.} Decaira do direito de impugnar os terrnos do presente edital a licitante que nao
protocoiizar o pedido. em coniormidade com o disposto neste editai, ate o segundo dia iitii
que anteceder a data dc realizagéo do Pregao, hipotcse em que tal comunicaqao ndo teré
cfcilo dc recurso;
15.012 - Decairé do direito de impugnar os tennos do edital de licilaeio perante a

Administraﬁo a Iidtante que nio o ﬁxer dentro do pram ﬁndo no subitem 15.01,
hipotese em que tai comuuicagio naio teri efeito de recmso;

15.013 - A impugnagio feita tempestivamente pela licltante nao o impedira de
participar do processo licitatdrio ate 0 transito em iulgado da decisﬁo a ela
pertinente;
15.014 - Os pedidos do esdaredlnento on impugnaoﬁs deverio ser protoeohdos
junta a ﬁomissao de Licitaeao Mimidpal de Crateésfﬁquipe de Apoio efou I‘:-egoeiro e
atender as seguintes exigéndas:
"\\\.
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a]
Documento elaborado em dum vias. amhas rubricadas em todas as = - - ~
assinadas na iiltima;
b)
Alegacibes fundamentadas. e so for o
,
pedido instruido com

documentagio/provas que se ﬁzerem necessariﬂi
c)
Seinterpostaporpessoaﬁsiczcapeﬂgﬁodeveraseracnmpanhadadecopia

xerogrillca do documento de ldentldade de seu slgnatarloz
d]
Se apresentada por pessoa juridira. devera conter a devida qualiﬁacio da
pessoa luridica nome/CNPI/endereco/telefooel e a identilimﬁo/corI'elas;ao de que
interpos o pedido pela empresa;
15.015 - A apresentacio de impugnado contra o present: edital sera processada e
julpdanaformaenosprazos prevlstosnahei Federailllﬂooo/93,devendoser
entregue diretamente ao PREGOEIRO, na sala da Comissio dc Pregao. a Av. Edilberto
Frota no 1.821 - Bairro - Planalto — Crateds - Ceari;

1S.01.6 - Aoolhida a peticio do ilnpugnagio contra o also convocatorio que importe em
i

modiﬁcacio dos termos do edjtal sera designado nova data para a realizacao do
certame, exceto quando. inquestionnvelmente, a alteracio nio aletar a fonnulacio
das propostas;

15.01.? - A n.-sposta do Munidpio dc Crateiis/CE sera
a todos os
interesados mediante alixacio do copla da integra do ato proferido pela
Adrninistracao no ﬂanelografo da Comissao de Pregio da Prefeitura de Crateﬁs,

i

conﬂnmedispostonaheiﬂrginlmdollumdploeoonsdtuiriadimmenmaesms
lnstrucdes;
15.02 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempostivamente impugnado o presente
edital, implicara na plena aceitacao, por parte dos interessados, das condiqoes nele
cstabelecidas.
15.03 - Das decisoes proferidas pelo Pregoeiro rel-ativas in classiﬁcacio e desciassiﬁcacao de
propostas dc precos escritas e lances verbais e a habilitacao e inabilitacéo, caher;-i recurso
administrativo dirigido ao titular da origem desta licitacao, a ser interposto no ﬁnal da
sesao, com registm em ata pelo titular ou nepresentante legal da licitante, constando o
motivo e a sintese das suas mzdes e contra - razoes, podendo o intetessado iuntar memoriais
no prazo de 03 dias contados a partir do 1“ dia uni seguinte ao da interptisicao, ncando os
demais Iicitantes desde logo intimados para aprescntar contra - razdcs cm igual nlimeros de
dias, que comecaréo a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes asscgurada
vista imediata dos autos.
15.04 - Os recursos contra a decisao do Pregoeiro terao efeito suspensivo na forrna do aitigo
109. § Z“. da Lei n§ 8.666/'93.
15.05 - O acolhimento do recurso importarzi a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de
aprovcitamento.
15.06 - Se ndo reconsiderar sua decisio O Pregoeiro suhmetera o recurso, devidamente
informado, a consideracao da autoridade competente. que proferira decisao deﬁnitive antes
dd lIUlllUlUgdl,¢;U do pt u|..e|.iimcni.u.

15.07 - Os memoriais de recursos e contra - razoes deveréo ser dirigidos ao titular da origem
desta licitacao c devcri-io dar entrada na sala da Comissao de Pregéio, a Av Edilberto Frota,
1821, Planalto - CRATEUS-Ceara, no devido prazo legal. ndo sendo oonhecidos os interpostos
fora deste prazo.
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15.08 - Os memoriais de recurso deverao ser intcrpostos mediante peticao assinada por
quem de direito, contendo as razdes dc fato e de direito com as quais impugna a decisao
adversa.
15.09 - Os autos permaneceréo com vista franqueada aos interessados no mesmo local
indicado no item anterior.

15.10 — E pennitido aos Iicitantes e interessados a utilizacio de sisterna de transmissao de
dados e imagens tipo fac-slmile ou outro similar. para a pratica de atos que dependam de
peticaio escrita, a exemplo de impugnacoes e recursos.
15.101 — A utilizacao de sisterna de transmissao de dados e imagens nao preiudica o
cumprimento dos prazos. devendo os origjnais ser entregues a Cornissiio. necessariamente.
ate dois dias da data de seu término, sob pena de serem considerados intempestivos os
rccursos e impugnacoes.
15.10.2 — Nos atos nao sujeitos a prazo, os originais deverao ser entregues, necessariamente,
até dois dias apos a recepc:-io do material, sob pena dc nao serem conhecidos.
15.103 - Os licitantes ou interessados que ﬁzerem uso de sistema de transmissio de dados e
imagens mrnam-se re-sponsaveis pela qualidade e ﬁdelidade do material transmitido e por

sua entrega a Comissao.
1510.4 - Sem preiuizo dc outras sancoes, o usuario do sistema na forrna do item 15.10 sera
considerado litigante de ma-fé se nio houver perfeita consonﬁncia entre o original remetido
pelo fac-simile e o original entregue junto 51 Comissiio.
15.105 — 0 disposto neste item ndo obriga a que a Administracéo disponha de equipamenttm
para recepciio e ndo responsabiliza a Comisséo por peticiio néio recebidas por motivos deordem uécnicas de computadores, falhas de comunicacéo, congestionamento dm linhas de
comunicagzio. bem como por outros fatores que impossibilitem a tnnsferéncia de dados.

1
16.01 - 0 licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao
cumprira Ma de Regstrode Preo;us,deixardeentregarou apresentardommentacio
falsa exigida para o certame, enseiar o retardamento da execucio de seu obieto, nﬁo
mamiver a proposta ou lance, talnar ou lraudar na execucao da Ata de llegistro de
Precos, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude ﬁscal, FICARA IMP!-IDIDO

DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAQIO E SERR DPSCREDENCIADO N0
CADBTRO DESTA PREFEITURA Pl-10 PRAZO DE ATE 5 [CHICO] AMOS, sem preiuizo de
aplicacﬂes das seguintes multas e das demais colninacoes legals:

16.01.1- Ilulta do 20% [vinte por cento] sobre o valor da contratado no caso de:
a) recusar em oelebrar oontrato quando coovocado;
b] apresentar documentaﬂo {aha exigida para o certame;
c) nan manter a proposlz on lance;

d] lfrandar na exemﬂo da Ata dc Registro de Precos;
e] comportar-se de modo inidﬁneo;
16.01.2- llulta moratdria do 0,395 (tees décimos por cento] por dia de atraso na
entrega de qualquer objeto contratual solicitadu. até o limite de 10% [dez por centol
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sobre ovalorda Ata do Registro de Preooscasoseia lnferiora 30 (trlntaj dia, no --»-

de retardamento na execucio da Ata dc Registro de Precos;
16.01.3- Malta moraufrria do 20% [vlnte por oentn] sohre o valor contratado, na
hipotese de atraso superior a 30 (trintal dias no fornecimento do ohieto contratual;

16.02 - Na hipotese de ato llldto, ouu-as ocorrenclas que possam acarretar
transtornos ao desenvolvimento da Ara de Reﬁslro de Proms. as ativldades da
administracao, desde que ndo cajba a aplicaﬁo do sancao mais grave, ou
descurnprimento por parte do lieitante de qualquer das obrigacoes deﬁnidas neste
instnunento. na Ata de Registro de Precos ou em outros documentos que o
oomplementem. nao abrangldas nos subltens anterlores, serio apllcadas. sem

preiuizo das demais sancoes previstas na Lei n9 8.666/93 e consolidada, e na Lei n!
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 recolhldo ao Tesouro Municipal no pram
de 05 [cinco] dias a contar da notlﬁcacio ou decisao do recurso, por meio de
Documento de Arrecadacio Municipal - DAM.
16.03.1- Se o valor da multa ndo for pago, ou deposltado, sera autolnaticamente

desoontado do pagamento a que a Contratante ﬁxer ius.
16.03.2- Em caso de lnexistencia on insuﬂcli-ncia de aédito da Venoedora, o valor
devido sera cobrado administrativamente ou inscrlto como Dlvlda Ativa do Munlclpio
e cobrado mediante processo do execugio ﬁscal. com as encargos correspondeste.
16.04-Ainexecalcaototalouparcialdahadekegistl-odePrecosensejaasua
rescisﬁo, com as consequéncias contratuais e as previstas em lei.

16.05 - PROCEDIMENIU ADMINISTRATWO: As sancoes serio apllcadas apds regular
&

prooesso administrative, assegurada a ampla defesa e o contradltorlo.
16.05.1- No processo de aplicacio de penalidades é assegurado o dlrelto ao
contraditonlo e a ampla defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa:
a] 05 [clnoo] dias dteis para as sancoes exdusivamente de multas e adverténcla;

b] 10 (dez) dias corridos para a sancao do impedimento de licitar e contratar com o
llunicipio de Crateds e descredenciainento no Cadastro desta Prefeltura pelo prazo de
até 05 (cinco) anos.
16.06 - A competéncia para imposicao das sanciies de adverténcia e de multa sera da
autoridade superior e /ou titular do drgrio Lntenreniente ou emridade contratante e a de
impedimento de licitar ou contratar sera do titular da entidade contratante.
16.07 - A reabilitacao do Contratado so podera ser promovida_ rnediante requerimento, apos
decorrido o prazo da aplicacao da sancao e desde que indenize o Municlpio pelo efetjvo
prejuizo causado ao Erario Pliblico quando a conduta faltosa, relativamente ao presentecertame, repercutir preiudicialmente no émbito da Administracéo Piibliw Municipal.
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17.01 - Independent:-mente de declaragﬁo expnessa, a apresentagﬁo da proposra implica na
aceitagéo plena e total das condigﬁes e exigéncias deste edital, na veracidade e autenticidade
das inforn1a:;6es constzantes nos documentos apresentados.
17.02 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital. excluir-se-21 o dia do inicio e
incluir-se-é 0 do vencimento, e considerar-se-50 os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrério. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de
expediente na Prefeitura Municipal de Cratcﬁs.
17.03 - No interesse da Administmgéo Municipal e sem que caiba és licitantes qualquer tipo
dc indenizaqio, ﬁca assegurada a autoridade competente:
a] Alterar as condigoes, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitaqzio, dando
ciéncia aos inter:-ssados na forma da legislagﬁo vigente;
b} Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente llcitagio, a qualquer tempo,
disto dando ciéncia aos interessados mediante puhliaqio.
17.04 - Quaisquer esclarecimentos scrim prestados pelo PREGOEHIO, durante o expediente
dc atendimento ao piuhlico, no horério dc 08:00 As 12:00 horas, em sua sede, ou por me-in de
endereqo elctrﬁnico: ;?_m;fL*g_'jt_@_gr_1:g_r'_!_.cum.

17.05 - Os casos omissos poderio ser resolvidos pelo Pregoeiro durante a sesséo e pelo
titular da origem desta licitagzéo.
17.06 - 0 edital e anexos seréo fornecidas, mediante Termo de Retjrada dc Edital, nos
horérios de 08:00 is 12:00 horas, na Sede da Comissio de Pregio da Prefeitura de Crateﬂs.
situada 2| Avenida Edilberto Frota. 1821 — Planaltn - CRATEUS -Cearé. como mmbém no sitio
1::Ip.-,-"‘,’~.|.'u.':-.'.15:21.;"u._;;m.'.E:."/’!:'c:'ru:nc:.,-’:'::c;'c.x".;:.*:p/.-':'¢‘:Iu1;:::,’u!n::'Iu.';

ﬁcando

us

autos

do

presentc prucesso administrativo dc Prcgiio I1 disposioéo para vistas e confcréncia dos

interessadoa
17.07 - Fica eleito 0 foro de Cratenis - CE, para dirirnir qualquer duivida no procedimento
dcsta licitagzio.
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1. OBIETO
1.1.SELEQRO DA MELHDR PROPOSTA PARA REGISTRD DE PRECOS VISAIEIDO FUTURAS E
EVENTUAIS AQUISIQQES DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTALAQAO DE POCOS. A
DISTRIBUIQRD DE QGUA E MANUTENQAO DA PERFURATRIZ DE POCQPERTENCENTE A0
HUNlCiPIO, VISANDO ATEN DER AS COMUNIDADES NECESSITADAS DE AGUA.
2 - FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. A aquisigéo desses objetos tem amparo legal disposto na Lei n9 10.520 de 1 7 de julho
de 2002, no Decreto n‘! 3.555 de 08 dc agosto de 2000-Regulamentagio da modalidade
“Pregio”, na Lei n9 8.666/93 e suas alteragoes posteriores.
3 — IUSTIFICATIVA
i

3.1. A aquisigﬁo dos equipamentos e matcriais, destinam-se a instalagio e manutenqio dc
poqos profundos, localizados na sede e na zona rural. hem como para a manutenqéo da
mz.-iquina perfuratriz pertencente an municipio de Crateés — Ceani.
3.2. A ticitagio para a contrata¢;éo de que trata n ohjetn destc Tcrrno dc Rcferéncia c seus
Anexos, cm lote justiﬁoa-se pela necessidade dc preservar a integridadc qualitativa do
objeto, vez que vé rios fornecedores podr.-r50 implicar descontinuidade da padronizaqio, hem
assim em diﬁculdades gerenciais e, até mesmo, aumento dos custos, pois a contratar;2'io tem a
ﬁnalidade de formar um todu unitério. Some-se a isso a possibilidade dc estabelecimento dc
um padrﬁo de qualidade e eﬁciéncia que pods ser acompanhado an largo do fornecimento, 0
que ﬁca sobremaneira diﬁcultado quando se trata dc diversos prestadones dc serviqos.
3.3. O néo parcelamento do objeto em itens, nos termos do art 23, §1°, da Lei n° 8.668/1983,
nests caso, se demnnstra técnica e ecnnomicamente viével e min rem a ﬁnalidade de reduzir
0 caréter competitivo da licitagéo, visa, £50 somente, assegurar a geréncia segura da
contrat-a<;5o, e principalmente, assegurar, n50 so a mais ampla cornpetigio necewéria em um
processo licitatorio, mas também, atingir a sua ﬁnalidade e eibtividadc, que é a de atender a
contento as necessidadm da Adn1inistrac;€|o Pﬁblica.
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6. MODALIDADE ms uc11'A(;A0
Pregéo Presencial

1. oongzio 0R(,‘J\llE!lT§RIA
As despesas cnntratuais correréo por conta das discriminagﬁes ahaixn relacionadas:
01.29.29.04.182.0107.2 2079 - MANUTEHCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SEGURANQA PUBLICA E DEFESA CIVIL - 1 001.00000.00 - 1 510.00000.00 I 520.00DO0.00;

s. DA PROPOSTA ms mega (ENVELOPE n9 01)

i

__..I

8.1- 0 envelope "Pr0p0sta de Pre<;0" deveré conter a relaqéo dos produtos, sua
discriminagéo conforme 0 edital, contendo a marca ofertada e seus respectivos pre<;0s
unitérios e totais do item em algarismo e por extenso, em uma {mica via, sem rasuras,
emcndas, ressalvas ou entrelinhas. em papal dcvidamcntc idcntiﬁcado com 0 NUMERO dc
inscrigio no CNPI ou timbre impressn do licitante e NUMERO de telefone, devendn, suas
foihas serem rubricadas e numeradas:
8.1.1 A indicaqzio da razio social da empresa licitante, 0 mimem de inscrigﬁo no CNP] de seu
estabelecimenm e enderego complete deveré ser 0 que efetivamente iré prestar 0 objeto da
licitagéu. S50 facultativas as informaqﬁcs dos dados rcfercntes an nﬁmero de banco, agé-ncia
e conta corrente nesta etapa da licitagrzio, sendo obrigatéria. posteriormente, para a licitante
vencedora.
8.1.2 - A Proposta de Pregos deverzi ser datilografada on impressa em papel timbrado do
iicitante ou com clareza, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada (sabre 0
carimbn ou equivalente) pelo titular nu procuradorfa] cnntendn:
a) Indicagéo do Item/lots cotadn e ESPECIFICAQIMJ de acordo cum 0 Anexo I deste
Edital, devendo ser indicada a marca, e quantidade dc acordo com 0 editai;
b] Pregro unitério e tntal do item (quanlidade x pre4;0 unitzirio), em algarismo e por
extenso e valor globai do Item/late em algarismo e por extensoz
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c] Prazo de entrega, que seré dc 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento .
Ordem dc Compra por partc do licitantc venccdor:
d) Prazo do validade da proposta, que néo poderé ser inferior a 60 (sesse-nta] dias da
rcalizaqﬁo do CEHBHIEI
E] Nos pre1;os propostos ii! estariio incluidas as despesas referentes a frete [entrega],

tribuhos e demais onus atinentcs 3 entrega do obieto;
I] Na hipotese da proposta estar sem assinatura serzi automaticamente desclassiﬁcadas;
g} A proposta dc pregos devera ser apresentada POR LOTE, seguindo 0 modelo
padronizado no ANEXO II desto Editai.
8.2 - A Proposta dc Prcqos Escrita deveré ser elahorada ohservando as seguintes
recomendagoesz
8.2.1 - 0 Iicitantc nio podera cotar proposta com quantitativo de item ou subitem diferente
ao detcrrninado pelo edital.
8.2.2 - 0 preqo ﬁnal n50 poderﬁ ultrapassar o limite ma:-rimo discriminado no Orgamento
Bésico em poder do PREGOEIRO, o lance ﬁnal deveré atingir prego igual ou inferior ao iimite
§v

%

méximo consmnte naquele documento; e, caso o Item/Lote seja cumposm dc subitens, apos

a adequaqio, o prego unitario do subitem deveré ser inferior aquele iimite. Caso nio seja
realizada a fase dc lances verbais, o licitante que cotou na proposta escrita o menor prego
deveré reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite rnéximo do mencionado prego de
refcréncia através dc negociaqio, sob pena de desclassiﬁcaqio.
8.2.3 - Os produtos some-nte serio recebidos denlro do prazo de validade dado pelo
fabricante, no qua! tenha o prazo minimo dc 04 (quatroj meses para sua expiraqéio.
8.2.4 - Os preqos constantes da proposta do Iicitanbe deverio conter apenas duas casas
decimais apos a virgula, cabendo ao licitante na elaboragiio da proposta proceder ao
arredondamento nu dcsprezar os nﬁrneros apos as duas casas decimais dos centavos, e
deverio ser cotados em moeda corrente nacional.
8.2.5 - Os preqos propostos seréo de exclusiva responsabiiidade do licitante, néo Ihe
assistindo 0 direito de pleitear qualquer aiteragio dos mesmos, sob alegaqao de erro,
omisszio ou qualquer outro argumento nio previsto em lei.
8.2.6 - Os pregos propostos seréo de exclusiva responsabiiidade da licitante, 1150 lhe
assistindo o dil'£'IID dc pieitear qualquer alter-apTo dos rnesmos, sob alegagao de en-0,
omissao ou quaiquer outro argumento nio previsto em lei.
8.27 - Serzi considerada vencedora a licitante cuia proposm contenha o Menor P1-ego por
Lots, desde que atenda as exigéncias contidas neste Termo de Refenéncia e no ediml de

Iicitaqraio.

8.2.8 - Scrio desclmsiﬁcadas as propostasz
a] Que nzio atenderem as especiﬁcagoes deste Edital;
b) Que apresentarem pregos unitérios irrisorios, de valor zero, ou pregos inexeqﬁiveis [na
fonna d o Art. +8 da Lei de Licitaoiies].
c} N50 seré considerada qualquer oferta de vantagem nio prevista neste edital, nem prego
ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
9 - DOS
S DE HABILITAQIAO [ENVELOPE n! 02]
9.1 - Os documentos apresentados deveréo ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seia.
se da matriz, todos da matriz. se de alguma ﬁlial, todos da mesma ﬁlial, com excegio dos
documentos que 550 vélidos para matriz e todas as ﬁliais. Caso a Empresa seia vencedora, o

Contrato seré celehrado com a sede que apresentou a documentagioz
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a] no cnso on lznelu-:sAluo mnmnuao inscricio no Registro Pﬁblico de Em‘ -’.-I!“Mercantis, a cargo da lunta Comercial da respectiva sede.
b) Ell SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL — MEI: Certiﬁcado da
Condiczio de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ﬁcaré condicionada :31
veriﬁcaqao da autenticidade no sitio www.port;aldoempreendedor.gov.br;

\-r

c] N0 CASO DE SOCIEDADE EIIPRESKRIA OU EIIPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIIIFTADA - EIRELI: ato constitutivo, estamto on contrato social em
vigor, devidarnente registrado na junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de
documento comprobatorio de seus administradores;
d) N0 CASO DE SOCIEDADE SIHPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro
Civil das Pessoas lurldicas do local de sua sede, acompanhada de prom da indicacao dos seus
adminisrradores;
e] N0 CASO DE I-IMPRI-ISA 0|] SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM I-‘UNCIONAMENTO N0
PMS: decreto de autorizagao expedido pelo orgao competente;
7
f _
OBS: Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou da
consolidacao respectlva.
|
l] CGPIA DOCUIIENTO OFICIAL COII FOTO E CPI-' do Titular, no caso de firrna individual
ou do[s} socio(s), quando se tratar de sociedade;
ll - Regularidade Fiscal e Trabalhista, conforme 0 caso
a] Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas luridicas [CNP}):
b) Prova de inscri¢o no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso,
relativo ao domicilio ou sede do licilante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;
c] Certidﬁo de regularidade de Débiros relativos a Créditos Trihutérios Federais e a Divida
Ativa da Uniao {CHO}, emitidas pela Receita Federal do Brasil na Forma da Portaria Conjunta
RFB/PGNF n9 1.751 de 2 de outubro de 2014;
c.1] A comprovacio de REGULARIDADE para com a Fazenda Federal para as certidoes
validas em 14 de julho de 2020 devem ser analisadas conforme a Portaria Conjunta n°
1178/2020 do Ministério da Econornia/Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e
ainda observado o que dispoe o art. 39, paragrafo ﬁnico da EC n9. 106, promulgada em 7 de
maio dc 2020;

‘%

dj A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita através dc
Ccrtidao Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
e] A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal deveni ser feita através de
Ccrtidﬁo Consolidada Negaﬁva de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal;
I] Prova de situaqio regular perante o Fun-do de Garantia por Tempo de Servico - FGTS,

através de Certjﬁcado de Regularidade de Situagao — (IRS e;
g] Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CND'l‘}, para comprovar a inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a lustica do Trabalho.
9.2 -As mr'cToempnsus e empress: de pequeno porte deverﬁo apresentar toda a documentapcio
exiqida para efeito de comprovacdo de regularidade ﬂsall, mesmo que esta apresente ajguma
restn';;cio;

9.3 - Havendo alguma restriﬂo no compmvagxio do regularidade ﬁscal, serd assegumdo 0
prnzo de 05 (cinco) dias liteis, cujo lermo inicio! conmpondeni no momenm em que 0
proponents for dedamdo 0 vencedor do oertome, p!'UITOQ‘V8I'S por igual periodo, a cn'tén'o do
Comissﬁo de Pregﬁes. para a regularizacﬁo do documentapﬁo B emisﬁo de eventuais certidﬁes
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negativcls ou positives com efeito de certidéo negative, conforms 0s ditames do '1“
Complementar 123/2006 e suas alterucﬁm posteriores;
9.4 - A ndo-regulariazpﬁo do documencaqio, no prazo estobelecido, implicuni decadéncia do
direito d oontrutacﬁo, sem prejuizo das mngﬁrs previsms no art. 81, do Lei no 8.666/93, sendo
[ocultodo o convocopﬁo dos licitontes remonescentes, no ordem de clussrﬁmcﬁo, pom a

assinatum do contmto, ou 0 revogacﬁo do licitacdo, on item/late, conforms o caso.
Ill -QualiﬁGu;5otécuica,confoImeocaso:
a] Apresentagao dc no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de servigos
executados, obrigatoriamente pertinente e compativel com 0 ohjeto desta licitagéo, expedida
por entidade piiblica ou prlvada, usuéria do servico em questﬁo, comprovando a plena
satisfaeao de sua execuqao. Somente serao considerados vélidos os atestados com timbre da
entidade expedidora e com identiﬁcacio do nome completo do emitente. 0 atestado devera
ser datado e assinado por pessoa ﬁsica identiﬁcada pelo nome e cargo exercido na entidade,
com ﬁrma leconhecida em cartorio do declarante, estando as informacoes suieitas 5|
conferéncia pelo(a) Pregoeiro(a) ou quem este indicar. Bem como as demais informacﬁea
1. nome, CNP} e endereco completo da pessoa juridim tornadora dos senricos e emitente
do atestado;
2. norne e CN Pl da ernprem que executou o servico;
3. descricao dos scrvicos;
4. periodo de execucéo;
5. local e data da emissao do atestado;
6.identiﬁcaa;5o (nome e cargo ou funcao) e assinatura do signatario do atestado.
a.1} No atestado dc capacidade técnica devera estar descrito expressamente os itens cuja
cxecucﬁo ou cntrega foram realizadas, sendo estes compativcis corn o Termo de Referéncia
deste edital, conforme o caso.
a.2] Podera, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de cap-acidade técnica
para comprovacao ao que dispoe o item a.1 instrumento de nota ﬁscal/contrato de prestaciio
de servico respectivos ao qual o atestado faz vinculacao.
IV - Qualiﬁcacio eccmﬁmica-ﬁnanceira. conforme 0 caso:
a] Balanqo patrimonial e demonstracﬁes contabeis do iiltimo exercicio social, jé exigiveis e
apresentados na forma da Lei, devidamente registrado na lunta Comercial de origem, que
comprovem a boa situacéo ﬁnanceira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes
ou halancos pmvisorios, podendo ser atualizados por indices oﬁciais quan-do encenados ha
mais dc 3 (trés} moses da data dc: apresentacao da proposta. devidamente assinados por
contabilista registrado no CRC, hem como por socio, gerente ou diretor, acompanhado do
Termo de Registro de Abertura e Encerramento do Livro Diério, este, devidamente
registrado na lunta Comencial do estado sede do licitanlae, facultando-se ao Pregoeiro o
direito de exigir a apresentagao do Livro Diario para veriﬁcacio de valores;
bj Serao cun:~ilde|'ados como na furma da Lei, o Balangu Patrimunial e Demonstra1;(:es

Contabc-is assim apresentados:
b.1] Sociedades empresnriais em geral: registrados ou autenticados na junta Comercial da
sede ou domicﬂio da Licitante, acornpanhados de copia do termo de abertura e de
encerramento do Livro Dizirio do qual foi extraido.
b.2] Sociedades empresérias, especiﬁcamente no caso de sociedades andnimas regidas
pelo Lei ll’. 6.404/76: registrados ou autenticados na lunta Comercial da sed
icilio

cnmus

lIiElE1?\lillDE

“L”
Pl

da licitante; ou publicados na irnprensa oﬁcial da Uniao, ou do Estado, ou do Distrito Federa
confomie o lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou, ainda, em jornal de grande
circulacao editado na localidade em que estzi a sede da companhia;
b.3] Sociedadw simples: registrados no Registro Civil das Pessoas juridicas do local de sua
sede; caso a sociedade simples adote um dos tipos de sociedade empreséria, dever:-i sujeitarse as normas ﬁxadas para as sociedades empres:-irias, inclusive quanto ao registro na junta
Comercial.
b.4-] As empltsus corlsliﬂlidlls no cum em curse: apresentariio deverio 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-gerentc ou diretor e pelo contador ou outro proﬁssional equivalente,
devidame nte registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
c) Entende-se que a expressao "na forma da lei’ constante na alinea "I1" no minimo: balaneo
‘I-

patrimonial e DRE, registro na lunta Comercial ou organ competente, termos de abertura e
encerramentn].

d) As copias deverao ser originarias do Livro Diario devidamente formalizado e registrado.
e] A empresa optante pelo Sistema Ptiblico de Escrituragao Digital - SPED podera apresentalo na forma da lei.
l) Entende-se que a expressio "'na forma da lei’ constante na alinea 'e" engloba, no minimo:
ill) Balanco Patrimonial;

£2} DRE - Demonstragao do Resultado do Exercicio;
£3) Termos de abertura e de encerramento do Livro Diario;

£4) Recibo de entrega de escrimracio contabil digital;
£5} Rccibo dc entrega de escrituracao contabil digital; (Para efeito o que determine o Art. 2‘!
do Deere-to N9 9.555, de 6de novembro de 2018};
OBS: A autenticaqao de livros contabeis das pessoas juridicas nao suieitas ao Registro do
Comércio, po-deré ser feita pelo Sistema Piiblico de Escrituragio Digital - Sped, instituido
pelo Decreto n9 6.022, de 22 de ianeiro de 2007, por meio da apresentaczio de escrituraﬁo
contabil digital, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Minlstério da Fazenda. (Art. 1'9 do Decreto N‘=‘ 9.555, de 6 de novembro de 2018)
E

g] As copias deverao ser originarias do Livro Diario cunstante do SPED.
h) A Escrituracao Digital devera estar de acordo com as lnstrucoes Normativas (RFB n°
1420/2013 e RFB n9 1594) que tratam do Sistema Pliblico de Escrituragio Digital — SPED.
Para maiores informacoes, veriﬁcar o site www.receita.gov.br, no link SPED. Ficando a
exigéncia de apresentacao do Balango Patrimonial do iiltimo exercicio sociaL a ser
apresentado no prazo que detcrmina o art 59 das lnstrugoes Normativas da RFB, bem como
o que determina a lurisprudéncia no Acérdéo TCU n° 2.669/2013 de relotorio do Ministm
Volmir Compelo.
ijﬂspruzosdeenmnnmenmdeauckioaxialouﬁsmlﬁarnnokuudasemﬁloeda
Medido Provisério n° 931 de 30 de marge de 2020, conforme art. I 9, 49 e 69 do referido

medido prow's6ria. Desse modo ﬂan compreendfdo como ziltimo exercfcio social on ﬁscal
o encerrado em 31.12.2018.
i] Cerlidio negativa dc faléncia, recuperaﬁo
on extrajudicial. expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridim, ou de execueio patrimonial, expedida no dornicilio
da pcssoa ﬁsica [artigo 31 da Lei n9 8.666/93] cm data nan superiora 30 [trinta] dias.
___
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9.5
Dedoraciio de que, em cumprimento on estobelecido no Lei n9 9.854, dc 27/10/1 '
publicodo no DOU de 28/10/1999, e oo inciso XXXIH, do ortigo 7”, do Constituigﬁo Fedeml. H50
emprego menores de 18 fdezoitoj onos em tmbolho notumo, perigoso ou inwlﬂbm. "Em
emprego menores de I6 {deze.mis) onos em tmbolho olgum. So-lvo H0 CO-'ldI'§50 dB GPIPHJIZ 0
portir de 14 (quotome) onos, conforms modelo constonte dos Anexos deste editol;
9.6 Declorogio de conhecimento de todos os parﬁmetms e elementos dos servfoos o serem
ofertudos e que suo propostu utende integralmente aos roquisitos constontes nests editol,
conforme modelo constonte dos Anexos date editol;
9.7 Declorocdo exprexso de integral concorddncio com os termos deste editol e seus onexos,
confo rme modelo constants dos Anexos deste edito l;
9.8 Dedompdo, sob as penolidodes cobfveis, de inexisténcio defato supenreniente lmpeditivo do
habilitoooo, ﬁcondo ciente do obrigatoriedode de dedaror ocorréncias posteriores, conforme
modelo constonte dots Anexos deste editol (orL3.2, §29, do Lei n.9 8.666/93).
9.9 O LICITANTE devera fornecer a titulo de informacao, mimero de telefone, fax, e pessoa
dc contato. preferencialmente local. A auséncia desses dados nao a tornara inabilitada.

10 - on VALIDADE E on vlcﬁucm
10.1 - A Ata de Registro de Precos teré validade pelo prazo de 12 [D028] 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.
10.2 — O Contrato resultante da presente Licitacéo teré vigéncia a partir de sua assinatura,
tendo validade até a entrega total dos bens, nao podendo ultrapassar o prazo ates,
contados a partir da Nota de Empenho, podendo ser alterado nos casos e fonnas previstos
na Lci 8.666 dc 21 de lunho de 1.993 e alteracoes posteriores.
1 1 - OAS 0BRlGAC(')I-IS DA CONTRATANTE
11.1- Além de todas as obrigacoes contida no termo de contrato, seguem as demais
obrigacoes.

1 1.2- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao
pleno cumprimento das obrigagﬁes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece
a Lei n° 8.666/93 e suas alteragﬁes posteriores;
1 1.3-Fiscalizar e acompanhar a cxecucao do ohjeto contratual;
11.4-Comunicar a Contratada ‘coda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao do
objeto contratual, diligenciando nos cams que exigem providéncias cornetivas;
1 1.5-Providenciar os pagamentos 5! Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas

devidamente atestadas pelo Setor Compete nte.
12 - DAS OBRIGAQIGES DA CONTRATADA
12.1- Além das obrigacoes constantes em clausulas proprias do contrato, do Edital de
Licita<;ao e seus anexos, em especial as deﬁnidas nos diplomas federal e estadual sobre
licitacoes, cabe a CONTRATADA.
a) Designar, por escrito, o funcionario responsével para resolucéio de eventuais ocorréncias
durante a execugao deste contrato, dos produtosadquiridos;
b) Zelar pela ﬁel execucio deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e
humanos neoessarios.
c] Arcar com todas as despesas diretas c indirctas relacionadas com a execugao do contrato,
tais como transportes, frete, carga e desca rga etc.
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d] Cumprir as posturas do Municipio e as disposiooes legais esladuais e fedcrais que
interﬁram na cxccugio do contrato;
e} Manter, durante toda a execuqﬁo do contrato, em compatibiijdade com as obrigagées
assumidas, todas as condigﬁes de habilimgéo e qualiﬁcagéo exigidas na licitagio indicada no
preamhu In deste termo;
f] Dar ciéncia imediata e por escrito a CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que
possa afetar a cxecuoio do contrato;
g) Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente ao
CONTRATANTE ou a tcrceiros decorrentes dc sua culpa ou dolo na execugﬁo do contrato,
nan excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a ﬁscalizaqéo do CONTRATANTE em seu
acompanhamento;
h) Responder pelos encargos trabaihistas, previdenciérios, ﬁscais, come-rciais e tributaries,
resultantes da execuqao deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/93;
ij Atender prontamente qualquer reclamagéo, exigéncia, ou observagéo realizadas peia
CONTRATANTE;
§'

13-l.DQ\l.EPRAZO PARAENTREGADOSMATERIAIS.

13.1. Os Produtos adquiridos deverao ser entregues conforme solicitaqéo da Secretaria
Gestora.
13.2. Os Produtos serao recebidos por servidor designado e responsével pela Secretaria
Contratante.
13.3. A contratada deveré fornecer os Produtos no horério determinado pela Secretaria de
Secretaria Municipal de Seguranqa Pdblica e Defesa Civil do Municipio de Crate|.'|s.
13.4. Prazo de entrega, que ser:-3 de 30 [trinta] dias, a contar da data do recebimento da
Ordem de Compra por parte do licitante vencedor.
14 - DA FORMA DE PAGAIIENTO

Vt

14.1. 0 pagamento seré efetuado em 30 (trinta) dias. contados da apresentagio da nota
ﬁscal/fatura no protocolo do ongio contratante, :1 vista do respecﬁvo Termo de Recebimento
Deﬁnitivo do obieto ou Recibo.
15 —DAS Slllﬂﬁﬁ
15.1. O licitante que enseiar o retardarnento da execugao do certame, nio mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execuqao do Cont!-ato, cornportar-se de modo inidﬁneo, ﬁzer
declarac;5o falsa on cometer fraude ﬁscal, garantido o direito prévio da citagén e da ampia
defesa, ﬁcaré irnpedido de licitar e contratar com a Administraoao, pelo prazo dc até 5
{cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao nu até que seja
promovida a reabilitagio perante a propria aumridade que aplicou a penalidade, sem
prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominaqoes
legais.

15.2. A Contratada ﬁcaré, ainda, sujeita as seguintes pcnalidades. em caso dc incxecugio
total ou parcial do contrato, erro de execugfao, execugéo imperfeita, mora de execugﬁo,
inadimpiemento contratual ou nao veracidade das informagoes prestadas, garantida a prévia
defesa:
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I ~ adverténcia, saneao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.‘1 8.666/93. podera *aplicada nos seguintes casos:
a] Descumprimento das obrigagoes e responsabilidades assumidas na licitagéoi
_
_
b) Outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das obngagoes
da Contratante, desde que nao caiha a aplicagéo de sanqao mais grave.

ll — multas [que poderao ser necolhidas em qualquer agéncia integrante da Rede
Arrecadadora dc Reccitas Municipais. por meio de Documento de Arrecadagao Municipal —
DAM, a ser preenchido de acordo com instruqoes fornecidas pela Contratante);
a) De 1% [urn por cento) sohre o valor contramal total do exercicio, por dia de atraso na
entrega dos produtos ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
b] De 2% [dois por cento] sobre o valor contratual total do exencicio, por infragao a qualquer
clausula ou condiqéo do contrato, nao especiﬁcada nas demais alineas deste inciso, aplicada
em dobro na reincidéncia;
c) De 5% [cinco por canto) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir
qualquer produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a corregao nao se efetivar nos 5
%-'

{cinco) dias que se seguirem a data da comunicaqio formal da rejeigio;

iii - suspensan temporaria de participaqao em licitaqao e impedimento de contratar com o
Municipio dc Crateds, por prazo nao superior a 5 (cinco) anus;
IV - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adrninistragao Ptiblica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seia promovida a
reabilitaqao perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a
Administraqao pelos preiuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sang:-'io aplicada
com
no inciso anterior.
15.3. No processo de aplicaeéo de penalidades é assegurado o direito ao contraditorio e 2
ampla dc-lesa, garantida nos prams de 5 [cinco] dias lite-is para as sangoes previstas nos
incisos l, ll e lll do item 15.2 supra e 10 [dez) dias corridos para a sangio prevista no inciso
IV do mesmo item.
15.4. U valor da rnulta aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de S
(cinco) dias a contar da notiﬁcaoao ou decisio do recurso. Se 0 valor da rnulta nzio for pago,
ou depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fazer
jus. Em case de inexisténcia ou insuﬁciéncia de crédito da Contratada, o valor devido sera
‘§-

cobrado adrninistrativamentc ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado
mediante processo de execugio ﬁscal, com os encargos correspondentes.
15.5. As sanooes previstas nos incisos Ill e IV do item 15.2 supra, poderao ser aplicadas as
empresas que, em razao do contrato obieto desta licitagéoz
1 - praticarem atos ilicitos. visando frustrar os objetivos da licitagao;
II — demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administraqao Pﬁblica, em
virtude de atos ilicitos praticados;
ill - soﬁ-erem condenaqao deﬁnitiva por praticarem, por meios dolosos. fraude ﬁscal no
rccolhimento de quaisquer trihutos.
15.6. As sarlgﬁes previstas nos incisos I, Ill e IV do item 15.2 supra poderao ser aplicadas
juntamente com a do inciso ll do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no
respectivo processo, no prazo dc 5 [cinco] dias liteis.
15.7 A licitante adjudicataria que se recusar, iniustiﬁcadamente, em ﬁrmar 0 Contrato dentro
do prazo de 2 (doisl dias ﬁteis a contar da notiﬁcaeilo que lhe sera encaminhada, stara
sujeita .=.~ multa de 5,00% [cinco por cento] do valor total adjudicado, sem prejuizo das
demais penalidades cahiveis, por caracterizar descumprimento total da obn'
'0 assumida.
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15.8 As sanqoes previstas no item 15.7 supra nan se aplicarn as demais licitantes que, a I _. Pl '
do niio vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de
acordo com este edital, e no prazo do 48 {quarenta e oito] horas comunicarem seu
desinteresse.
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PREGAO PRESENCIAI. N9 017/2020 - SPDC - SRP

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS - CEAR§

Comissao de Pnegao
Razao Social: ____‘_,_
CNP]: _ _?_____

Endereco: i CE-IP_____
Form: __
__
Fax:

Banco: _

Agéncia:

Conta:

§v

Obie-to:__

_
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VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: RS _{POR EXTENSO]

Validade da Proposta: 60 (St-assenta] dias;
Prazo de entrega: 30 flrinta] dias;

'~'

0 Licitante dedara que, nos valores apresentados acima, estao indusos todos as
trihutos, encargos trabalhlstas, previdenciarios, ﬁsmis e comerciais, taxas, fretes,
seguros, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre
fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Local e data, _de

Assinatura

de20XX.

CRATEUS
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ANlZX0llI- MOD!-ILOS DE DECLARACOES
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lll.l.] lo Modelo dc Declaragaoz

o£cunmcAo I
(NOMINA E QUALIFICA 0 FORNECEDOR], DECLARA, para os devidos ﬁns de dineito.
especialmente para ﬁns de prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Crateils,
Estado do Ceara, que, em curnprimento ao estabelecido na Lei n9 9.854, de 27/10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIH, do artigo 70, da Constituicao Federal,
nan emprega menores de 18 [dezoito) anos ern trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
nem emprega menores de 16 (dewesseisl anos em trabalho algum, salvo na condigao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Pelo que, por ser a expressio da verdade, ﬁrma a presents, sob as penas da Lei.
{CE},
de
ZOXX.
5-r

DECLARANTE

lll.ll.] 2o Modelo de Declaracao:
DECLARAQIQO ll

[NOMINA E QUALIFICA 0 FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos ﬁns de direito,
especialmente para ﬁns de prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Crateds,
Estado do Cearé, que tern pleno conhecimento dc todos os parametros e elernentos dos
produtos a serem ofertados no presente certame licitatorio e que sua proposta atende
integralmente aos requisitos constantes neste edital.
Pelo que, por ser a expresséo da verdade, ﬁrma a presente, sob as penas da Lei.
.......... [CE], ..... de _........._........ ZOXJL
i

DECLARANTE

ill.lll.] 30 Modelo de Declaraciio:

oncuilmoﬂo Ill
(NOMINA E QUAUFICA 0 FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos ﬁns de direito,
especialmente para ﬁns de prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Cmteds,
Estado do Cearé, que concorda integraimente com os termos deste edital e seus anexos
Pelo que, por ser a expresséo da verdade, ﬁrma a presente, sob as penas da Lei.
[CE], dc
EEEHgEH§%Emmmm.

ZOXX.
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lll.lV.) 40 Modelo de Declaracaoz

I ‘AI -, e

nscmmcio iv
[MOMMA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos ﬁns de direito,
especialmente para ﬁns de prova em processo licitatdrio, iunto ao Municipio de Cratelis,
Estado do Ceara, sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer ﬁato superveniente
impeditivo de nossa habilitacao para participar no presente cerrame licitatorio, bem assirn
que ﬁcamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, nos termos do
art.32,§2‘1,da Lei n.9 8.666/93.
Pelo que, por ser a expresséo da verdade, ﬁrma a presente, sob as penas da Lei.
(CE),

de

ZOXX.

\w

DECLARANTE

lll.V.) 5° Ilodelo dc Declaraeaoz

oscrnluciio v

[HOME E QUALIFICACRO D0 FORNECEDOR). DECLARA sob as penas da lei, para todos os
ﬁns de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatorio,

junto an Municipio de Crateds, Estado do Ceara, o seguinte: [1] que da ciéncia de que cumpre
plcnamentc os requisites dc hahilitacao constantes do instrumento convocatorio; (2) que
tern plcno conhecimento do todos os parimetros c elementos do Edital c dos produtos a

serem ofertados no presente certame licitatorio; e (3) que sua proposta atende
integralmente aos requisitos constantes neste edital.

i

Pelo que, por ser a expressao da vendade, ﬁrma a presente, sob as penas da Lei.
[CE],
dc
ZOXX.

llI.Vl) 6* llodelo de Declaragioz

DI-ICl.ARA¢R0 vi

(Nome/Razao Social), inscrira no CNP] n9
,por intermédio de seu
reprcscntante legal. 0(a) Sr[a_)
, portado(a] da Carteira
de identidade n9
e CPF n9
, DECLARA, sob as sancﬁes
administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser rnicroempresa ou empresa de pequeno
portc nos termos da legislagao vigente, nao possuindo nenhum dos impedimentos previstos
no §4 do artigo 3'1’ da Lei Complementar n9 123/06.
-CE ;

_

de

_

[Representante Legal)
IILVII) 79 Modelo dc Declaraﬁoz

de ZOXX.

ll

mus

re
nEcl.ARAcAo vn

in PREGR
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(Nome/Razao Social), inscrita no CNPI n9
_:,por interrnédio de seu
representante legal, o[a) Sr(a) ,_,
, portado(a) da Carteira
de ldenridade n9 _ __
c CPF n‘-’
. DECLARA, sob as penas da lei
penal e, sem prejufzo das sancbes administraﬁvas e civeis, que as copias dos documentos
listados abaixo sf:-in auténticos e condizem com o docu mento original.

Docu rnentos apresentados:
1.
2.
-CE,

_de

de ZOXX.

(Rcpresonta ntc Legal)

§v

|||.v|n.) as man» de Pnocu|m;Ao=
Pnocuimcio
ouroncmrra (quaiiﬁcaﬁo)
OUTORGADO: (qualiﬂcacao)
POD!-IRES: Plenos e gerais poderes para representar a 0U'l'0RGANTII, iunto a
Prefeitura Municipal de Crateils, no processo de Pregao Presencial promovido através

do Edltal N! 017/2020 - SPDC - SRP, podendo 0 mesmo, assinar propostas, atas,
entregar no Pregio Pnesencial os envelopes de habilitacao e proposta de pnecos,
assinar toda a documentacao necessaria, como também formular ofertas e lances
verhais de precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da
Outorgante e tudo o mais que se ﬁzer necessario ao ﬁel cumprimento deste mandato.
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ANEXO Iv

Z

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

' ' gr]. '

ATA DE REGlS"l"RO DE PRECOS N‘ _/2020/SRP
PREGQO PRESENCIAL N9 017/2020 - SPDC - SRP
VALIDADE DA ATA: 12 [DOZE] IIIISES

Aos............................ na sede da Prefeitura Municipal de Crateiis, foi lavrada a presente Ata de
Registro de Precos, oonforme deliberacao da Ata da Seccao do PREGKO PRESENCIM. N9
017/2020 - SPDC - SRP,do respectivo resultado homologado, que vai assinada pelos titulares da
SECRETARIA i — Srfa).

do Registro de Precos, e

pelols) representante[s) legal[is) da[s) empresals) classiﬁcada(s) para 0 Registro de Precos,
todos qualiﬁcados e relacionados ao ﬁnal, a qual sera regida pelas cléusulas e condiqoes
seguintes:
‘iv

CLKUSULA PRIIIEIRA - D0 FUNDAMENTO LEGAL
1.1 — 0 presente instrumento fundamenta-se:
a) No Pregao Presencial N9 017/2020 - SPDC - SRP,
b) No inciso ll, do art. 15, da Lei n9 8.666/93,
c) E, nas demais normas da Lei n9 8.666/93 e suas alteracoes posteriores,
d)

Na Lei. N9 10.520 de 17 de julho de 2002,

e)
F]

No Decreto 7.892 de 23 de laneiro de 2013.
E demais legislaeﬁ-es pertinentes.

CLQUSULA SEGUNDA — D0 OBIETO
2.1. A presente Ata tem por obieto é a SELECEO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE
PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISKQDES DE EQUlPAMENTOS DESTlNADOS A

i

INSTALACRO DE POCOS, A DISTRIBUICRO DE KGUA E MANUTENCKO DA PERFURATRIZ DE
POCO PERTENCENTE A0 MUNlClPl0, VISANDO ATENDER AS COMUNIDADII-3 NECBSITADAS
DE EGUA, e passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentacao, Mapa de Lances e
Proposta(s) de Prego[s) apresentada(s) pelo(s) licitante-(s) classiﬁcado(s) em primeiro lugar,
conforme consta nos autos do Processo.
Subdéusula llnim ~ Este instrumento nao obriga a Administra<;;'io a ﬁrmar contratacﬁes nas
demandas estimadas ou adquirir, exclusivamewnte por seu interrnédio, os bens referidos na
cléusula segunda, podendo realizar licitaqoes especiﬁcas, obedecida a legislacao pcrtinente, sem
que desse fate, caiba recurso ou indcnizacao dc qualquer espécie as detentoras do Registro de
Preqos, sendo-lhe assegurada a prcferéncia do fornecimento, em igualdadc de condiqoesz
CIJUSULA TERCEIRA - DA VALIDADI-I RD REGISTRO DE PRECDS
3.1. A Am de Registro de Pregos ueré validade pelo prazo de 12 [DOZI-Z) M5555. 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.
CLQUSULA QUARTA - DA GBRENCIA DA ATA DE REGISTRO DI-I PRECOS
4.1 — Cabera a Secretaria de Seguranca Pdblica e Defesa Civil, o gerenciamento deste
instrumcnto, no seu aspecto opcracional c nas questoes legais.
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5.1 - Em decorréncia da publicacao desta Ata, os participantes do SRP poderio ﬁrmar contratos
com os fornecedores com pregos registrados, devendo para tanto, adotar os segumtes
procedimentos:
a) Emitir em 02 (duas) vias a Ondem de Compras, utilizando o SRP [Sistemaide Registro de
Pregos), sendo a primeira enviada ao fornecedor e a segunda para arquivo do Orgiio/Entidade
contratante.

EU

i

h) Comunicar ao Drgao Gestor a recusa para assinatura do Contrato ou o atraso do detentor de
registro de precos, no prazo estabelecido na Ordem de Compras.
5.2 Poderao utilizar-se da Ata de Registro de Preco qualquer Drgzio ou entidade da
Administragzio que nao tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Orgao
Gerenciador da Ata e anuéncia da[s) empresals) b-eneﬁciaria(s), 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
amalizacoes.
5.3 Os organs que nao participaram do registro de preqos, quando desejarem fazer uso da ata de
registro de preqos, deverao consultar o orgio gerenciador da ata para manifestacao sobre a
possibilidade de adesao.
5.4 Podera o beneﬁciario da ata de rcgistro de preqos, observadas as condigﬁes nela
estabelecidas, optar pela aceitaeao ou nao do fornecimento decorrente de adesiio, desde que néio
prejudique as obrigagoes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o organ
gerenciador.
5.5 As aquisicoes ou contrataeoes adicionais a que se refere o art 22 do Decreto n9 17.892/2013,
nao poder-50 exceder. por orgao, a cinquenta por cento dos quantitatiivos dos itens do
instrumento convocatorio e registrados na ata de registro dc preqos para o orgio gerenciador.
5.6 0 quantitativo decorrente das adesiies a ata de registro de precos nao podera exceder, na
totalidade, ao dohro do quantitative de cada item registrado na ata de registro de precos para o
organ gerenciador, independente do numero dc organs nao participantes que adcrircm.
5.7 Apos a autorizacao do organ genenciador, o organ niio participante devera efetivar a
aquisiqao ou contratagzio solicitada em ate noventa dias, ohservado o prazo de vigéncia da ata.
5.8 Compete ao organ néo participante os atos relativos a cobranga do cumprimento pelo
fornecedor das obrigagoes contratualmente assumidas e a aplicagao, observada a ampla defesa e
o contraditorio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimentv de clziusulas
contratuais, em relacao as suas proprias contratacoes, informando as ocorréncias ao organ
gerenciador.

CIAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACDES E RESPONSABILIDADES
6.1 — Os signatarios desta Ata de Registro de Preoos assumem as obrigacoes e responsabilidades
descritas a seguir:
Subclausula Primeira— Competira ao Drgéo Gestor do Re-gistro de Precos 0 controle e
administragao do SRP cm especial:
l. Gercncia a Ata de Registro dc Preoos.
ll. Providenciar, sempre que solicitada, a indicacéo do fornecedor detentor de preco registrado
para atendimento as necessidades da Administracéio, obedecendo a ordem de classiﬁcaqzio e aos
quantitativos dcﬁnidos nesta Ara.

Ill. Conduzir procedimentos relativos a eventuais renegociacoes dos precos registrados.
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IV. Aplicar as seguinte penalidade por descumprimento do pactuado na Ata de Registro

e

Prcgos:

a) Advcrténcia,
b) Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou nesta Ata.
c) Suspcnsfm tcrnporaria de participagan em licitagao e impedimento de contratar com a
Administragao Pliblica, por prazo nao superior a 05 (cinco) anos.
d) Canceiar o Re-gistro do Pregos do fornecedor detentor do prego registrado,
e] Comunicar aos Orgies Participantes do SRP a aplicagio de penalidades ao fornecedor
dc-tentor de pregos registrados.

Subdiusula Segunda - Cabera aos organs participantes:
I. Tomar conhecimento da Ata de Registro de Pregos, inclusive das alteraooes por vcntura
ocorridas, com o obietivo de assegurar, quando do seu uso, o correto cumprimento do suas
disposigoes.
ll.
i

Indicar o gestor do contrato, quando da necessidade de utilizaqao desse instrumento, an

qual, além das atribuiooes previstas no art. 67 da Lei n9 8.666. de 21 de ju nho dc 1993, compete:
a] Promovcr consuita prévia junto ao Organ Gestor do Registro de Prcqos, quando da
necessidade de contratagao, a ﬁm de ohter a indicagio do fornecedor, os respectivos
quantitativos e os pregos a serem praticados, encaminhando tempestivamente, as informagoes
sobrc a contratagao efetivamente realizada.
b] Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preqos, que a contratagréo a ser precedida
atende aos interesses da Administragao Pﬁblica, sobretudo quanto aos valores praticados,
informando ao Grgéo Gestor do Registro de Pregos eventual desvantagem quanto fa sua
utilizaqio.

c) Zclar pelo cumprimento das obrigagﬁes assumidas pelo fornecedor e, em coordenagao com o
Organ Gestor do Registro de Pregos, pela aplicagao de eventuais penalidades decorrentes do
dcscumprimento dos compromissos assumidos.
d] lnformar ao Orgao Gestor do Registro de Pre<;os a recusa do fornecedor em realizar as
contratagoes para fornecimenno, bem como o néo atendimemao is condiooes estabelecidas no
Edital e ﬁrmadas na Ata de Registro do Preqos, aiém das divergéncias relativas a entrega e as
caracteristicas do objeto licitado.
i

Ill. Para cada contratagéo, abrir processo numerado e instruido contendo:
a) Certidao de Consuita .-=1 Ata de Registro de Preoos.
b] Comprovante de realizaqio da Pesquisa de Mercado, caso decorrido mais dc 180 [canto e
oitenta) dias do {ultimo prego publicado para o item, nos termos do inciso anterior; e
c) Posteriorrnente, uma via da Nota de Empenho, copia da Ordcm dc Comp:-asSubcléusula Terceira - O detentor do Registro do Pregos, durante o prazo de vaiidade da Ata de
Registro de Pnrgos ﬁca obrigado a:
a) Atender a todos os pedidos efetuados pelos Orgaos e Entidades participantes do SRP, bem
como aqueles decorrentes do remaneiamentu do quantitativos registmdus na Ata, durante a sua
vigé-ncia, mesmo que a execugﬁo do objcto esteja prcvista para a data posterior a do seu
vencimento.
b) Fornecer os bens ofertados, por pregos unitarios registrados, nas quantidades indicadas
pelos participantes do Sistema do Registro do Pre-qos, mediante fommlizaqéo do contrato, no
prazo estabeiecido na Ordern de Cornpras.
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c} Responder no prazo de até 05 [cinco) dias a consulta do orgao Gestor de Registro de Pre3
=5' .
sobre a pretenséio de orgao/entidades néo participantes de utilizar a Ata na condigéo de
Orgao/Entidade interessado.
d] Estar ciente que os nzateriais adquiridos estarao sujeibos a aceitagéo pelo Organ recebedor.
an qua! caheré n direito de recusar casn nao esteja de acordo com o especiﬁcado no Pregﬁo
Presendal N9 017/2020 - SPDC - SRP, e seja um produto de qualidade inferior ao solicitado.

cmusum serum - oos Pasqzos REGISTRADOS
7.1. Os preqos registrados sao os preqos unitarios ofertados em cada grupo do PREG§0
PRESENCIAL N9 017/2020 - SPDC - SRP, Confnrme Proposta de Adequagao signatarias desta
Ata, os quais estﬁo relacionados, segundo a classiﬁcagao de cada fornecedor, nos Mapas de
Pregos dos itens/lotes, correspondentes aos anexos desta ata e servirao de base para as futuras
aquisigtoes observadas as condiqées de mercado.
CMUSULA OITAVA -DA REVISKO D05 PREQOS REGISTRADOS
1.1. Os pregos registrados so poderao ser revistos nos casos previstos nesta Ata, no Edital de

PREGKO PRESENCIAL N9 017/2020 - SPDC - SRP, e obedecendo ao seguinte:
a) sempre que veriﬁcar que o preeo registrado esta acima do prego de mercado, o Grgao Gestor
convocara o fornecedor para negociar o prego registrado e adequa-lo ao prego corrente,
procedendo a respectiva alteragéo na Ata, caso haja a concordancia do detentor do Registro dc
Prcqos. Frustrada a negociagao, o fornecedor sera liberado do comprornisso assumido,

respeitados os contratos ja ﬁrmados.
b] Nao havendo éxito nas negociaqoes com o primeiro coiocado, o Organ Gestor poderé convocar
us demais fornecedores classiﬁcados para , nas mesmas condigoes, oferecer igual oportunidade
dc negociagao, ou revogara Ata de Registro dc Pregos ou parte dela.
1:} Antes de ﬁrmar qualquer contratagao, 0 fornecedor podera solicitar a reviséo dos pregos
registrados, mediante requerimento fundamentado, com apresentagao de comprovantes e de
planilhas detalhada do custo, que demonstrem que o mesmo nao pode cumprir as obrigaqoes
assumidas, em funqao da elevagao dos custos do objeto, decorrentes de fatos supervenientes. 0
Organ Gestor providenciara a alteragao na Ma de Registro de Pregos, caso acate o pedido ou, se
indelerido, o licitante poderé ser liberado do compromisso assumido.

d] Em qualquer hipotese os pregos decorrentes da revisao nao poderao ultrapassar os
praticados no mercado, mantendo-se, no minimo a diferenp percentual apurada entre o valor
originalmente constantes da proposta do Iicitante e aqueie vigente no mercado a época do
registro.
c] Serao considerados prcqos dc rncrcado. os pregos que forem iguais ou inferior:-s ao
Orgamento Basico apu rado pcla Adminisrragao.
!]As alteragoes dos pregos registrados oriundas da revisao dos mesmos serao comunicadas aos
participantes e publicadas em jornai de grande circulaeao local.
CL§.USULA NORA ~ D0 CANCELAMENTO D0 REGISTRO DE PRECOS
9.1. Os prcqos rcgistrados na presente Ata poderéo ser canceiados dc piano direito, nas
seguintes situagoes, além de outras previstas no Edital do Pregéio N9 017/2020 - SPDC - SRP 0
em lei.
a] Na hipotese de detentor de prEt;OS registrados descumprir as condiefres desta Ata de Registro
de Pregos.
/
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h) Na hipotese de detentor de preqos registrados recusar-se a hrmar contrato com '1
participantes do SR P.
c) Na hipotese de detentor de pregos registrados nao aceitar os pr:-cos registrados, quando es-tes
so tornarem superiores aos de rnercado.
d) Nos casos em que o detentor do registro de preqos ficar impedido ou for declarado inidoneo

para licitar on contratar com a Administraqao.
e) E ainda, por razﬁes de interesse pdhlico, devidamente fundamentado.
Subciausula Primeira - A comunicacao do cancelamento do registro de pregtos, nos casos
previstos nesta clausula, sera feita por correspondéncia com aviso de recebimento ou por
publicacao, iunta ndo-se comprovante nos autos do processo que deu origem ao cancelamento.
Subcléusula Segunda - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o enderego do
fornecedor, a comunicacio sera feita mediante publicacao em jornal de grande circulacao local,
por 02 [duas] vezes consecutivas, considerando-se cancelado o registro de pregos a partir de OS
(cinco] dias Elteis contados da dltima publicaczio.
Subcléusula Terceira — Fica assegurado o direito a defesa e ao contraditorio nos casos de
cancelamento de registro de precos dc que trata esta Clausula, sendo oferecido o prazo de 05
(cinco] dias ilteis contado da ciéncia do cancelamento, para interposiqéo do recurso.
CLKUSULA DECIMA - DAS CONl)lCﬁES PARA A AQUISIQKO
10.1 As aquisigﬁes do hens que poderao advir dc-sta Am dc Registro de Precos serﬁo formalizadas
por meio de ORD EM DE COMPRAS, emitida no Sistema de Registro de Pregos.
Subclausuia Primeira - Caso o fornecedor nao cumpra o prazo estabelecido na ORDEM DE
COMPRA ou se recuse a efetuar o fornecimento, teré o seu registro de preco cancelado, sem
prejuizo das demais sangoes previstas em lei, nc-sta ata e no edital do Pregao Presencial H9
017/2020 - SPDC - SRP.
Subdausula Segunda — Neste caso. o Participante poderzi, com a prévia autorizacéo do Grgéio
Gestor convidar sucessivamente, por ordem de classiﬁcacao, os demais licitantes, os quais
ﬁcarao suieitos as mesmas condigoes previstas para o primeiro classiﬁcado.
Subcléusula Terceira — O fornecedor obriga-se a manter as mesmas condigoes de habilitaqzio e
qualiﬁcacao exigidas na licitagao, durante toda a execugao desta ata.
Subdéllsllla Quartz — 0 fornecedor sera obrigado a atender os pedidos efetuados pelos Crgéos
e Entidades participantes do SRP durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, mesmo que a
entrega do objeto esteja prevista para data posterior 5 do vencimento da Ata.
CLQUSULA DECIIIA PRIMBIRA - DA EXECIEAO D0 OBI!-ITO LICITADO
11.1 Os prazos, as quantidades, a forma de entrega, de recebimento, de aceite e as demais
condigoes de execugao do objeto serao deﬁnidos na ORDEM DE COMPRAS de cada participante
do SRP.

CLQUSULA DECIMA SEGIINDA - D0 PAGAMENTO
12.1 As despesas com os futuros fornecimentos da Ata dc Registro de Presos do objeto desta
licitacéo correréio a conta de recursos do TESOURO MUNICIPAL/OUTROS, na dotacao
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orcarnentaria de cada Orgao/Entidade participante do SRP (Sistema de Registro de Precos], a ser
informada quando da emissao da Ordem de Compras.
_
Subdéusula Primeira — Apos a conﬁrmaqao dos vaiores, efetivamente devidos pelo Organ
Participante, este efetuara o pagamento em até 30 [trinta] dias a contar da data do recebimento
do ohjeto mediante apresentaqao das Notas Fiscais e de Empen hos, acom pa nhadas das Certidﬁes

Negativas Federal, Estadual e Municipal. todas atualizadas.
Subdausula Segunda - Durante a vigé-ncia da ATA o licitante detentor do prego registrado
devera manter as condiqoes de habilitacao constantes do item HABlLlTA(,I§O do Edital do Pregao
Presencial N9 017/2020 - SPDC - SRP, pane integrante deste instrumento, independentemente
de tra nscrigao.

§r

Subdausula Terceira - Fica vedada a antecipaqao de pagamento do objeto prestado, por forca
do que dispoe o § 29, item Ill do art. 63 da Lei Federal n9 4.320/64.
Subclausula Quarta - Os pagamentos estarao condicionados a apresentagao da Nota Fiscal
discriminativa, acompanhada da correspondente ORDEM DE COMPRAS com o respectivo
comprovante, TERMO DE RECEBIMENTO DEIFINITIVO, devendo ser efetuada a retencao na fonte
dos tributes e contribuigoes, elencados nas disposicoes determinadas pelos organs ﬁscais e
fazendérios, em conformidade com as normas vigentes.
CLKUSULA DECIIIA TERCEIRA — DAS SANCOES ADMINISFRATWAS
13.1 Ficaré impedido de licitar e de contratar com a Adnﬂnistragao Pliblica, garantida o direito
an contraditorio e a ampla defesa, pelo prazo de até 05 {cinco) anos, além de ser descredenciado
no cadastro de fornecedores do municipio, sem prejuizo das saneoes previstas no edital de
PREGKO PRESENCIAL N9 017/2020 - SPDC - SRP. e das demais cominaqoes legals, o licitante
que:
:1] Deixar de entregar documentacao exigida no ed ital.
b) Apresen tar doeu mentagiio falsa.
e) Ensejar o retardamento da execuqao do objeto.
d] Cometer Fraude.

e] Comportar-se de modo inidoneo.
T) Fizer declaraqiio falsa.
i

g) Cometer fraude ﬁscal.
Subclausula Primeira — Sera aplicado ao licitante beneﬁciario da Ata de Registro de P1-egos,
caso este se recuse a executar o(s] objetofs) a ele vincuiado(s), dentro do prazo previsto, multa
correspondente a 0,33% [trinta e trirs centésimos por cento] por dia, calnllada sobre o valor
correspondente ao objeto nao executado, até o limite de 10% {dez por cento} desse valor e o
impedimento para licitar e contratar com Organ/Entidades da Administracao Pdblica por um
periodo de até 05 (cinco] anos.
Subclausula Segunda — As multas a que se refene esta clausula serao cobradas diretamente do
licitante heneﬁciario da Ata de Registro de Preeos, administrativa ou judicialmente.
Subclausula Terceira - Nenhuma penalidade sera aplicada sem a concessao da oportunidade
de defesa por parte do licitante, na forma da lei.
Subclausula Quartz - As demais penalidades. adverténcia e declaracao de inidoneidade, a que
estarao sujeito os Iicitantes da ata registro de pI'€(;os, serao aquelas previstas ll
Lei n9 8.666/93.
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14.1 Os casos omissos serao resolvidos de acordo com a Lei Federal N9 8.666/93, no que nao
colidir com a primeira e nas demais normas aplicaveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ao os
Principios Gerais de Direito.
14.2 Esta ata de Registro de Preeos devera ser publicada na imprensa Oﬁcial do Municipio de
Crateljs ou por alixaciéo em local de costume até o quinto dia dtil do més subsequente a data de
sua assinatu ra.

c1.Ausul.a oécma QUINTA - no rono
15.1 Flea eleito o foro da cidade de Crateﬁs, para conhecer das questoes relacionadas com a

presente ata que nao possam ser resolvidas pelo meios administrativos
Assinam esta ata, os Signatarios relacionados e qualiﬁcados a seguir, os quais ﬁrmam o
compromisso de zelar pelo ﬁel cumprimento das cléusulas e condiqoes.

SIGNATRRIOS:
onciios sssromzs - SECRETARIAS

i

__l

Ordenador da despesa

ﬁmmadordo Regisrodeoeros

onsﬂo orsroa - SECRETARIA
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ANEXO I Q ATA DE REGISTRO DE PREQOS N9 Z/ZDXX.
RELACAO DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS INTERESSADAS
1 SEFRFTARIA DE XXXXXXX
SECRETARIO: XXXXXXXXX
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anexo 1| A an os REGISTRO ma Pnsgos no _/zoxx.
RE|.Ar;Ao E QuALlF1cA<,:Ao nos FORNECEDORES com PR1-:gos REGISTRADOS
RAZRO SOCIAL:
cum;
ENDEREQO:
TELEFONE: FAX:
REPRESENTANTE: R6:
CPF:
sauce: aoﬁncm: coarrn conasarm
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ANEXO Ill all ATA DE REGISTRO DE PREQOS N9 i/ZDXX.
REGISTRO DE PREQOS UNITARIOS
ESPECIFICAQEO DOS MATERIAIS, QUANTITATIVOS, MARCAS E EHPRESAS FORNECEDORAS.

IJATA:__/__/__

Este documento é parte integrante da Ara de Registro de Precos

celebrada entre o MUNlClPl0

DE (lratefis - Ce.'1r;i e as Empresas cujos pregos estao a seguir registrados por item/lote, em face is
reali'1.agao do Pregao Presencial N9.
%'

LOTE

;ITEM

rsvscmca
0
__CA

ITEM 1 -...................
EsPEc|F1cA<;Ao;

FORNECEDOR:
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ANEXO V - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
PROCESSO N9. 017/2020 - SPDC - SRP
CDNTRATO NF
PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREQOS N9 017/2020 - SPDC - SRP
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNlClPlO DE CRATEDS. POR
INTERMEDIO DA
E A EMPRESA
CONFORME SEGUE ABAIXO:
Aos ~_ dias do més de

do ano de

, nesta cidade do Ceara,

compareceram de um lado U MUNlClPIO DE cameos. por intermédio do(lNDICAR ORGAO
CONTRATANTE),
_ i , C.N.P.I. NP ‘iii ,neste ato
representada pelo
, Senhor
, Ordenador[a] de
Despesas da Secretaria ___, doravante designado simplesmente CONTRATANTE e, de

\w

outro

lado,

a

empresa
,
com
sede
na
, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas juridicas do

Ministerio da Fazenda sob o n‘-’
doravante designado CONTRATA DA, neste
ato representada por seu
. Sr. _
, R.G.
.
CPF _ ___
, e pelos mesmos fol dito na presenga das testemunhas ao ﬁnal
consignadas, que em face do PREGZO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREQOS N‘?
O17/2020 - SPDC - SRP, do PROCESSO N9
, pelo presente instrumento avengam um
conrrato de AQUISIQOES DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSFALAQKO DE POC05, A
DISTRIBUICRO DE KGUA E MANUTENERO DA PERFURATRIZ DE POCO PERTENCENTE
A0 MUNlClPl0, VISANDO ATENDER AS COMUNIDADES NECESSWADAS DE AGUA,
sujeitando-se as normas da Lei federal n9. 10.520 de 1? de julho de 2002, e alteragoes
posteriores, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposigoes da Lei federal
n9 8.666 de 21 de lunho de 1993, e as seguintes clausulas e condigoes que reciprocamente
outorgarn e aceitam:

iv

Constitui obieto do presente contrato a AQUISIQIOES DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A

ms'rA1.A(;A0 DE Poeos, A o|s'rRlBu|<;Ao or; Acua E MANUTENQAO DA PERFURATRIZ
DE POQO PERTENQENTE A0 MUNlClPl0, VISANDO ATENDER AS COMUNIDADES
NECESSITADAS DE AGUA, conforme especiﬁcacoes constantes do folheto descritivo, que
integrou o Edital de PREGJKO PRESENCML para Registro de Precos N9 017/2020 - SPDC SRP~ Anexo l, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do PROCESSO
N.‘-‘

.

0 ohjeto desta licita1;ao devera ser entregue em locals, horarios e dias determinados pela
Secretaria Contratante, assim como na quantidade estabelecida na Ordem de Compras, em
atend|mento as necessidades do orgao contratante, conforme as condicoes estabeleeidas no

Anexo I do PREGKO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREQOS N9 017/2020 - SPDC SRP, indicado no preambulo deste instrumento.
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O pagamento sera efetuado em ate 30 ltrinta] dias, contados da apresentacao da
ﬁscal/fatura no protocolo do organ contratante, £1 vista do respectivo Termo de Recebimento
Deﬁnitive do objeto ou Reciho, na forma pr:-vista no paragrafo terceiro da clausula terceira.

PARQGRAFO PRIMEIRO
As notas Fiscais/faturas que apresentarem incorrecoes serao devolvidas a CONTRATADA e
seu vencimento ocorrera 30 [trinta) dias apos a data de sua apresentagao valida.
PARQGRAFO SEGUNDO
O pagamento sera feito mediante credito aherto em conta corrente em nome da

CONTRATADA no Banco

.

Cl-1lU$J|-A QUARTA - QAJLISEENQIA
O Contrato resultante da presente Licitacéo teré vigéncia a partir de sua assinatura, tendo
validade até XX DE XXXXXXXXXXX DE XXXXXXXX, podendo ser alterado nos casos e formas
i

previstos na Lei 8.666 dc 21 de lunho de 1.993 e alteracoes posteriores

O valor do presente contrato é de R5
orcamentarios no subelemento economico oi’

[

_

] e onerara recursos
— natureza da despesa

PARAGRAPH omco
O preco contratado permaneceré ﬁxo e irreajustével.

Além das obrigacoes constantes em clausulas proprias deste contrato, do Edital de Licitacao
e seus anexos, em especial as deﬁnidas nos diplomas federal e estadual sobre licitacoes, calne
£1 CONTRATADA:
1. Designar, por escrito, o funcionario responsavel para resolucao de eventuais ocorréncias
durante a execucao deste contrato, dos hens adquiridos;
i

2. Zelar pela ﬁel execuqao deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e
huma nos necessarios.

3. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execucao do contrato,
Lais como transportes, frete, carga e descarga etc.
4. Cumprir as posturas do Municipio e as disposicoes legals estaduais e federais que
interﬁram na execucao do contrato;
5. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade corn as obrigacoes
assumidas, todas as condicoes do habilitacao e qualiﬁcacao exigidas na licitacao indicada no
preambulo deste termo;
6. Dar ciéncia imediata 0 por escrito 51 CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que
possa afetar a execucéio do contrato;

7. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente ao
CONTRATANTE on a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato,
nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a ﬁscalizacz-'30 do CONTRATANTE em seu
acompanhamento:
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8. Responder pelos encargos trabalhistas, previdencizirios, ﬁscais, comerciais e tributar|o.,
rcsultantes da execu<;ao deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n“ 8.666/93;
9. Realizar a entrega do ohjeto licitado, sem deleitos ou quehras, em ate 30 [trinta] dias,
contados da data da respectiva solicitzn;Z1o, no local e endereco indicado pela Secretaria
Contratante.

10. Atender prontamente qualquer reclamacao, exigencia, ou observacao realizadas pela
(IONTRATANTE:

Sem prejuizo do integral do cumprimento de todas as obrigacoes decorrentes das
disposicoes deste contrato, cahe ao CONTRATANTE:

1. A Contratante so ohriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao
pleno eumprimento das obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece

&

a Lei no 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
2. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
3. Comunicar :1 Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucao do objeto

contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
4. Providenciar os pagamentos a Contratada 51 vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.

A CONTRATADA nao podera subcontratar total ou parcialmente o objeto deste contrato,
hem como cede-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte.

§Eﬂﬂ1
Ficara impedido de licitar e contratar com a Administracao direta e indireta do
Municipio de Crateds, pelo prazo de até 5 (cinco] anos, ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicao, a pessoa, ﬁsica ou juridica, que praticar quaisquer
atos previstos no artigo 79 da Lei Federal n9 10.520, de 17 de iulho de 2.002.
‘i

Pamionaro PRIMEIRO
Os procedimentos para aplicagao da penalidade de que trata o “caput" desta clausula, serao

conduzidos no émbito do Orgao Gerenciador e as penalidades seréo aplicadas por
autoridade competente do mesmo orgao, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

Pmuionnro seounoo
Sem prejuizo da aplicacao da penalidade de que trata o "caput" desta clausula, poderao ser
aplicadas as multas conforme legislacao vigente.

PARAGRAI-'0 TI-IRCEIRO
Os procedimentos para aplicacao das multas de que trata o paragrafo segundo desta
clausula, serao conduzidos no érnbito da unidade Contratante e as penalidades serao
aplicadas por autoridade competente da mesma unidade, garantido o exercicio de prévia e
ampla defesa.

PARAGRAFO QUARTO
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As multas sao autonomas e a aphcacao dc uma nao LXLlU.l a dc outra.
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PARAGRAFO QUINTO
0 CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar do valor das faturas os valores
correspondentes as multas que eventualmente forem aplicadas.

co~_'rsa;mm'_l1

_ ,

Este contrato podera ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequenclas

pre-vistas nos artigos 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal n9 8.666/93.

PARAGRAFO omco

_ _

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

,

-
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Fica ajustado, ainda, que:
1. Consideram—se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem
transcritos:

a] o Edital PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREQOS N9 017/2020 - SPDC SRP, e anexos;
b) Ata de REGISTRO DE PREIQOS N9 _/2020/SRP
C) a proposta apresentada pela CO NT RATADA;
d] Lei n9. 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
2. Aplicam-se as omissoes deste contrato as disposicoes da Lei Federal n9. 10.520 de 17 dc

iulho de 2002, e demais normas regulamentares aplicaveis a espécie.
3. Para dirimir quaisquer questoes decorrentes deste contrato, nao resolvidas na esfera
administrativa, sera competente o foro da Comarca do Municipio de Cratelis.
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 lido e achado conforme, é assinado
pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na presenca das testemunhas
‘i

abaixo identiﬁcadas e assinadas.

4. A execucao do contrato sera acompanhada e ﬁscalizada pelo [a] o (a) Servidor [a] Sr [a].
xxxxxxxxxxxx especialmente designado [a] pelo Secretario[a] Municipal de XXXXX, de
acordo com o estahelecido no Art. 67 da Lei 8.666/93, doravante denomlnado la] FISCAL DE
CONTRATO.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS :
1.
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