EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 01/2021
Regido pela Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei n.a 8.666 de
21/06/93 e suas altera¢6es posteriores(atualizada).

PREAMBULO
0 Pregoeiro da Comissao de Licitacao da Prefeitura Municipal de lc6, legalmente designado pela
Portaria de n° 2021.01.01.21 de 01 de janeiro de 2021 toma ptiblico para conhecimento de todos os
interessados que ate as O9hoomin do dia 24/02/2021 na sede da Comissao de Licitacao da Prefeitura
de lc6, localizada a Rua Francisca Alves de Moraes, s/n - 1° andar, Gerencia, Ic6-Ce, em sessao
pdblica, darn inicio aos procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes concementes as
propostas de prapos, formalizagao de lances verbals e documentos de habilita?ao da licitacao
modalidade Pregao Presencial N° 01/2021, identificado abaixo, objetivando o Registro de Precos
mediante as condic6es estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.° 10.520, de 17 de
julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei n.° 8.666/93, de 21.06.93, alterada pela Lei n.0 8.883/94 de
08.06.94 e legislagao complementar em vigor.
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GISTRO

DE

PRECO

PARA

FUTURAS

E

EVENTUAIS

QUISIC6ES DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER A
ECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIcipI
E IC6/cE.
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS; SECRETARI
E AGRICULTURA E RECURSOS HiDRICOS; CONTROLADOR
ERAL;
GABINETE
DA
PREFEITA;
SECRETARIA
D
ESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CULTURA E TURISMO;
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE; SECRETARIA D
SEGURANCA PtJBLICA E CIDADANIA; CENTRO DE OPERAC6ES
E TRANSITO - COTRAN; SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL D
EFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA; SECRETARIA D
E SENVOLVIMENTO
URBANO
E
INFRAE STRUTURA;
SECRETARIA DA SAUDE E SECRETARIA DO TRABALHO

Objeto:

Secretaria:

SSISTENCIA SOCIAL.

6rgao Gerenciador:

Crit6rio de Julgamento:

enor preco por Lote

Regime de Execu¢ao:

or demanda

Modalidade:

regao Presencial

Data

#

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS; SECRETARI
E AGRICULTURA E RECURSOS HiDRICOS; CONTROLADOR
ERAL;
GABINETE
DA
PREFEITA;
SECRETARIA
D
ESENVOLVIMENTO ECON6MICO, CULTURA E TURISMO;
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE; SECRETARIA D
SEGURANCA PtrBLICA E clDADANIA; CENTRO DE OPERAC6Es
E TRANSITO - COTRAN; SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL D
EFESA DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA; SECRETARIA D
ESENVOLVIMENTO
URBANO
E
INFRAE STRUTURA`;
SECRETARIA DA SAUDE E SECRETARIA DO TRABALHO
SSISTENCIA SOCIAI.

e

Hora

dAbertura:

ATA: 24/02/2021, as O9hoomin.
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12 (doze) Meses

Comp6em-se o presente Edital das partes A e 8, conforme a seguir apresentadas:

PARTE A -Condi¢6es para competi¢ao, ju]gamento e adjudica¢ao.
Em que sao estabelecidos os requisitos e as condic6es para competicao, julgamento e formalizacao do
contrato.

PARTE 8 -ANEXOS
Anexo I -Termo de Referchcia;
Anexo 11 - Modelo de Proposta de Pre¢os;
Anexo Ill - Modelo de Declarac6esff rocuracao;
Anexo IV -Minuta da Ata de Registro de Precos.

Anexo V -Minuta do Contrato.
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D0 0BJETO - 1.
1.1- A presente licitagao ten como objeto o REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E
EVENTUAIS AQUISICOES DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIcipIO DE Icd/CE. Tudo conforme especificac6es
contidas no Anexo I -Termo de Referencia do Edital.

DAS CONDIC6ES PARA PARTICIPACAO E CREDENCIAMENTO NA PRESENTE
LICITACAO -2.
2. I -Poderao participar do pregao qualquer pessoa juridica, cadastrada ou nao nesse Municipio, desde
que atenda a todas as exigencias constantes deste Edital e seus Anexos, exceto nos itens de contratagao
cujo valor seja de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que serao destinados exclusivamente a

participa¢ao de microempresas e empresas de pequeno porte nos termos da Lei Complementar n`'
123/2006 alterada pela Lei Complementar n° 147/2014.
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2.1.I-CADASTRAMENTO: 0 cadastramento junto a Prefeitura de Ic6 (inscrigao no CRC) a que se
refere o subitem anterior devera ser providenciado pelo interessado diretamente na sede da Comissao
de Licitacao, situada a Rua Francisca Alves de Moraes, S/N- Primeiro andar- Centro Gerencial, Ic6Ce, apresentando a documentaq:ao exigida, ate as 12:00h do dia anterior ao previsto para o recebimento
dos documentos de habilitacao e de proposta de preco e a revalidacao/atualizagao de documentos.
2.i.2 -Na hip6tese de nao haver expediente na data designada para a realizagao do ato, este sera
realizado no primeiro dia titil subsequente, no mesmo local e hora.
2.2-CREDENCIAMENTO: Cada licitante devera apresentar-se com apenas 01 (urn) representante,
devidamente munido de documentacao habil de credenciamento, o qual sera o dnico admitido a
intervir nas diversas fases do procedimento licitat6rio, respondendo assim, para todos os efeitos. pelo
licitante representado.

2.2.I -Cada representante, juntamente com o documento habil de credenciamento, devefa apresentar
ainda:

a) C6pia de seu documento oficial de identificagao (do representante), valido na forma da lei;
b) Declaracao de pleno conhecimento, de aceita¢ao e de atendimento as exigencias quanto a proposta
e a habilita¢ao previstas no Edital, conforme modelo disposto no item 1 do ANEX0 Ill deste Edital;
c) Contrato social e aditivos e/ou consolidado
2.2.2- Os documentos de credenciamento e de identificacao deverao ser apresentados em separados
dos envelopes de proposta de prego e de habilitagao, para que possam ser analisados no inicio dos
trabalhos, antes da abertura desses envelopes.
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2.2.3- Entende-se por documento habil de credenciamento o instrunento particular de mandato com
firma reconhecida, conforme modelo discriminado no item 2 do ANEXO Ill deste Edital, ou

procuragao ptiblica acompanhado de documento que comprove a titulandade do outorgante;
2.2.4-Caso o credenciado da pessoa juridica licitante seja s6cio-gerente, diretor do licitante ou titular
de firma individual, dispondo por si s6 de poderes de representac5o, deverao ser apresentados
documentos que comprovem tal condicao (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua eleicao,
etc.), mos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obriga¢6es em
decorrencia de tal investidura.
2.3- A nao apresentacao ou incorrapao insanavel de quaisquer dos documentos de credenciamento do

e

preposto nao inabilitara o licitante, mas impedira o oferecimento de lances verbais pelo licitante
durante a sessao do pregao.
2.3.1-A incompatibilidade dos objetivos sociais da licitante com o objeto da licitacao implicara no
nao credenciamento e na impossibilidade de sua participacao no certame.
2.4- No decorrer do procedimento licitat6rio, os licitantes poderio nomear representantes, caso nao os
tenha feito, descredenciar ou substituir os ja nomeados, desde que apresente os documentos exigidos
neste item. Entretanto, nao sera admitida a participacao de urn mesmo representante para mais de uma
empresa/entidade licitante.
2.5-Nao poderao participar licitantes com s6cios, cooperados, diretores ou representantes comuns.
2.5.I-Se antes do inicio da abertura dos envelopes de preco for constatada a comunhao de s6cios,
cooperados, diretores ou representantes entre licitantes participantes, somente uma delas podefa

participar do certame.
2.5.2- Se constatada a comunhao de s6cios, cooperados, diretores ou representantes entre licitantes

participantes ap6s a abertura dos envelopes de preap, os respectivos participantes serao
automaticamente desclassificados do certame, independentemente do preco proposto.
2.6- Nao poderao participar da presente licitacao os interessados que se encontrem em processo de
falencia, de dissolucao, de fusao, de cisao ou de incorporacao, ou ainda, que possuam registro de
inadimplencia contratual junto a Prefeitura de Ic6 ou que estejam cunprindo suspensao tempordria de

pariicipapao em licitacao ou impedimento de contratar com a Prefeitura de Ic6-Ce, ou tenham sido
declarados inid6neas para licitar ou contratar com a Administracao Ptiblica, ben como licitantes que
se apresentem constituidos na forma de empresas em cons6rcio.
2.7. Tratando-se de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte devefa ser apresentada declaraeao

::Soar#c:°meoxe:Cot::?odeastparbee%:[ndco[an:r:£#x%a]i[eicM°83[EeE;%ta5En°DtE2c3i°&Auce6d£¥:raas:]enrafe:t:eq:
titular ou representante legal da empresa, devidamente comprovado.
2.8-As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte que nao apresentarem a declarapao prevista neste subitem poderao participar
normalmente do certame, por6m, em igualdade de condic6es com as empresas nao enquadradas neste
regime.
2.9 -0 credenciamento dos interessados sera efetuado antes da apresentacao dos envelopes contendo a
documenta¢ao e propostas, no mesmo local de apresenta¢ao da documentacao.
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DAS FASES DO PROCESS0 LICITATdRIO -3.
3 . I - 0 presente procedimento de licitacao seguird o seguinte tramite em fases distintas:
3 .1. I - Credenciamento dos licitantes;

3 .1.2- Recebimento dos envelopes de "propostas de pregos" e "documentos de habilitacao";
3 .1.3-Abertura das propostas de precos apresentadas, verifica¢ao e classificapao inicial;
3. I .4-Lances verbals entre os classificados;
3. I .5-Habilitacao do licitante melhor classificado;
3. I .6-Recursos;

car

3.1.7-Adjudicaeao

DOS ENVELOPES E DOCUMENTOS A SHREM APRESENTADOS - 4.
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4.1-A16m dos documentos de credenciamento, previstos no subitem 2.2, cada licitante devera ainda
apresentar simultaneamente 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber: "Proposta de Preap" e
"Documentos de Habilitagao".

4.2- Os conjuntos de documentos relativos a "Proposta de Preco" e aos "Documentos de
Habilitacao" deverao ser entregues em envelopes separados, opacos e lacrados, rubricados no fecho,
enderegados a Prefeitura de lc6, identificados com o ndmero da presente licitacao, com o nome do
licitante, o ntimero do CNPJ, o objeto da licitacao e, respectivamente, os t{tulos dos seus conteindos

("Proposta de Preco" ou "Documentos de Habilitacao").
4.3. Todos os documentos necessirios a participa¢ao na presente ]icitacao s6 poderao ser

apresentados em original ou c6pia do original autenticada exclusivamente por cart6rio
competente, nao podendo, a equipe de apoio autenticar, em nenhuma hip6tese, quaisquer desses
documentos.
4.3.I-Nao serao aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magn6ticos, filmes ou
c6pias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou
catalogos apenas como forma de ilustragao das propostas de preap.
4.3.2-Os documentos necessarios a participacao na presente licitagao, compreendendo os documentos
referentes a habilitapao, a proposta de prego e seus anexos, deverao ser apresentados no idioma oficial
do Brasil.
4.3.3-Quaisquer documentos necessarios a participagao no presente certame licitat6rio, apresentados
em lingua estrangeira, deverao ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o
idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado.
4.3.4-Nos documentos apresentados neste processo, quando nao consignado o respectivo prazo de
vigencia em seu bojo, o prazo de vig€ncia sera aceito pelo Pregoeiro como sendo de 60 (sessenta) dias,
salvo determinacao legal especifica em contrdrio.

DA PROPOSTA DE PRECOS -5.
5.I-A proposta de pregos devera ser elaborada em 01 (uma) via em papel timbrado ou com carimbo
do interessado, confeccionada por maquina, impresso por computador ou qualquer processo
eletr6nico, sem altemativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada, contendo na parte
extema do envelope as seguintes indicag6es:

AO PREGOEIRO DA COMISSAO DE LICITACOES DO MUNIcfpIO DE Icd-CE.
ENVELOPE N° 1 -PROPOSTA DE PREC`O
PREGAO PRESENCIAL N° 01/2021
PROPONENTE:

set

5.2-A proposta de pregos deverd ser apresentada seguindo o modelo padronizado no ANEX011 deste
Edital, contendo:
5 .2. I - A modalidade e o ndmero da licitagao;
5.2.2-Enderecamento a(o) Pregoeiro da CP da Prefeitura de Ic6;
5.2.3-Razao Social, CNPJ, endereco, inscri¢ao estadual ou municipal do proponente, conforme o
caso, ninero da conta corrente, agencia bancalia, identificapao do respectivo banco, e se houver,
ndmero do telefone/fax, e endereco eletr6mco;
5.2.4-Prazo para a entrega dos bens, conforme os termos do edital;
5.2.5-Prazo de validade nao inferior a 60 (sessenta) dias;
5.2.6-Os bens cotados, mos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida consignada no edital
(no caso de licitacao para aquisicao, o licitante devera apresentar a marca do produto cotado);
5.2.7-Os valores unitarios em algarismos de cada item;
5.2.8 -Valor Global, em algarismo e por extenso;

or
Of

5.2.9. Declaracao de que mos pre¢os oferecidos estao incluidas todas as despesas incidentes sobre a
entrega dos produtos e ainda aceitagao e cumprimento a todas as obrigac6es contidas no Anexo I -

Termo de Referencia deste Edital.
5.3 -Os pregos constantes da proposta do licitante devefao conter apenas duns casas decimais ap6s a
virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os ntimeros ap6s as duas casas
decimais dos centavos, e deverao ser cotados em moeda corrente nacional.
5.4 -Os precos propostos serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteracao dos mesmos, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro
argumento nao previsto em lei.
5.5 -Ocorrendo discrepancia entre os precos unitarios e totais, prevalecerao os primeiros, devendo o
Pregoeiro proceder as correg6es necessarias.
5.6 -Os quantitativos licitados e cotados deverao ser rigorosamente conferidos pelos licitantes.
5 .6. I -A proposta deve contemplar o quantitativo do item em sua totalidade conforme licitado.
5.7 -A apresentaqao da proposta de preaps implica na ciencia clara de todos os termos do Edital e seus
Anexos, em especial quanto a especificaeao dos bens e as condic6es de participag5o, competicao,

e

julgamento e fomalizagao da ata de registro de precos, bern como a aceitacao e sujeicao integral as
suas disposic6es e a legislacao aplicavel, as Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, alterada e
consolidada.

5.8 - Os precos a serem cotados devefao levar em conta os pregos estimados para a contratacao,
insertos na planilha anexa a solicitagao.
5.9 - Na analise das propostas de prapo, o Pregoeiro observara preferencialmente o preco unitino,
facultando-the, por6m, segundo crit6rio de convenichcia e oportunidade observar o preco total.
5 .10- Sera desclassificada a proposta de pregos apresentada em desconformidade com este item.
5.11 -Somente serao aceitos os documentos acondicionados no envelope "A" nao sendo admitido o
recebimento pelo Pregoeiro, de qualquer outro documento, nem pemitido a licitante fazer qualquer
adendo aos entregues ao Pregoeiro.
5 .12. Ap6s a apresentacao da proposta nao caberd desistencia.

DOS DOCUMENTOS I)E HABILITACAO -6.
6.I-0 envelope "Documentos de Habilitagao" deveri conter os documentos exigidos em uma tinica
via, e ser apresentado na forma do subitem 4.2 deste edital, contendo a seguinte inscricao no seu
frontispicio:

AO PREGOEIRO DA COMISSAO DE LICITAC6ES D0 MUNIcfpIO DH Ice-CE
ENVELOPE N° 2 -DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PREGA0 PRESENCIAL N° 01/2021
PROPONENTE:

»

6.2. RELATIVA A PESSOA JURfDICA:
6.2.1. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresario individual, no registro ptiblico de empresa
mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agencia, apresentar
o registro da Junta onde opera com averbacao no registro da Junta onde ten sede a matriz.
6.2.2. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigo.r
devidamente registrado no registro ptiblico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando
de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por ac6es, acompanhado de documentos de eleigao
de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agencia, apresentar o
registro da Junta onde opera com averba¢ao no registro da Junta onde ten sede a matriz.
6.2.3. INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples, cooperativas - no
Cart6rio de Registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da diretoria em exercicio; devendo,
no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agencia, apresentar o registro no Cart6rio de Registro das
Pessoas Juridicas do Estado onde opera com averbagao no Cart6rio onde ten sede a matriz.
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6.2.4. DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pals, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO
expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.
6.2.5. RG dos s6cios e/ou empresario individual

6.3. RELATIVA
JURiDICA:

A

REGULARIDADE

FISCAL

E

TRABALIIISTA

PARA

PESSOA

6.3 .1. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
6.3.2. Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratunl;
6.3.3. Provas de regularidade, em plena validade, para com
6.3.3.I. A Fazenda Federal (consistindo em Certidao Conjunta Negativa de D6bito quanto aos
Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao (PGFN));
6.3.3.2. A Fazenda Estadual (Certidao Negativa de tributo estadual do domicilio da licitante);
6.3.3.3. A Fazenda Municipal (Certidio Negativa de D6bitos Municipais) do domicilio ou sede do
licitante, na forma da lei.
6.3.3.4. 0 Fundo de Garantia por Tempo de Servico -FGTS.
6.3.3.5. A Justiga do trabalho (Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas -CNDT).
6.3.4. As lnicroempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentacao

exigida para efeito de comprovacao de regulandade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao;
6.3.5. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a crit6rio da Comissao de Preg6es, para a
regularizacao da documentagao e emissao de eventuais certid6es negativas ou positivas com efeito de
certidao negativa;
6.3.6. A nao regularizaeao da documenta¢ao, no prazo estabelecido, implicard decad6ncia do direito a
coiitratagao, sem prejuizo das sang6es previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagao, para a assinatura do contrato, ou a
revogaeao da licitacao, ou item, conforme o caso.

6.4-RELATlvA

A

QUALIFlcACAo

ncoN0Mlco-FINANCEIRA

PARA

pEssoA

JURiDICA:
6.4. I . Certidao Negativa de Falencia, concordata, recuperagao judicial ou extrajudicial expedida pelo
distribuidorjudicial da sede da pessoa juridica.

6.5. RELATIVA A QUALIFICACA0 TECNICA PARA PESSOA JURiDICA:
6.5.1. Atestado de Capacidade Tecnica fomecido por pessoa juridica de direito pdblico ou privado,
devidamente assinado com firma reconhecida do declarante, comprovando que a licitante fomeceu ou
esteja fomecendo produtos compativeis em caracteristicas com o objeto dessa licitagao.

6.6. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITACAO PARA PESSOA JURiDICA:
6.6.1. Declaragao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada
no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituigao Federal, nao emprega

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
conforme modelo constante no Anexo Ill, deste Edital;
6.6.2. Declaracao expressa de integral concordancia com os termos deste Edital e seus Anexos,
conforme modelo constante dos Anexos deste Edital;
6.6.3. Declaracao, sob as penalidades cabiveis, de inexistencia de fato superveniente impeditivo da
habilitaeao, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores, conforme modelo
constante dos Anexos deste Edital (art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93).
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DA sEssAO pfroLlcA DO PRHGAO pRESENclAL _ 7.
7.1-0 Pregao Presencial tern a abertura da licitacao em sessao ptiblica, dirigida por urn Pregoeiro, e
realizar-se-a no endere¢o constante do Preambulo deste Edital, seguindo o tfamite indicado abaixo e
obedecendo a legislagao em vigor.
7.2- CREDENCIAMENTO: Antes do ihicio da sessao os representantes dos interessados em

participar do certame devefao se apresentar para credenciamento junto a(o) Pregoeiro, identificar-se e
comprovarem a existencia dos necessarios poderes para formula9ao de propostas e para a prdtica de
todos os demais atos inerentes ao certame, na forma do item 2 deste instrumento, assinando entao lista
de presenca.
7.3- RECEBIMENTO DE ENVELOPES: A partir do hofario estabelecido no preambulo deste
Edital tern inicio a sessao pdblica do Pregao Presencial, na presenga dos representantes dos licitantes
devidamente credenciados e demais pessoas que queiram assistir ao ato, onde o Pregoeiro recebefa de
cada licitante ou seu representante, em envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados mos
fechos, as propostas de precos e a documentagao exigida para a habilitacao dos licitantes, fazendo
reglstrar o nome dos licitantes que assim procederam.
7.3.I -Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento sera

e

aceito pelo Pregoeiro.
7.3.2-Ap6s a entrega dos envelopes nao cabers desistencia por parte de qualquer licitante, salvo por

motivo justo decorrente de fato supervemente e aceito pelo Pregoeiro.
7.3.3-0 Pregoeiro ao receber a documentacao tratada no subitem 7.3 podefa determinar a suspensao
do ato, para analise da documentacao e a compatibilidade com os termos do Edital.

7.4- ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PRECOS: Abertos os
envelopes contendo a "Proposta de Precos" de todos os licitantes, o pregoeiro ou membro da equipe de
apoio fare a verificacao da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no Edital. A
seguir, o Pregoeiro informafa aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de
preaps para o fomecimento do(s) objeto(s) da presente licitacao e os respectivos valores ofertados.
7.4.1-Ap6s a abertura dos envelopes contendo as propostas de precos o Pregoeiro examinard a
compatibilidade desta com os termos do Edital, desclassificando as propostas que nao atendam aos
termos desse Edital.
7.4.2 -0 Pregoeiro podera a qualquer tempo determinar a suspensao da sessao, a fim de que o setor
tecmco da(s) Secretaria(s) interessada(s) na presente licitaeao proceda ao exame de qualidade e
compatibilidade com os termos do Edital dos produtos cotados.
7.5-CLASSIFICACAO INICIAL: 0 Pregoeiro fara a ordenacao das propostas de todos os licitantes,
em ordem decrescente de valor, classificando o licitante com proposta de menor prego e aqueles que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento)
relativamente a de menor preco, para que seus rapresentantes participem dos lances verbais.
7.5.I-Caso nao sejam verificadas no minimo 03 (tres) propostas de precos nas condic6es definidas no
subitem 7.5, o Pregoeiro classificara as melhores propostas, ate o maximo de 03 (tres), para que seus
representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os precos oferecidos nas propostas
escritas iniciais.

7.6- LANCES VERBAIS: Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentagao de lances verbais,

que deverao ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com precos decrescentes,
obedecendo as seguintes disposic6es:
7.6.1- 0 Pregoeiro convidara individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preeo e os demais, em
ordem decrescente de valor. No caso de empate de valor entre propostas sera realizado imediatamente
sorteio visando defirir a ordem de lance entre os licitantes empatados.
7.6.2- S6 serao aceitos os lances cujos valores forem infenores ao ultimo lance que tenha sido
anteriormente regi strado.
7.6.3-0 Pregoeiro no inicio ou no decorrer da etapa de lances verbais tefa a prerrogativa de:
a) determinar urn intervalo minimo de valor entre os lances verbais a serem realizados;
b) determinar urn periodo maximo de tempo para que cada licitante realize o lance verbal;

or
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7.6.4- Nao sera aceito o lance realizado em desacordo com as determinac6es emanadas do(a)
Pregoeiro na forma da alinea "a" do subitem anterior.
7.6.5-Preclui o direito de apresentar lance verbal, sendo considerado desistente o licitante que deixar
de apresentar lance no prazo determinado pelo(a) Pregoeiro na forma da alinea "b" do subitem 7.6.3.
7.6.6- A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo (a) Pregoeiro, implicafa
exclusao do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua tiltima proposta
registrada para efeito de classificacao ao final da etapa competitiva.
7.6.7- Quando nao mais se realizarem lances verbais por qualquer dos licitantes sera declarada
encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas em ordem decrescente de valor, exclusivamente
pelo criterio de menor preap.
7.6.8- 0 Pregoeiro podefa negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preco melhor

e

para a Administra9ao nas situac6es em que nao se realizem lances verbais, ou realizando-se, depois de
declarado o encerramento da etapa competitiva se a oferta nao for aceitavel, ou se o licitante
classificado for considerado inabilitado, no exame de oferta subsequente.
7.6.9- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se
realizem lances verbais, o desempate se fara por sorteio, em ato pdblico, na pr6pria sessao do Pregao
Presencial.
7.6.10. Ap6s a etapa de lances, sendo verificada a ocorrencia de empate ficto, sera assegurada, como
crit6rio de desempate, preferencia de contratacao para as microempresas e empresas de pequeno porte,
nos termos do art. 44 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
7.6.10.1. Entende-se por empate ficto, aquelas situag6es em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5 °/o (cinco por cento) superiores a

proposta mais bern classiflcada.
7.6.10.2. Nao ocorrefa empate ficto quando o melhor lance tiver sido apresentado por empresa que se
enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.6.11. Para efeito do disposto no item 7.6.10 deste Edital, ocorrendo o empate ficto, proceder-se-a da
seguinte forma:
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bern classificada sera convocada para, em

querendo, apresentar nova proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, no
prazo maximo de 5 (cinco) minutos ap6s o encerramento dos lances, sob pena de preclusao, situacao
em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) nao ocorrendo a contratagao de microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso
anterior, serao convocadas as remanescentes ME/EPP que porventura se enquadrem no mesmo
intervalo percentual de 5%, na ordem classificat6ria, para o exercicio do mesmo direito;
c) No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem no aludido intervalo, see realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta. desde que nao haja lances.
7.6.12- Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais, e realizada a
classifica?ao final das propostas, o (a) Pregoeiro examinara a aceitabilidade do primeiro classificado,
especialmente quanto a conforrmdade entre a proposta/oferta de menor prego e o valor estimado para a
contratacao constante da planilha anexa a Solicitacao, decidindo motivadamente a respeito.
7.6.13-Tratando-se de preco inexequivel o (a) Pregoeiro podera determinar ao licitante que comprove
a exequibilidade de sua proposta, em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificapao.
7.6.14- Ocorrendo a hip6tese tratada no subitem anterior, o(a) Pregoeiro abrira o envelope de
habilitacao do licitante primeiro classificado "sob condicao", considerando o disposto no sub item
anterior.
7.6.15-Diante da hip6tese tratada no subitem 7.6.13 o(a) Pregoeiro podefa, tamb6m "sob condicao",
negociar diretamente com o classificado subsequente para que seja obtida melhor oferta que a sua

proposta anteriormente oferecida a fim de conseguir menor prego, caso nao comprovada a
exequibilidade do licitante anteriormente classificado.
7.6.16-0 lance verbal depois de proferido see irretratavel, nao podendo haver desistencia dos lances
ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as penalidades constantes deste Edital (subitens: 12.1 e

or
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7.6.17- Os licitantes que apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis serao
considerados desclassificados, nao se admitindo complementa¢ao posterior.
7.6.18-Considerar-se-ao precos manifestamente inexequiveis aqueles que forem simb6licos, irns6rios
ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
7.6.19- Nao ser5o adjudicadas propostas com pre¢os superiores aos valores estimados para a
contratacao, constantes da planilha anexa a Solicitacao.
7.6.19. I - Serao considerados compativeis com os de mercado os preaps registrados que forem iguais
ou inferiores a media daqueles apurados pela Central de Compras da Prefeitura de lc6, responsavel

pela elaboragao e elnissao da referida Planilha, assim tamb6m, dirimidas as eventuais ddvidas que
possam surgir.
7.6.20-Caso o pre9o referente ao preco final seja composto de pregos unitarios, devefa o Pregoeiro,
antes da convocacao de todos os licitantes, solicitar ao vencedor a adequagao desses preaps ao valor do
lance final.

7.6.21-Caso a licltante classificada com o Manor preco por item seja uma ME/EPP e esta apresente
restrig6es na comprova¢ao da regularidade fiscal, sera convocada para apresentar a documentacao
regularizada. Conta-se a partir da declaracao de vencedora do certame, o prazo de 5 (cinco) dias hteis,

prorrogaveis por igual periodo, a criterio do Pregoeiro, para regularizacao da documentacao, nos
termos do § lo do art. 43 da Lei Complementar n° 123, de 2006, com vista a contratagao.
7.6.22- A nao regularizacao da documentagao, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadencia do direito a contratacao, sendo facultado ao (a) pregoeiro (a) convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificapao crescente, para assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.
7.6.23-Caso a licitante classificada com o Menor prego por Lote seja uma empresa nao beneficiada
pelo tratamento diferenciado e nao apresente situacao regular, no ato da assinatura do contrato, sera
convocado outro licitante, observada a ordem de classifica¢ao crescente, para celebrar o contrato, e
assim sucessivamente.
7.6.24- 0 contrato devera ser assinado em ate 5 (cinco) dias da convocagao do licitante declarado
vencedor, observados os itens 7.6.21, 7.6.22 e 7.6.23, cabendo ainda a negociacao direta, a fin de se
obter preco mais vantajoso.
7.7- HABILITACAO D0 LICITANTE CLASSIFICADO: Existindo proposta classificada
aceitavel, o Pregoeiro anunciafa a abertura do envelope referente aos "Documentos de Habilitacao"
do(s) licitante(s) que apresentou(aram) a(s) melhor(es) proposta(s), para confirmacao das suas
condi¢6es habilitat6rias, determinadas no item 6.
7.7.1 -Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n° 02
(Documentos de Habilita9ao), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, ou
com irregularidades, serao considerados inabilitados, nao se admitindo complementacao posterior,
excetuando-se o disposto no item 7.6.21.
7.7.2-Constatado o atendimento das exigencias fixadas no Edital, o licitante sera declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o obueto da licita¢ao. pelo Pregoeiro, caso nao haja intencao de interposicao de
recurso por qualquer dos demais licitantes.
7.7.3- Se o licitante desatender as exigencias habilitat6rias, o Pregoeiro examinara a oferta

subsequente, permitida negociacao - subitem 7.6.8 do Edital, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a verificacao da habilitacao do licitante, na ordem de classificacao, e assim
sucessivamente, ate a apuracao de uma proposta que atenda integralmente ao Edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
7.7.4- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administracao podefa fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentacao de nova
documentacao ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo.
7.7.5-0 Pregoeiro ted a prerrogativa de decidir se o exame dos "documentos de habilitacao" se clara
ao final da etapa competitiva de cada item ou ao final do julgamento de todos os itens.
7.8 -RECURSOS: Somente no final da sessao, depois de declarado o(s) licitante(s) vencedor(es) do
certame, qualquer licitante poderi manifestar, imediata e motivadamente, a intencao de interpor
recurso, com registro em ata da s{ntese das suas raz6es, facultando-lhe juntar memoriais no prazo de 3
y,/

(tres) dias corndos, ficando os demais licitantes desde logc> intimados para apresentar contra raz6es em
•,.f'

prazo sucessivo tambem de 03 (tres) dias corndos (que comecara a correr do t6rmino do prazo da
recorrente), sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
7.8.1 -0 recurso sera dirigido ao(s) Secretario(s) Gestor (es), por interm6dio do(a) Pregoeiro, o(a) qual
podefa reconsiderar sua decisao no prazo de 05 (cinco) dias dteis, ou, nesse mesmo prazo, faze-lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 05
(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso pelo(s) Secretario(s) Gestor(es).
7.8.2-Nao serao admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante
nao habilitado legalmente ou nao identificado no processo para responder pela Licitante.
7.8.3-Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelat6rios ou quando nao

justificada a inteneao de interpor o recurso pelo Licitante.
7.8.4-0 recurso contra decisao do Pregoeiro nao tera efeito suspensivo.
7.8.5-A falta de manifestacao imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessao do
Pregao Presencial, importara a preclusao do direito de recurso e a adjudicac5o do objeto da licitacao
pelo Pregoeiro ao licitante vencedor.
7.8.6-A peticao poderi ser feita na pr6pria sessao e, se oral, sera reduzida a termo em ata, facultado ao
Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
7.8.7- 0 acolhimento de recurso importafa a invalidacao apenas dos atos insuscetlveis de
aproveitamento.
7.8.8- Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(s)
Secretario(s) Gestor (es) homologara(ao) e procedefa(ao) a adjudicacao da(s) proposta(s)
vencedora(s), para deteminar a contratacao;
7.8.9-A intimagao dos atos decis6rios da administracao -Pregoeiro ou Secretario(s) -em sede
recursal sera feita mediante afixag5o de c6pia do extrato resumido ou da integra do ato no flanel6grafo
da Comissao de Licitaeao da Prefeitura de Ic6, confome disposto na Lei Organica do Municipio.
7.8.10-Os autos do processo administrativo permanecerio com vista franqueada aos interessados na
sede da Comissao de Licitacao da Prefeitura de Ic6.

7.9- ENCERRAMENTO DA SESSAO: Da sessao do Pregao Presencial sera lavrada ata
circunstanciada, que mencionafa os licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais
apresentadas, consoante no mapa de lances, a analise da documentagao exigida para habilitacao e os
recursos interpostos, devendo ser a mesma obrigatoriamente assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro e sun
Equipe de Apoio, e facultativamente, pelos licitantes ainda presentes quando do encerramento dos
trabalhos.
7.9.1-Ao final da sessao, caso nao haja intencao de interposieao de recurso e o preco final seja igual
ou inferior ao previsto para a entrega dos produtos, sera feita pelo(a) Pregoeiro a adjudicagao ao
licitante declarado vencedor do certame e encerrada a reuniao, ap6s o que, o processo, devidamente
instruido, sera encaminhado:
a) a Assessoria Juridica, para fins de analise e parecer;
b) e depois a(s) Secretaria(s) competentes para homologagao e subsequente formalizacao do Contrato.
7.10-SUSPENSAO DA SHSSAO:
7.10.1 -Ao Pregoeiro 6 facultado suspender qunlquer sessao mediante motivo devidamente justificado
e marcar sua reabertura para outra ocasiao, fazendo constar esta decisao na ata dos trabalhos.
7.10.2-0 Pregoeiro podera, para analisar as propostas de precos, os documentos de habilitacao e
outros documentos, solicitar pareceres t6cnicos e suspender a sessao para realizar diligencia a fin de
obter melhores subsidios para as suas decis6es.

7.11 -INDICACAO D0 VENCEI)OR: No julgamento das propostas/ofertas sera declarado
vencedor o Licitante que, tendo atendido a todas as exigencias deste Edital, apresentar o Menor
por Lote, cujo objeto do certame a ela sera adjudicado.
7.1 I. I -Nao serao consideradas ofertas ou vantagens nao previstas neste Edital.

DA(S) DOTACAO(OES) ORCAMENTARIA(S) - 8.

.&

'i,`

8.I-As despesas decorrentes das eventuais contratac6es que poderao advir desta licitagao correrao a
conta de recursos especificos consignados no respectivo Oxpamento Municipal, inerentes a(s)
S ecretaria(s) Contratante(s) interessadas.

CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGENCIAS, REVOGACAO E ANULACAO

-9.
9.1-Ate 02(dois) dias titeis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa

juridica podera solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocat6rio deste Pregao
Presencial.
9.1.I-Decaira do direito de impugnar os termos do Edital de licitagao perante a Administragao a

pessoa que nao o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hip6tese em que tal comunicacao nao tera
efeito de recurso.
9.I.2-A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedifa de participar do processo
licitat6rio ate o transito em julgado da decisao a ela pertinente.
9.2- Somente serao aceitas solicitac6es de esclarecimentos, providencias ou impugnac6es mediante
petigao confeccionada em maquina datilografica ou impressora eletr6nica, em tinta nao lavavel, que
preencham os seguintes requisitos:
9.2. I -0 enderecamento ao Pregoeiro da Prefeitura de lc6;
9.2.2 - A identifica¢ao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos
documentos comprobat6rios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissao,
domicilio, ndmero do documento de identificacao, devidamente datada, assinada e protocolada na sede
da Comissao de Licitagao da Prefeitura de Ic6, dentro do prazo editalicio;
9.2.3 -0 fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os items ou subitens discutidos;
9.2.4 -0 pedido, com suas especificag6es;
9.3-Cabers ao Pregoeiro decidir sobre a peticao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
9.4- A resposta do Mumcipio de Ic6 - CE, sera disponibilizada a todos os interessados mediante
afixacao de c6pia da integra do ato proferido pela administracao no flanel6grafo da Comissao de
Licitacao da Prefeitura de Ic6, conforme disposto da Lei Organica do Municipio e constituiri
aditamento a estas Instruc6es.
9.5-0 aditamento prevalecera sempre em relapao ao que for aditado.
9.6- Acolhida a petigao de impugnacao contra o ato convocat6rio que importe em modificacao dos
termos do Edital sera designada nova data para a realiza¢ao do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulacao das propostas.
9.6.I-Qualquer modificacao neste Edital sera divulgada pela mesrm forma que se deu ao texto
original, exc^eto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulacao das propostas.
9.7- DILIGENCIA: Em qualquer fase do procedimento licitat6rio, o(a) Pregoeiro ou a autoridade
superior, poderd promover diligencias no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informac6es ou

permitir sejam sanadas falhas formais de doculnentaeao que complementem a instrugao do processo,
vedada a inclusao posterior de documento ou informacao que deveria constar originanamente da
proposta, fixando o prazo para a resposta.
9.7.I -Os licitantes notificados para prestar qunisquer esclarecimentos adicionais deverao faze-lo no
prazo determinado pelo(a) Pregoeiro, sob pena de desclassificacao/inabilitacao.
9.8-REVOGACAO E ANULACAO: 0 Municipio de Ic6-Ce poderd revogar a licitacao por raz6es de
interesse pdblico, no todo ou em parte ou anular esta licitapao, em qualquer etapa do processo.

DA FORMALIZACA0 DA ATA DE REGISTR0 DE PRECOS -10
10.1- As obrigac6es decorrentes da presente licita?ao serao formalizadas mediante lavratura da
respectiva ATA DE REGISTRO DE PRECOS, subscrita pelo Municipio, atraves da(s) Secretaria(s)
Gestora(s), representada(s) pelo(s) Secretirio(s) Ordenador(es) de Despesa, e o(s) licitante(s)
vencedor(es), que observafa os termos da Lei n.a 8.666/93, da Lei n.° 10.520/02, deste Edital e demais
normas pertinentes.
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10.I.1-Integra o presente instrumento (ANEXO IV) o modelo da Ata de Registro de Precos a ser
celebrada.
10.1.2-Os licitantes al6m das obrigag6es resultantes da observancia da Legislagao aplicavel, deverao
obedecer as disposic6es elencadas na Ata de Registro de Precos - Anexa a este Edital.
10.2- Homologada a licitacao pela autoridade competente, o Municipio de Ic6- CE convocara o
licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Precos, que firmafa o compromisso para
futura contratacao entre as partes, pelo prazo previsto, mos termos do modelo que integra este Edital.
10.2.1 -0 Licitante Vencedor tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado a partir da convocacao, para
subscrever a Ata de Registro de Precos. Este prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,

quando solicitado pelo Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocolTa justo motivo
aceito pelo Municipio de Ic6-Ce.
10.2.2-A recusa injustificada ou a carencia de justo motivo da vencedora de nao formalizar a Ata de
Registro de Precos, no prazo estabelecido, sujeitara a Licitante a aplicacao das penalidades previstas
neste Edital.
10.2.3-Se o licitante vencedor nao assinar a Ata de Registro de Precos no prazo estabelecido 6
facultado a administracao municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de
classificacao final das propostas, para negociar com os mesmos, com vistas a obtengao de melhores
precos, preservado o interesse pdblico e respeitados os valores estimados para a contrata9ao previstos
na planilha de custos anexa ao Projeto Basico.
10.3-Incumbird a administra¢ao providenciar a publicacao do extrato da Ata de Registro de Precos nos

quadros de aviso dos 6rgaos pdblicos municipais, ate o quinto dia btil do mss subsequente ao de sua
assinatura. 0 mesmo procedimento se adotard com relapao aos possiveis termos aditivos.
10.4-0 licitante, quando celebrada a Ata de Registro de Pregos flea obrigado a aceitar, nas mesmas
condic6es pactuadas, os acrescimos ou supress6es quantitativas que se fizerem necessinas, a crit6rio
da admmistracao ptiblica, respeitando-se os limites previstos na Lei n.° 8.666/93 e alterac6es

posteriores, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor maximo consignado na Ata de Registro de
Precos.
10.5-A Ata de Registro de Precos produzira seus juridicos e legais efeitos a partir data de sua

assinatura e vigera PELO PRAZO DE 12 (doze) MESES, admitindo-se, poiem, a prorrogacao da
vigencia da ata, mos termos do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93, se a proposta registrada continuar
se mostrando mais vantajosa a administracao.
10.6-A Ata de Registro de Precos nao obriga o Municipio a firmar qualquer contratacao, nem ao
memos nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitag6es especificas para aquisigao do(s)
objetos(s), obedecida a legislagao pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferencia de
fomecimento, em igualdade de condic6es.
10.7-0 direito de preferencia de que trata o subitem anterior poded ser exercido pelo beneficiario do
registro, quando o Municipio optar pela aquisicao do obj eto cujo preco esta registrado, por outro meio
legalmente permitido, que nao a Ata de Registro de Precos, e o preeo cotado neste, for igual ou
superior ao registrado.
10.8- 0 preco registrado e os respectivos fomecedores serao divulgados no quadro de avisos
Comissao de Licitacao da Prefeitura de Ic6 e ficarao a disposicao durante a vigencia da Ata
Registro de Pre9os.
10.9- 0 Municipio monitorafa, pelo memos trimestralmente, os pre9os dos produtos, avaliafa o
mercado constantemente e podera rever os precos registrados a qualquer tempo, em decorrencia da
reducao dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos produtos registrados.
10.9.1 -0 Municipio convocara o fomecedor para negociar o preco registrado e adequa-lo ao preco de
mercado, sempre que verificar que o pre¢o registrado estiver acima do pre¢o de mercado.
10.10-iintes de receber o pedido de fomecimento e caso seja frustrada a negociaeao, o fomecedor

podera ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e
apresentaeao de comprovantes, que nao pode cumprir as obrigac6es assumidas, devido ao preeo de
mercado tomar-se superior ao preco registrado, por fato superveniente.
10.11 -Em qualquer hip6tese os precos decorrentes da revisao, nao poderao ultrapassar aos praticados
no mercado, mantendo-se a diferenga percentunl apurada entre o valor originalmente, constante da
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proposta do fomecedor, e aquele vigente no mercado a epoca do registro - equagao econ6micofinanceira.
10.12-Para efeito de definicao do preco de mercado serao considerados os preaps que forem iguais ou
inferiores a media daqueles apurados pelo Municipio para determinado Item.
10.13-Nao havendo exito nas negocia¢6es com o primeiro colocado, o Municipio podefa convocar os
demais fomecedores classificados para formalizarem o Registro de seus Precos, nas mesmas condic6es
do 1° colocado ou revogar a Ata de Registro de Precos ou parte dela.

DA ENTREGA DOS BENS LICITADOS -11
11.I-DAS ORDENS DE COMPRA/FORNECIMENTO: 0 fomecimento dos produtos se dafa
mediante expedi9ao de ORDENS DE COMPRA/AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO, por parte
da Administracao ao licitante vencedor, que poderao englobar integralmente os quantitativos e/ou beus
objeto do Registro de Precos (entrega imedlata) ou apenas parte deles (entrega fracionada), de acordo
com a conveniencia e oportumdade administrativa, a necessidade e disponibilidade financeira da(s)
Secretaria(s) Gestora(s).
I I.1.1-A ordem de compra/autorizagao de fomecimento emitida contefa os produtos pretendidos e a

respectiva quantidade, devendo ser entregue ao beneficidrio do registro no seu enderego fisico, ou
enviada via fac-simile ao seu ndmero de telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endereco
eletr6hico, cujos dados constem do cadastro ou da pr6pria Ata de Registro de Pregos.
11.I.2-Observadas as determinac6es e orientae6es constantes da ordem de compra/autorizacao de
fomecimento, o fomecedor devefa fazer a entrega dos produtos no local, dentro do prazo e horarios
previstos, oportunidade em que receberd o atesto declarando a entrega dos bens.
11.1.3-0 aceite dos produtos pelo 6rgao recebedor nao exclui a responsabilidade civil do fomecedor
por vicio de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificac6es estabelecidas no Anexo deste
Edital quanto aos produtos entregues.
I 1 . I .4- Poderao ser fimrados contratos decorrentes da Ata de Registro de Precos, que serao tratados de
forma aut6noma e se submeterao igualmente a todas as disposic6es constantes da Lei n.° 8.666/93,
inclusive quanto as prorrogae6es, alterac6es e rescis6es.
11.2- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os bens licitados deverao ser entregues imediatamente,
a partir das caracteristicas que se apresentam mos quantitativos discriminados na ORDEM DE
COMPRA/AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO pela administragao, no local, dia e horario
estabelecidos pela Unidade Gestora.
I I.2.1-Para os produtos objetos deste certame devera ser emitide Fatura e Nota Fiscal em nome da
Prefeitura Mumcipal de lc6 -CE.
11.2.2-No caso de constatacao da inadequaeao dos produtos fomecidos as normas e exigencias
especificadas neste Edital e na Proposta vencedora a Administracao os recusara, devendo ser de
imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas condig6es, sob
pena de aplicacao das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.
11.2.3- Em nellhuma hip6tese serao concedidas prorrogac6es de prazo.
11.3-Os bens licitados deverao ser entregues, observando rigorosamente as condig6es contidas no
Projeto Basico, mos Anexos desse instrumento e disposic6es constantes de sua proposta, bern ainda as
nomas vigentes, assumindo o fomecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos,
taxas e quaisquer Onus de origem federal, estadual e municipal, ben como, quaisquer encargos
judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do fomecimento que lhes sejam imputaveis, inclusive com relagao a terceiros, e ainda:
a) a reparar, corngir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
fomecimento em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrec6es;
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execngao do fomecimento, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacao ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado;
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c) indicar preposto, aceito pela Administragao, para representa-lo na execueao do fomecimento. As
decis6es e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do fomecedor deverio ser
comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adogao das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condic6es do registro de precos, os aciescimos ou supress6es quantitativas que
se fizerem no fomecimento, ate 250/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do registro,
na forma do § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
e) a entrega dos bens deve se efetuar de forma a nao comprometer o funcionamento dos servicos do
Municipio.

DO PAGAMENT0 E REEQUILiBRIO -12
12.I. 0 pagamento sera efetuado ate 30 (trinta) dias contados da data da apresentacao da nota
fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratacao, mediante cr6dito em conta corrente em
nome da contratada.
12.2. A nota fiscal/fatura que apresente incorrec6es sera devolvida a contratada para as devidas
corree6es. Nesse caso. o prazo de que trata o subitem anterior comecafa a fluir a partir da data de
apresentagao da nota fiscal / fatura comgida.
12.3. Nao sera efetuado qunlquer pagamento a contratada, em caso de descumprimento das condig6es
de habilitacao e qunlificacao exigidas na licitacao.
12.4. i vedada a realizacao de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo nao estiver de
acordo com as especificac6es deste instrumento.
12.5. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados a apresentacao dos seguintes comprovantes:
12.5.1. Documentagao relativa a regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
12.6. Toda a documentacao exigida devera ser apresentada em original ou por qualquer processo de
reprografia, obrigatoriamente autenticada em cart6rio. Caso esta documentacao tenha sido emitida pela
internet, s6 sera aceita ap6s a confirmagao de sua autenticidade.
12.7. Os precos registrados que sofrerem reajuste/reequilibrio nao ultrapassarao aos precos praticados
no mercado, mantendo-se a diferenca percentual apurada entre o valor originalmente constante da

proposta e aquele vigente no mercado a dyoca do registro.
12.8. Caso o prego registrado seja superior a media dos precos de mercado, o MUNIcipIO solicitafa
ao Fomecedor, mediante correspondencia, reducao do preco registr,ado, de forma a adequa-lo.
12.9. Fracassada a negocia¢ao com o primeiro colocado o MUNICIPIO convocafa as demais empresas
com precos registrados, se for o caso, ou ainda os fomecedores classificados, respeitado as condi96es
de fomecimento, os precos e os prazos do primeiro classificado, para reducao do preco; hip6tese em
que podera ocorrer alterac6es na ordem de classifica¢ao das empresas com prego registrado.
12.10. Serao considerados compativeis com os de mercado os pre¢os registrados que forem iguais ou
inferiores a media daqueles apurados pela Central de Compras da Prefeitura de lc6.

DAS SANC6ES - 13.
13.1-0 licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de assinar a
Ordem de compra/Contrato ou apresentar documenta¢ao falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execucao de seu objeto, n5o mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na
execucao do contrato, comportar-se de modo inid6neo ou cometer fraude fiscal, ficafa impedido de
licitar e contratar com o Municipio de lc6 e sera descredenciado no Cadastro da Prefeitura de lc6 pelo

prazo de ate 5(cinco) anos, sem prejuizo de aplicacao das seguintes multas e das demais cominag6es
legais:

13 .1. I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor empenhado no caso de:
a) Recusar em assinar o contrato;

b) Apresentar documentacao falsa exigida para o certame;
c) Nao manter a proposta ou lance;
d) Fraudar na entrega dos bens;
e) Comportar-se de modo inid6neo;
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13.1.2 -Multa morat6ria de 0,5% (cinco decimos por cento) por dia de atraso na entrega de qualquer
objeto contratual solicitado, contados do recebimento da Ordem de compra no enderego constante do
cadastro, ate o linute de 15% (quinze por cento) sobre o valor da compra/solicitagao, caso seja inferior
a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na entrega dos bens;
13.1.3 -Multa morat6ria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ben, na hip6tese de atraso superior
a 30 (trinta) dias da entrega do bern;
13.2-Na hip6tese de ato ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtomos a entrega dos
bens, as atividades da administraq:ao, desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave, ou
descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigac6es definidas neste instrumento, ou em
outros documentos que o complementem, nao abrangidas nos subitens antenores, serao aplicadas, sem
prejuizo das demais sanc6es previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.°
10.520/02, as seguintes penas:

a) Advertencia;
b) Multa de 1% (urn por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisig5o, ou do
valor global maximo ou do contrato, conforme o caso;
13.3-0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da notificagao ou decisao do recurso, por meio de Documento de ArTecadacao Municipal DAM.
13.3.1- Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do
pagamento a que o licitante fizerjus.
13.3.2-Em caso de inexistencia ou insuficiencia de cr6dito do licitante, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de
execngao fiscal, com os encargos correspondentes.
13 .4- 0 fomecedor beneficiario da ata tera o registro de seu preco cancelado quando:
13 .4. I - Descumprir as condic6es da Ata de Registro de Precos;
13.4.2-Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido
pela Administracao, sem justificativa aceitavel;
13.4.3-Nao aceitar reduzir o seu preco registrado, na hip6tese de este se tomar superior aqueles

praticados no mercado;
13.4.4 -Tiver presentes raz6es de interesse pdblico.

13.5- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanc6es serao aplicadas ap6s regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contradit6rio.
13.5.I-No processo de aplicacao de penalidades 6 assegurado o direito ao contradit6rio e a ampla
defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias titeis para as sang6es exclusivamente de multa e advertencia;
b) 10 (dez) dias corndos para a sancao de impedimento de licitar e contratar com o Municipio de Ic6 e
descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de lc6 pelo prazo de ate 05 (cinco) anos.

FRAUDE E CORRUPCAO - 14
14.I. Os licitantes devem observar e fazer observar, por seus fomecedores e subcontratados, se
admitida subcontratagao, o mais alto padr5o de 6tica durante todo o processo de licita¢ao, de
contrata¢ao e de execugao do objeto contratual. Para os prop6sitos desta clausula, definem-se as
seguintes praticas:

a) "pritica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor ptiblico no processo de licitapao ou
na execucao de contrato;

b) "Pratica Fraudulenta": a falsificacao ou omssao dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitacao ou de execugao de contrato;

c) "Pratica conluiada": esquematizar ou estabelecer urn acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando
estabelecer precos em niveis artificiais e nao competitivos;

dy

d) "Prdtica Coercitiva": causar dano ou amea¢ar causar dano, direta ou indiretamente, as
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao em urn processo licitat6rio ou
afetar a execueao do contrato.

e) "Prftica Obstrutiva":
(a) Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspec6es ou fazer declarac6es falsas aos
representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a
apurapao de alega96es de pratica prevista na clausula 14. I ,deste Edital;

(b) Atos cuja intencao seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo
financeiro multilateral promover inspecao.
14.2. Na hip6tese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral,
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impord sancao sobre uma empresa ou pessoa
fisica, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o
envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de urn agente, em praticas corruptas, fraudulentas,
conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitaeao ou da execucao urn contrato financiado
pelo organismo.
14.3. Considerando os prop6sitos das clausulas acima, o licitante vencedor, como condi9ao para a
contratacao, devera concordar e autorizar que, na hip6tese de o contrato vir a ser financiado, em parte
ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso,

permitifa que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar
o local de execucao do contrato e todos os documentos e registros relacionados a licitacao e a
execugao do contrato.
14.4.
0 Contratante, garantida a previa defesa, aplicafa as sane6es adlninistrativas pertinentes,
previstas na Lei Federal n° 8.666 de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de
representante da empresa ou da pessoa fisica Contratada em praticas cormptas, fraudulentas,
conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitagao ou na exeoucao do contrato financiado por
organismo financeiro multilateral, sem prejuizo das demais medidas administrativas, criminais e
civeis.

DISPOSIC6ES GENES - 15
15.I-As normas que disciplinam este Pregao Presencial serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, atendidos o interesse pdblico, sem comprometimento da
seguranca e do regular funcionamento da administracao.
15.2-Os casos omissos poderao ser resolvidos pelo Pregoeiro durante a sessao e pelo(s) Secretino(s)
Ordenador(es) de Despesa, em outro caso, mediante aplicacao do caput do art. 54 da Lei n.° 8.666/93.
15.3- 0 nao atendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara no afastamento do
licitante, desde que sejam possiveis a afericao da sua qualidade e a exata compreensao da sua proposta
durante a realizagao da sessao ptiblica deste Pregao Presencial.
15.4-A adjudicacao e a homologacao do resultado desta licitacao nao implicara direito a contratacao.
15.5-A formalizacao da Ata de Registro de Preaps nao gera ao beneficiario direito de fomecimento,
mas apenas mera expectativa de contratacao.
15.6-A formalizagao da Ata de Registro de Precos s6 gera ao beneficiario do registro a obrigaeao de
fomecimento quando expedida a competente ordem de compra ou celebrado o competente termo de
contrato.
15.7 - Nenhuma indenizacao sera devida as licitantes pela elaboracao ou pela apresentacao de
documentagao referente ao presente Edital, nem em relagao as expectativas de contratac6es dela
decorrentes.
15.8-A administracao disponibilizafa meios de divulgapao e amplo acesso aos precos praticados no
Registro objeto dessa licitacao.
15 .9- A Homologagao do presente procedimento sera de compet6ncia do(s) Secretario(s) Gestor(es).
15.10-Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital. exclui-se o dia de inicio de contagem e
inclui-se o dia do vencimento, observando-se que s6 se iniciam e vencem prazos em dia de expediente
normal no Municipio, exceto quando for expressamente estabelecido em contralio.
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15.11 -Para dirimir, na esfera judicial, as quest6es onundas do presente Edital sera competente o Foro

da Comarca de lc6 - CE.
15.12-Quaisquer infomac6es poderio ser obtidas pelo telefone: (088) 3561-1508 das 07:30h as
11:30h, ou diretamente rna Sede da Comissao de Licita?ao da Prefeitura de Ic6, situada a Rua

Francisca Alves de Moraes, S/N-I ° andarLGerencia, Ic6-Ce.
15.13-C6pias do Edital e Anexos serao fomecidas mediante Termo de Retirada de Edital,

gratuitamente atraves de CD ROOM ou PEN DRIVE, a ser fomecido pelo licitante, mos horarios de
07:30 as 11:30 horas, na Sede da Comissao de Licitagao da Prefeitura de lc6, situada no endereco
constante no subitem anterior, ficando os autos do presente processo administrativo de Pregao a
disposicao para vistas e conferencia dos interessados, ficando o licitante obrigado a;
15.13.1. 0 referido Edital e seus Anexos tamb6m estao disponiveis no seguinte sitio virtual:
www.tce.ce.gov.br.
15.14-0 Projeto Basico poderd ser examinado por qualquer interessado na sede da Comissao de
Licitapao da Prefeitura de Ic6.
15.15-Todas as normas inerentes as contrata¢6es do objeto deste Certame, discriminadas no Anexo Termo de Referencia deste lnstrumento Convocat6rio deverao ser minuciosamente observadas pelos
licitantes qunndo da elaboracao de suas propostas.
15.16-No interesse da Administra¢ao Municipal e sem que caiba as licitantes qualquer tipo de
indenizacao, fica assegurado a autoridade competente:
a) Alterar as condic6es, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitacao, dando ciencia
aos interessados na forma da legislacao vigente.
b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitacao, a qualquer tempo, disto dando ciencia
aos interessados mediante publicacao na forma da legislapao vigente.
15.17. Os avisos de prosseguimento das sess6es, a decisao sobre os recursos interpostos, a Anulacao
ou revogacao serao feitos aos interessados mediante publicagao no flanel6grafo da Prefeitura de Ic6.
Ic6-CE, 09 de fevereiro de 2021 .
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ANEX0 I - TERMO DE REFERENCIA
1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:
I.I. Visando o born funcionamento dos serviaps das diversas secretarias do municipio de lc6, se faz
necessario a aquisicao do matenal permanente abaixo relacionado.

2 -ESPECIFICACAO DO OBJETO:
2.1. A presente licitac5o ten como objeto o REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E
EVENTUAIS AQUISIC`6ES DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNIcfpIO DE IC6/CE. Tndo em conformidade com as
especificag6es e quantitativos contidos neste TERMO DE REFERENCIA.

3. DAS ESPECIFICACOES E OUANTITATIVOS DO OBJETO:
LOTE UNICO

®

DISCRIMINACAO

UND

QTD
TOTAL

AR CONDICI0NADO, tipo Split de parede de 12.000
btus com tripla filtragem (Ultra Filter + Carbono +
Nylon)` Fun¢ao Swing` Display dc 4. Temperatura

UND

142

ITEM
I

VALOR
MEDlo

VALOR

TOTAL

Digital tensao 220 walts com kit instalaq:ao ate 5 metros

devidamente instalados. Rotulagem contendo selo
PROCEL com classificacao do INMETRO de eficjencia

RS I .900,27

R$ 269.837`87

energetica "A". Embalagem com dados de identificacao
do produto e marca do t`abncante. Com manual de
instruc6es em portugues, garantia do fabricante minima
de 01 urn ano.
2

®

AR CONDICIONADO` tipo Split de parcde de 18.000
btus com tripla filtragem (Ultra Filter + C`arbono +
Nylon). Fun¢ao Swing. Display de 4. Temperatura
Digital tensao 220 walls com kit instala¢ao ate 5 metros
devidamente
instalados.
Rotulagcm
contendo
selo
PROCEL com classifica¢ao do lNMETRO de eficjencia
energetica "A". Embalagem com dados dc identit-ica¢ao
do produto e marca do fabricante. Com manual de
instru¢6es cm portugues` garantia do fabTicante minima

UND

48

R$ 2.883,60

RS

138412,80

de 01 urn ano.

3

AR CONDICIONADO, tipci Split de parede de 22.000

UND

06

btus com tripla filtragem (Ultra Filter + Carbono +
Nylon). Funcao Swing. Display de 4. Temperatura

Digital tensao 220 walts com kit instalacao ate 5 metros
devidamente

in`stalados

Rotulagem

contendo

selo

PROCEL com classificat;5o do lNMETRO de eficiencia

4

5

energetica "A" Embalagem com dados de identificacao
do produto e marca do fabricante Com manual de
instruc6es en portugues` garantia do t`abricante m]'nima
de 01 urn ano.
AR CONDICIONADO, tipo Split de parede dc 24 000
btus com tnpla filtragem (Ultra Filter + Carbono +
Nylon)` Funeao Swing. Display de 4. Temperatura
Digital tensao 220 walts com kit instala¢ao ate 5 metros
devidamente instalados.
Rotulagem
contendo
selo
PROCEL com classificacao do INMETRO dc eficiencia
energetica "A". Embalagem com dados de identifica¢ao
do produto e marca do l`abricante. Com manual de
instru96es ern portugues, garantia do fabricante minima
de 0 I urn ano.

AR CONDICIONADO, tipo Split de parede de 30.000
btus com tripla filtragem (Ultra Filter + Carbono +

UND

UND

R$ 3.627,13

R$ 21762,80

R$ 3.808,72

R$ 95.218,00

R$ 5.445`64

R$ 43.565,15

25

08
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Nylon), Fun¢ao Swing, Display de 4. Temperatura
Digital tensao 220 walls com kit instalapao ate 5 metros
devidamente instalados.
Rotulagem
contendo
selo
PROCEL com classifica9ao do INMETRO de eficiencia
energetica "A". Embalagem com dados de identifica?ao
do produto e marca do fabricante. Com manual de
instru¢6es em portugues, garantia do fabncante minima
de 01 urn ano

6

AR CONDICIONADO. tipo Split de parede de 60.000
btus com trlpla filtragem (Ultra Filter + Carbono +
Nylon). Fun¢ao Swing. Display de 4. Temperatura
Digital tensao 220 watts com kit instalacao ate 5 metros
devidamente instalados. Rotulagem contendo selo
PROCEL com classificacao do INMETRO de eficiencia
energetica ''A". Embalagem com dados de identifica¢5o
do produto e marca do fabricante. Com manual de
instruc6es em portugues` garantia do fabricante minima

UND

14

R$ 9.011,27

RS

126.157.73

de 01 urn ano.

VALOR TOTAL

R$ 694.954,35

Valor estimado global: R$ 694.95435 (seiscentos e noventa e quatro mil novecentus e
cdrauenta e ouatro reais e trinta e cinco centavos).
5. DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACA0 GRUpothoTH:
5.1 A licitagao, para a contratagao de que trata o objeto deste Termo de Referencia e seus Anexos, em
lote justifica-se pela necessidade de preservar a integndade qualitativa do objeto, vez que vatios
fomecedores poderao implicar descontinuidade da padronizacao, bern assim em dificuldades

gerenciais e, ate mesmo, aumento dos custos, pois a contratac5o ten a finalidade de formar urn todo
unitirio. Some-se a isso a possibilidade de estabelecimento de urn padrao de qualidade e eficichcia que

ppode ser acompanhado ao largo do fomecimento, o que fica sobremaneira dificultado quando se trata
de diversos fomecedores.
5.2. 0 nao parcelamento do objeto em items, nos termos do art. 23, §1°, da Lei n° 8.666/1993, neste

caso, se demonstra tdenica e economicamente viavel e nao tern a finalidade de reduzir o carater
competitivo da licitacao, visa, tao somente, assegurar a gerencia segura da contratacao, e

®

principalmente, assegurar, nao s6 a mais ampla competicao necessina em urn processo licitat6rio, mas
tambem, atingir a sua finalidade e efetividade, que 6 a de atender a contento as necessidades da
Administracao Ptolica.
5.3. 0 loteamento dos items faz-se necess5rio haja vista a economia de escala, a eficiencia na
fiscalizacao de urn `inico contrato e os transtornos que poderiam surgir com a exist6ncia de duas ou
mais empresas para a execuc5o e supervisao do servigo a ser prestado. Assim com destaque para os
principios da eficiencia e economicidade, e imprescindivel a licita¢ao por lote.

4- DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS
4.1. Na proposta de preaps deveri constar as especificac5es detalhada do item, tipo e

quantidade solicitada, o valor unitirio e total, em moeda nacional, em algarismo e por
extenso, ja cousiderando todas as despesas, tributos, impostos, taxas, encargos e demais
despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os produtos, mesmo que nao estejam
registrados nestes documentos;
4.2. A Secretaria contratante poderi se valer da analise t6cnica dos produtos propostos, antes
da adjudicacao e homologapao da licitante, para verificac5o do atendimento das
especificap6es minimas dos produtos constantes neste termo.
4.3. Sera cousiderada vencedora a licitante ouja proposta contenha o Menor preco por Lote,
desde que atenda as exig6ncias contidas neste Termo de Referencia e no Edital de Licitaefro.

5 - DA FORMALIZACAO E VIGENCIA DA ATA DE REGISTR0 DE PRECOS
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5.I. Para o fomecimento dos bens serao emitidas ordens de fomecimento, em co o
e
com as propostas da hcitante vencedor do lote.
5.2. A Ata de Registro de Preqos produzird seus juridicos e legais efeitos a partir data de sua
assinatura e vigera PEL0 PRAZ0 DE 12 (DOZE) MESES, admitindo-se, por6m, a
prorrogacao da vigencia da ata, mos termos do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93, se a
proposta registrada continuar se mostrando mais vantajosa a administracao.
5.3. As obrigap6es decorrentes da presente licitagao serao fomalizadas mediante lavratura da
respectiva Ata de Registro de Preaps, subscrita pelo Municipio, atravds da(s) Secretaria(s)
Gestora(s), representada(s) pelo(s) Secretino(s) Ordenador(es) de Despesa, e o(s) licitante(s)
vencedor(es), que observara os termos da Lei n.° 8.666/93, da Lei n.a 10.520/02, deste Edital e
demais normas pertinentes.

6 - D0 ACOMPANIIAMENT0 E FISCALIZACAO DA ENTREGA DOS BENS
6.1. A entrega dos bens sera acompanhada e fiscalizada por servidor da Secretaria, o qual
deveri atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega para
fins de pagamento.
6.2. A presenca da fiscalizagao da Secretana nao elide nem diminui a responsabilidade da
empresa contratada.
6.3. Cal]era ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que nao
eesteja de acordo com as exigencias, bern como, determinar prazo para substituigao do item
eventualmente fora de especificacao.
6.4. 0 fomecimento dos produtos licitados podera ser frito de forma fracionada ou em sua
totalidade, de acordo com a necessidade do 6rgao interessado durante o prazo de contratagiv,
mediante a expedic5o de peri6dicas ORDENS DE FORNECIMENTO, pela Secretaria
Gestora, constando a quantidade de produtos a serem realizados.

7 - RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
7.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, decorrentes
do fomecimento dos bens, sem qualquer Onus para a Prefeitura Municipal de lc6.
7.2. Manter a compatibilidade com as obrigac6es assumidas, durante todo o processo do
contrato, de hal]ilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.
7.3. Substituir ds suas expensas, todo e qualquer produto em desacordo com as especificac6es
exigidas e padr6es de qualidade exigidos.
7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administra¢ao ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo ate o fomecimento dos produtos.
7.5. Responsabilizar-se pela fiel entrega dos produtos no prazo estabelecido.
7.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administracao, durante a
exeougiv do contrato.
7.7. Aceitar nas mesmas condic6es contratuais, os acr6scimos ou supress6es que se fizerem
necessarios, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na
forma do art. 65, paragrafos I a e 2° da Lei no 8.666/93 e suas alterac6es posteriores.

8 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
8.1. Indicar o local em que deverao ser entregues os produtos.
8.2. Proporcionar a CONTRATADA todas as condic6es necessdrias ao pleno cumprrmento
das obriga¢6es decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal n°
8.666/1993 e suas alterag6es posteriores.
8.3. Efetuar os pagamentos devidos nas condic6es estabelecidas neste Termo de Referencia.
8.4. Designar servidor para a vistoria e fiscalizacao da entrega.
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9 - CONDIC6ES DE PAGAMENTO
9.1. 0 pagamento sera efetuado ate 30 (trinta) dias contados da data da apresentacao da nota
fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratacao, mediante credito em conta
corrente em nome da contratada.
9.2. A nota fiscal/fatura que apresente incorrec6es sera devolvida a contratada para as devidas
correc6es. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comecara a fluir a partir da data
de apresentac5o da nota fiscal / fatura comgida.
9.3. Nao sera efetuado qualquer pagamento a contratada, em caso de descumprimento das
condic6es de habilitacao e qualificaefro exigidas na licitacao.
9.4. i vedada a realizagao de pagamento antes da execucao do objeto ou se o mesmo n5o
estiver de acordo com as especificaq6es deste instrunento.
9.5. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados a apresentacao dos seguintes
comprovantes:
9.5.I. Documentacao relativa a regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico ¢GTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
9.6. Toda a documentacfro exigida devera ser apresentada em original ou por qualquer

processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cart6rio. Caso esta documentacao
tenha sido emitida pela internet, s6 sera aceita ap6s a confirmacao de sua autenticidade.

10. DOTACA0 0RCAMENTARIA
10.1. A despesa ocorrera a conta de recursos especificos consignados no respectivo
Orcamento Municipal, inerente a Secretaria Contratante.

11. GESTOR DO CONTRATO
11.1. 0 Gestor do Contrato, sera exercido pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria
contratante, o qual devera exercer em toda sua plenitude a acao de que trata a Lei n° 8.666/93,
alterada e consolidada.

®
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ANEXO 11 -MODEL0 DE PROPOSTA DE PREC0
A
COMISSAO DE LICITACA0
Ice-CE
REF.: PREGA0 PRESENCIAL N° 01/2021
Data e Hora de Abertura:
as

horas

Razao Social:

CNPJ:
Endereco:
Fone:

CEP:

E-maii=

Fax :

Banco:_ Ag6ncia N.°:

®

Conta Corrente n.o:

1 - OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIC6ES DE AR
CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS
DO MUNIcipIO DE IC6/CE. Tudo colrforme especificac6es constante no Anexo I - Termo de
Referencia do Edital.

2 -ORCAMENTO DETALHADO
LOTH
ValorUnitfrio(RS)
Items

Discrimimcao

Marca

Unidade

ValorTotal(RS)

Quant.

V ALOR G L0BAI RS
Valor Global da proposta: RS
(
)
Prazo de entrega dos bens: Conforme o Edital.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no minimo.
0 licitante declara que, mos valores apresentados acima, estao inclusos todos os tributos, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal,
custos e demais despesas que possam incidir sobre o fomecimento licitado, inclusive a margem de
lucro.
0 licitante declara que tern o pleno conhecimento, aceitagao e cumprira todas as obrigac6es contidas
no Anexo I -Temro de Referencia deste Edital.

Local e data
Carimbo da empresa/Assinatura do responsavel
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ANEXO Ill -MODELOS DE DECLARAC6ES/PROCURACAO
ITEM 1) Modelo de Declarac5o:

DECLARACAO

(NOME E QUALIFICACAO DO FORNECEDOR), DECLARA sob as penas da lei, para todos os
fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitat6rio N.-°
01/2021 junto ao Municipio de Ic6, Estado do Ceara, o seguinte: (I) que da ciencia de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacao constantes do instrumento convocat6rio; (2) que tern pleno
conhecimento de todos os parametros e elementos do Edital e dos bens a serem ofertados no presente
certame licitat6rio; e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste Edital.

Pelo que, por ser a expressao da verdade, fima a presente, sob as penas da Lei.
...... (CE) ,..... de ............ de 20 .....

DECLARANTE

®
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ITEM 2) Modelo de Procuracao:

PROCURACAO
OUTORGANTE: Nome e qualificacao.

OUTORGADO: Nome e qualificacao.

PODERES: Pleno e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto a Prefeitura Municipal
de Ic6, em processo licitat6rio podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar no pregao os
envelopes de habilitacao e proposta de preaps, assinar toda a documenta¢ao necessaria, como tamb6m
formular ofertas e lances verbais de preaps 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.

Local e data

Nome do representante Legal
CPF NO

Ezl
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ITEM 3) Modelo de Declaracao:

DECLARACAO
OvOME E QUAIHCACAO DO FORN.ECEDOR), DECLARA:

a) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de
prova em processo licitat6rio N.° 01/2021, junto ao Municipio de lc6, Estado do Ceard, que, em
cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao
inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituicao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho notumo, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho
algum, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

b) Sob as penas da lei, para todos os flue de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de

prova em processo licitat6rio, junto ao Municipio de lc6, Estado do Ceard, que concorda integralmente
com os terlnos deste Edital e seus Anexos;
c) Que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitagao para participar no presente
certame licitat6rio, bern assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias
posteriores, mos termos do art. 32, §2°, da Lei n.a 8.666/93. Pelo que, por ser a expressao da verdade,
flrma a presente, sob as penas da Lei.
.......(CE),.....de.....„......de20.....

DECLARANTE
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ITEM 4) Modelo de Declara¢ao:

DECLARACAO

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sang6es e multas previstas neste ato convocat6rio,

que a empresa
(denomina¢ao da pessoa juridica),
CNPJ no
endereco
receita bruta no
valor de RS
6 microempresa ou empresa de pequeno porte, mos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos
declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferencia como crit6rio de
desempate no procedimento licitat6rio n° 01/2021, realizada pela Secretaria contratante.

None e assinatura do representante
RGno

dy/
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