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EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 21.006/2021 -PPRP

Regido pela Lei n.a 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei n.a 8.666
de 21/06/93 (atualizade).
PREAMBULO

0 Pregoeiro de Comissao de Licitacao da Prefeitura Munieipal de lc6, legalmente designado
pela Porfaria de n° 2021.01.01.21 de 01 de janeiro de 2021 torna pdblico para conhecimento

®

de todos os interessados que ate as O9hoomin do dia 30/09/2021 ne sede da Comissao de
Licitaeao da Profeitura de lc6, localizada a Rue Francisca Alves de Moraes, s/n -1° andar,
Gefencia, lc6 - CE, em sessao pdblica, da fa iniclo aos procedinientos de recebimento e
abertura dos envelopes concernentes as propostas de pregos, formalizacao de fences
verbais e documentos de habilitagao da licitacao medalidade Pregao Presencial N°
21.006/2021 -PPRP, identificado abacko, opjetivando o Registro de Precos mediante as
condie6es estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.° 10.520, de 17 de
julho de 2002 e subsidieriemente pete Lei n.° 8.666/93, de 21.06.93, alterada pela Lei n.a
8.883/94 de 08.06.94 e legislaeao complementar em vigor.
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E EVENTUAIS

ONTRATAc6Es

Objeto:

0

DE

PRESTACAO

DE

sERvieo

DE

REBOBINAGEM DE MOTORES E CONSERTOS EM
EQUIPAMENTOS
DIVERSOS,
PARA
ATENDER
AS
NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E
ESGOTO -SME DO MUNICIPIO DE loo-CE.

Secretaria(s):

ERVIC0 AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE.

6rgao Gerenciador:

ERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -SAAE

Criterio de Julgamento:

Menor preeo por Lote

Regime de Execuoao:

Por demanda

Modalidade:

Pregao Presencial

Data e Hora de Abertura:

DATA: 30/09/2021, as O9hoomin.

Validade da Ata:

12 (doze) Meses

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

PARTE A - Condic6es para competicao, julgamento e adjudica§ao.
Em que sao estabelecidos os requisitos e as condig6es para competicao, julgamento e
fomalizacao do contrato.

PARTE a -ANEXOS
Anexo I -Termo de Referencia;
Anexo 11 -Modelo de Proposta de Pregos;
Anexo Ill -Modelo de Declarac6es/Procuraeao;
Anexo lv -Minuta da Ata de Registro de Pregos.
Anexo V -Minuta do Contrato.
Rua Jos6 Ribeiro lvlonte, 231, Centro, Ic6, Ceafa, CEP 63.430-000
CNPJ n.a 14.126.956/000149 -Telefono: (88) 3561-1597
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1-DO OBJETO.
1.1-A presente licitaeao tern como objeto o REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E
EVENTUAIS CONTRATACOES DE PRESTACAO DE SERVIQO DE REBOBINAGEM DE
MOTORES E CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO
MUNIcipIO DE ICO-CE. Tudo conforme especificae6es contidas no Anexo I - Termo de
Referencia do Edital.

2 - DAs cONDie6Es PARA pARTicipACAO E cREDENciAMENTO NA PRESENTE
LICITACAO.

®

2.1- 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 participaeao de microempresas e empresas de pequeno
porfe nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Complementar n°
147/2014.

2.1.1-CADASTRAWIENTO: 0 cadastramento junto a Prefeitura de lc6 (inscricao no CRC) a

®

que se refere o subitem anterior devera ser providenciado pelo interessado diretamente na
sede da Comissao de Licitagao, situada a Rua Francisca Alves de Moraes, S/N- Primeiro
andar-Centro Gerencial, lc6-Ce, apresentando a documentaeao exjgida, ate as 11 :30h do
dia anterior ao previsto para o recebimento dos documentos de habilitagao e de proposta de
prego e a revalidaeao/atualizaeao de documentos.
2.1.2 -Na hip6tese de nao haver expediente na data designada para a realizaeao do ato,
este sera realizado no primeiro dia tltil subsequente, no mesmo local e hora.
2.2- CREDENCIAMENTO: Cada licitante devera apresentar-se com apenas 01 (urn)
representante, devidamente munido de documentagao 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.
2.2.1-Cada representante, juntamente com o documento habil de credenciamento, devefa
apresentar ainda:
a) C6pia de seu documento oficial de identificaeao (do representante), valido na forma da lei;
b) Declaraeao de pleno conhecimento, de aceitaeao e de atendimento as exigencias quanto
a proposta e a habilitaeao previstas no Edital, conforme modelo disposto no item 1 do
ANEXO Ill deste Edital;

c) Contrato social e aditivos e/ou consolidado
2.2.2- Os documentos de credenciamento e de identificaeao deverao ser apresentados em

separados dos envelopes de proposta de preeo e de habilitaeao, para que possam ser
analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura desses envelopes.
2.2.3- Entende-se por documento habil de credenciamento o instrumento particular de
mandato com firma reconhecida, conforme modelo discriminado no item 2 do ANEXO Ill
deste Edital, ou procuragao ptlblica acompanhado de documento que comprove a
titularidade 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 representagao, deverao ser
apresentados documentos que comprovem tal condicao (atos constitutivos da pessoa

juridica, ata de sua eleieao, etc.), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigac6es em decortencia de tal investidura.
.:
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2.3- A nao apresentaeao ou incorrecao insanavel de quaisquer dos documentos de
credenciamento do preposto nao inabilitara o licitante, mas impedifa 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 licitaeao
implicafa no nao credenciamento e na impossibilidade de sua participagao no certame.
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2.4- No decorrer do procedimento licitatorio, os licitantes poderao 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.
2.5.1-Se antes do inicio da abertura dos envelopes de preeo for constatada a comunhao de
s6cios, cooperados, diretores ou representantes entre licitantes particjpantes, 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 prego, os respectivos participantes
sefao automaticamente desclassificados do certame, independentemente do preco

proposto.
2.6- Nao poderao participar da presente licitagao os interessados que se encontrem em
processo de falencia, de dissolueao, de fusao, de cisao ou de incorporaeao, ou ainda, que
possuam registro de jnadimplencia contratual junto a Prefeitura de lc6 ou que estejam
cumprindo suspensao tempofaria de participaeao em licitaeao ou impedimento de contratar
com a Prefeitura de lc6-Ce, ou {enham sido declaradas inid6neas para licitar ou contratar
com a Administraeao Publica, bern como licitantes que se apresentem constituidos na forma
de empresas em cons6rcio.
2.7- As empresas enquadradas como microempresas (ME) e empresas de pequeno porte
(EPP), conforme incisos I e 11 do Artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro

a

de 2006, e que pretenderem se beneficiar nesta licitaeao do regime diferenciado e
favorecido previsto naquela lei deverao apresentar, no ato do credenciamento declaraeao
expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8° da lN 103/2007 do DNRC Departamento Nacional de Registro no Comercio.
2.8- As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e
empresas de pequeno porte que nao apresentarem a declaragao prevista neste subitem

poderao participar normalmente do certame, pofem, em igualdade de condie6es com as
empresas nao enquadradas neste regime.
2.9 - 0 credenciamento dos interessados sera efetuado antes da apresentacao dos
envelopes contendo a documentacao e propostas, no mesmo local de apresentaeao da
documentacao.

3 - DAS FASES DO PROCESSO LICITAT6RIO.
3.1 -0 presente procedjmento de licitagao seguifa o seguinte tfamite em fases distintas:
3.1.1-Credenciamento dos licitantes;

3.1.2-Recebimento dos envelopes de "propostas de preeos" e "documentos de habilitacao"
3.1.3-Abertura das propostas de preeos apresentadas, verificagao e classificaeao inicial
3.1.4-Lances verbais entre os classificados;
3.1.5-Habilitaeao do licitante melhor classificado;
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4 - DOS ENVELOPES E DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS.
4.1-A16m dos documentos de credenciamento, previstos no subitem 2.2, cada licitante
devefa ainda apresentar simultaneamente 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber:
"Proposta de Prego" e "Documentos de Habilitaeao".

4.2- Os conjuntos de documentos relativos a "Proposta de Preco" e aos "Documentos de
Habilitagao" devefao ser entregues em envelopes separados, opacos e lacrados,
rubricados no fecho, enderegados a Prefeitura de lc6, identificados com o ndmero da
presente licitagao, com o nome do licitante, o ndmero do CNPJ, o objeto da licita9ao e,
respectivamente, os titulos dos seus conteddos ("Proposta de Preeo" ou "Documentos de
Habjlitaeao").

a

4,3. Todos os documentos necessarios a participagao na presente licita§ao s6
poderao ser apresentados em original ou c6pja do original autenticada
exclusivamente por cart6rio competente, nao podendo, a equipe de apoio autenticar,
em nenhuma hip6tese, quaisquer desses documentos, por ser competencia exclusiva
de tabeliaes de notas, conforme art. 7°, inciso V, da Lei Federal n° 8.935 de 18 de
novembro de 1994.
4.3.1-Nao sefao aceitos documentos apresentados por mejo de fitas, discos magn6ticos,
filmes ou c6pias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras,
desenhos, gfaficos ou catalogos apenas como forma de ilustragao das propostas de preco.
4.3.2- Os documentos necessarios a participacao na presente licitagao, compreendendo os
documentos referentes a habilitaeao, a proposta de prego e seus anexos, devefao 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 vigencia sera aceito pelo Pregoeiro como sendo
de 60 (sessenta) dias, salvo determinaeao legal especifica em contfario.
5 - DA PROPOSTA DE PRECOS.

®

5.1-A proposta de precos devefa 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 alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada,
contendo na parte externa do envelope as seguintes indicac6es:

AO pREGOEiRO DA cOMissAO DE LiciTAe6Es DO MUNicipio DE ic6 -cE.
ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PRECO
PREGAO PRESENCIAL N° 21.006/2021 -PPRP
PROPONENTE:

5.2- A proposta de pregos devefa ser apresentada seguindo o modelo padronizado no
ANEX0 11 deste Edital, contendo:

5.2.1-A modalidade e o ndmero da licitacao;
5.2.2-Endereeamento a(o) Pregoeiro da CP da Prefeitura de lc6;

gfr:
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banco, e se houver, ntimero do telefone/fax, e endereap eletr6nico;
5.2.4-Prazo para a entrega dos servieos, conforme os termos do edital;
5.2.5-Prazo de validade nao inferior a 60 (sessenta) dias;
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5.2.6- Os servicos cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida
consignada no edital (no caso de licitagao para aquisicao, o licitante devefa 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;
5.2.9. Declaraeao de que nos pregos oferecidos esfao 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 Refetencia deste Edital.

®

5.3 - Os preeos constantes da proposta do licitante devefao conter apenas duas casas
decimais ap6s a virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os
ndmeros ap6s as duas casas decimais dos centavos, e deverao ser cotados em moeda
corrente nacional.
5.4 - Os precos propostos sefao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao dos mesmos, sob alegacao de erro,
omissao ou qualquer outro argumento nao previsto em lei.
5.5 - Ocorrendo discrepancia entre os pregos unifarios e totais, prevalecerao os primeiros,
devendo o Pregoeiro proceder as correg6es necessarias.
5.6 - Os quantitativos licitados e cotados devefao ser rigorosamente conferidos pelos
licitantes.

5.6.1-A proposta deve contemplar o quantitativo do item em sua totalidade conforme
'icitado.

5.7 -A apresentaeao da proposta de pregos implica na ciencia clara de todos os termos do
Edital e seus Anexos, em especial quanto a especificaeao dos servieos e as condie6es de
participae2io, competigao, julgamento e formalizagao da ata de registro de preeos, bern
como a aceitacao e sujeicao integral as suas disposie6es e a legislacao aplicavel, as Leis
Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, alterada e consolidada.

5.8 - Os preeos a serem cotados deverao levar em conta os preeos estimados para a
contratagao, insertos na planilha anexa a solicitacao.

5.9 - Na analise das propostas de preeo, o Pregoeiro observafa preferencialmente o preeo
unifario, facultando-lhe, pofem, segundo criterio de conveniencia e oportunidade observar o
preeo total.

5.10-Sera desclassificada a proposta de precos 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 permitido a
licitante fazer qualquer adendo aos entregues ao Pregoeiro.
5.12. Ap6s a apresentaeao da proposta nao cabefa desistencia.

6 -DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO.

6.1-0 envelope "Documentos de Habilitacao" devefa conter os documentos exigidos em
uma tlnica via, e ser apresentado na forma do subitem 4.2 deste edital, contendo a seguinte
inscricao no seu frontispicio:

AO PREGOEIRO DA COIvllssAO DE LICITACOES D0 MUNIcipIO DE Ice -CE
ENVELOPE N° 2 -DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PREGAO PRESENCIAL N° 21.006/2021 -PPRP
PROPONENTE:

6.2. RELATIVA A PESSOA JURiDICA:

Rua Jo§6 Ribeiro Monte, 231, Contro, Ic6, Ceafa, CEP 63.430J)00
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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 averbaeao no registro da Junta
onde tern sede a matriz.
6.2.2. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em
vigor devidamente registrado no registro pdblico de empresa mercantil da Junta Comercial,

em se tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por ae6es,
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

8Y2:r3::ftas°cnR°,;e%tb°od#:ao°#8iitfTTi;a::omcaat:i:.desociedadessimples,cooperativas
- no Cart6rio de Registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da diretoria em
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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 tern sede a matriz.
6.2.4. DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA
FUNCIONAMENTO expedido pelo 6rg5o competente, quando a atividade assim o exigir.
6.2.5. RG e CPF dos s6cios e/ou empresario individual
6.3. RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA PARA PESSOA
JURiDICA:
6.3.1. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
6.3.2. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o
caso, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
6.3.3. Provas de regularidade, em plena validade, para com:
6.3.3.1. A Fazenda Federal (consistindo em Certidao Conjunta Negativa de Debito 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);

a

6.3.3.3. A Fazenda Ivlunicipal (Certidao Negativa de D6bitos Municipajs) 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 Justi?a do trabalho (Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas -CNDT).
6.3.4. As microempresas e empresas de pequeno porfe devefao apresentar toda a
documentagao exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao;
6.3.5. Havendo alguma restri?ao na comprovagao 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 criterio
da Comissao de Preg6es, para a regularizaeao da documentacao e emissao de eventuais
certid6es negativas ou positivas com efeito de certidao negativa;
6.3.6. A nao regularizaeao da documentaeao, no prazo estabelecido, implicafa decadencia
do direito a contratagao, sem prejuizo das sane6es previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93,
sendo facultado a convocagao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagao,

para a assinatura do contrato, ou a revogacao da licitagao, ou item, conforme o caso.
6.4 - RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOwllco-FINANCEIRA PARA PESSOA
JURiDICA:
6.4.1. Certidao Negativa de Falencia, concordata, recuperacao judicial ou extrajudicial
expedida pelo distribuidor judicial da sede da pessoa juridica.
Rua Jos6 Ribeiro Monte, 231, Contro, lc6, Ceafa, CEP 63.430-000
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6.4.2. Balango patrimonial e demonstrae6es contabeis (DRE) do ultimo exercicio fiscal, ja

exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede
da licitante, acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diario -estes
termos devidamente registrados na Junta Comercial - constando ainda, no balanco, o
ntlmero do Livro Diario e das folhas nos quais se acha transcrito, que comprovem a boa
situacao financeira da empresa, com vistas aos compromissos que tefa de assumir caso lhe
seja adjudicado o objeto licitado, devidamente assinado pelo contador responsavel, sendo
vedada sua substituieao por balancetes ou balaneos provis6rios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03 (tres) meses da data de apresentagao
da proposta.
6.4.2.1. Serao considerados como na forma da Lei, o Balanco Patrimonial e Demonstrae6es
Confabeis assim apresentados:
a) Sociedades empresariais em geral: registrados ou autenticados na Junta Comercial da
sede ou domicilio da Licitante, acompanhados de c6pia do termo de abertura e de

®

encerramento do Livro Diario do qual foi extraido.

b) Sociedades empresarias, especificamente no caso de sociedades an6nimas regidas pela
Lei n°. 6.404/76: registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante; ou publicados na imprensa oficial da Uniao, ou do Estado, ou do Distrito Federal

conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou, ainda, em jornal de
grande circulaeao editado na localidade em que esfa a sede da companhia;
c) Sociedades simples: registrados no Registro Civil das Pessoas juridicas do local de sua
sede; caso a sociedade simples adote urn dos tipos de sociedade empresaria, devefa
sujeitar-se as normas fixadas para as sociedades empresarias, inclusive quanto ao registro
na Junta Comercial.
d) As empresas constituidas a menos de urn ano: apresentafao deverao apresentar
demonstrativo do Balanco de Abertura, devidamente registrados ou autenticados na Junta
Comercial do domicilio da Licitante, acompanhado dos termos de abertura e de
encerramento do Livro Diario - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial
assinado pelo s6cio-gerente ou diretor e pelo contador ou outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
6.4.2.2. Entende-se que a expressao "na forma da lei" constante no item 6.4.2, no minimo:
balaneo patrimonial e DRE, registro na Junta Comercial ou 6rgao competente, termos de
abertura e encerramento).
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6.4.2.3. As c6pias devefao ser originarias do Livro Diario devidamente formalizado e
registrado.
6.4.3. A empresa optante pelo Sistema Pdblico de Escrituracao Digital - SPED podefa
apresenfa-Io na forma da lei.
6.4.3.1. Entende-se que a expressao "na forma da lei" constante no item 6.4.3 engloba, no
minimo:

a) Balango Patrimonial;

b) DRE - Demonstraeao do Resultado do Exercicio;
c) Termos de abertura e de encerramento;
d) Recibo de entrega de escrituracao contabil digital; (Para efeito o que determina o Art. 20
do Decreto N° 9.555, de 6 de novembro de 2018);
e) Comprovante /termo de autenticacao digital, a tim de garantir a autoria, a autenticidade, a
integridade e a validade juridica do documento digital;
OBS: A autenticagao de livros contabeis das pessoas juridicas nao sujeitas ao Registro do
Comercio, podefa ser feita pelo Sistema Pdblico de Escrituracao Digital - SPED, instituido

pelo Decreto n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, por meio da apresentagao de escrituracao
contabil digital, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministerio da Fazenda. (Art.1° do Decreto N° 9.555, de 6 de novembro de 2018).
6.4.3.2. As c6pias devefao ser originarias do Livro Diario constante do SPED.
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6.4.3.3. A Escrituraeao Digital devefa estar de acordo com as lnstruc6es Normativas (RFB
n° 1420/2013 e RFB n° 1594) que tratam do Sistema Pdblico de Escrituraeao Digital SPED. Para maiores informac6es, verificar o site www.receita.gov.br, no link SPED. Ficando
a exigencia de apresentacao do Balango Patrimonial do tlltimo exercicio social, a ser
apresentado no prazo que detemina o art. 50 das lnstrue6es Normativas da RFB, bern como
o que determina a Jurisprudencia no Ac6rdao TCU n° 2.669/2013 de relatoria do Ministro
Valmir Campelo.

6.5. RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA PARA PESSOA JURiDICA:
6.5.1. Apresentacao de no minimo 01 (urn) Atestado de Capacidade Tecnica de
fornecimento executados, obrigatoriamente pertinente e compativel com o objeto desta
licitaeao, conforme Termo de Referencia, expedido por entidade pdblica ou privado, usuaria
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do servieo em questao, comprovando que forneceu, satisfatoriamente, o objeto deste edital
ou outro semelhante, bern como prova de atendimento de requisitos previstos em lei
especial, quando for o caso. Somente serao considerados validos os atestados com timbre
da entidade expedidora e com identificaeao do nome completo do emitente. 0 atestado
devefa ser datado e assinado por pessoa fisica identificada pelo nome e cargo exercido na
entidade, estando as informae6es sujeitas a conferencia pelo Pregoeiro ou quem este
indicar.

a) No atestado de capacidade t6cnica devefa estar descrito expressamente os itens cuja
execueao ou entrega foram realizadas, sendo estes compativeis com o Termo de
Referencia deste edital, conforme o caso.
b) Podefa, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade tecnica para
comprovaeao ao que disp6e o item 6.5.1 "a", instrumento de nota fiscal e/ou contrato
respectiva ao qual o atestado faz vinculagao.

6.6. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITACAO PARA PESSOA JURiDICA:
6.6.1. Declaracao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999,

publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso Xxxlll, do artigo 7°, da Constituigao Federal,
nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,

a

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. Declaragao expressa de integral concordancia com os termos deste Edital e seus
Anexos, conforme modelo constante dos Anexos deste Edital;
6.6.3. Declaraeao, sob as penaljdades 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.0
8.666/93).

6.6.4. No caso de exito no referido certame e sendo a empresa sediada em outra
municipalidade diferente da contratante, apresentar declaracao de que realizafa a instalaeao
de uma sede no municipio de lc6 em ate 10 dez corridos ap6s a assinatura do contrato.
6.6.5. Tratando-se de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte devefa ser
apresentada declaragao visando ao exercicio da prefefencia prevista na Lei Complementar
n° 123/06, que devefa ser feita de acordo com o modelo estabelecido no ANEXO Ill MODELOS DE DECLARACOES, assinado pelo titular ou representante legal da empresa,
devidamente comprovado. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que nao apresentarem a declaraeao
prevista, podefao participar normalmente do certame, por6m, em igualdade de condie6es
com as empresas nao enquadradas neste regime.
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7 -DA SESSAO PUBLICA DO PRECAO PRESENCIAL.
7.1-0 Pregao Presencial tefa a abertura da licitacao em sessao pdblica, dirigida por urn
Pregoeiro, e realizar-se-a no endereco constante do Preambulo deste Edital, seguindo o
tramite indicado abaixo e obedecendo a legislaeao em vigor.
7.2- CREDENCIAMENTO: Antes do inicio da sessao os representantes dos interessados
em participar do certame deverao se apresentar para credenciamento junto a(o) Pregoeiro,
identificar-se e comprovarem a existencia dos necessarios poderes para formulagao de

®

propostas e para a pratica de todos os demais atos inerentes ao certame, na forma do item
2 deste instrumento, assinando entao lista de presenga.
7.3-RECEBIMENTO DE ENVELOPES: A partir do hofario estabelecido no preambulo deste
Edital tefa inicio a sessao pdblica do Pregao Presencial, na presenea 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 nos fechos, as propostas de precos e a documentacao
exigida para a habilita9ao dos licitantes, fazendo registrar o nome dos licitantes que assim
procederam.
7.3.1 - Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou
documento sera aceito pelo Pregoeiro.
7.3.2-Ap6s a entrega dos envelopes nao cabefa desistencia por parte de qualquer licitante,
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente 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 documentagao e a compatibilidade com os termos do
Edita'.

7.4-ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PRECOS: Abertos
os envelopes contendo a "Proposta de Pregos" de todos os licitantes, o pregoeiro ou
membro da equipe de apoio fara 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 pre9os para o fornecimento do(s)
objeto(s) da presente licitaeao e os respectivos valores ofertados.
7.4.1- Ap6s a abertura dos envelopes contendo as propostas de pregos o Pregoeiro
examinafa a compatibilidade desta com os termos do Edital, desclassificando as propostas
que nao atendam aos termos desse Edital.
7.4.2 - 0 Pregoeiro podefa a qualquer tempo determinar a suspensao da sessao, a tim de
que o setor tecnico da(s) Secretaria(s) interessada(s) na presente licitacao proceda ao
exame de qualidade e compatibilidade com os termos do Edital dos produtos cotados.
7.5- CLASSIFICACAO INICIAL: 0 Pregoeiro fa fa a ordenaeao das propostas de todos os
licitantes, em ordem decrescente de valor, classificando o licitante com proposta de menor
preeo e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em
at610% (dez por cento) relativamente a de menor prego, para que seus representantes
participem dos lances verbais.
7.5.1-Caso nao sejam verificadas no minimo 03 (tres) propostas de pregos nas condjg6es
definidas no subitem 7.5, o Pregoeiro classificafa as melhores propostas, ate o maximo de
03 (tres), para que seus representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam
os preeos oferecidos nas propostas escritas iniciais.
7.6- LANCES VERBAIS: Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentaeao de lances
verbais, que deverao ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com pregos
decrescentes, obedecendo as seguintes disposic6es:
7.6.1- 0 Pregoeiro convidafa individualmente os licitantes classificados, de forma
sequencial, a apresentar lances verbals, a partir do autor da proposta classificada de maior
preco e os demais, em ordem decrescente de valor. No caso de empate de valor entre
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propostas sera realizado imediatamente sorteio visando definir a ordem de lance entre os
licitantes empatados.
7.6.2- S6 sefao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao dltimo lance que tenha
sido anteriormente registrado.
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) deteminar urn periodo maximo de tempo para que cada licitante realize o lance verbal;
7.6.4- Nao sera aceito o lance realizado em desacordo com as deterrninac6es 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 subltem 7.6.3.

a

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 tlltima proposta registrada para efeito de classificaeao 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 preco.
7.6.8- 0 Pregoeiro podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido

prego melhor para a Administraeao nas situae6es 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 injcialmente classificadas sem
que se realizem lances verbais, o desempate se fa fa por sorteio, em
sessao do Pregao Presencial.
7.6.10. Ap6s a etapa de lances, sendo verificada a ocorfencia
assegurada, como criterio de desempate, prefetencia de
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44

ato ptlblico, na pr6pria
de empate ficto, sera
contrataeao para as
da Lei Complementar

n° 123, de 2006.

a

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 %
(cinco por cento) superiores a proposta mais bern classificada.
7.6.10.2. Nao ocorrera 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, situagao em que sera adjudicado em seu favor o objeto
licitado;

b) nao ocorrendo a contrataeao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do inciso anterior, sefao convocadas as remanescentes ME/EPP que porventura se
enquadrem no mesmo intervalo percentual de 5°/o, 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, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta, desde que nao haja
lances.
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7.6.12-Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais, e realizada a
classificacao final das propostas, o (a) Pregoeiro examinafa a aceitabilidade do primeiro
classificado, especialmente quanto a conformidade entre a proposta/oferta de menor preco e
o valor estimado para a contratagao constante da planilha anexa a Solicitacao, decidindo
motivadamente a respeito.
7.6.13-Tratando-se de preco inexequivel o (a) Pregoeiro podefa determinar ao licitante que
comprove a exequibilidade de sua proposta, em prazo a ser fixado, sob pena de
desclassificacao.
7.6.14-Ocorrendo a hip6tese tratada no subitem anterior, o(a) Pregoeiro abrifa o envelope
de habilita9ao do licitante primeiro classificado "sob condi9ao", considerando o disposto no
sub item anterior.
7.6.15-Diante da hip6tese tratada no subitem 7.6.13 o(a) Pregoeiro podefa, tambem "sob
condi9ao", negociar diretamente com o classificado subsequente para que seja obtida
melhor oferta que a sua proposta anteriormente oferecida a fim de conseguir menor preco,
caso nao comprovada a exequibilidade do licitante anteriormente classificado.
7.6.16-0 lance verbal depois de proferido sera irretratavel, nao podendo haver desistencia
dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as penalidades constantes deste
Edital (subitens:

12.1

e 12.1.1, "c").

7.6.17-Os licitantes que apresentarem preeos excessivos ou manifestamente inexequiveis
sefao considerados desclassificados, nao se admitindo complementagao posterior.
7.6.18Considerar-se-ao
preeos
manifestamente inexequiveis
aqueles que forem
simb6licos, irris6rios ou de valor zero, incompativeis com os preeos de mercado, acrescidos

dos respectivos encargos.
7.6.19-Nao sefao adjudicadas propostas com precos superiores aos valores estimados para
a contratacao, constantes da planilha anexa a Solicitaeao.
7.6.19.1 -Serao considerados compativeis com os de mercado os pregos registrados que
forem iguais ou inferiores a media daqueles apurados pela Central de Compras da
Prefeitura de lc6, responsavel pela elaboracao e emissao da referida Planilha, assim
tambem, 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 convocagao de todos os licitantes, solicitar ao vencedor a adequacao
desses pregos ao valor do lance final.
7.6.21-Caso a licitante classificada com o Menor preco por Lote seja uma ME/EPP e esta
apresente restric6es na comprovacao da regularidade fiscal, sera convocada para
apresentar a documentacao regularizada. Conta-se a partir da declaragao de vencedora do
certame, o prazo de 5 (cinco) dias dteis, prorrogaveis por igual periodo, a criterio do
Pregoeiro, para regularizagao da documentagao, nos termos do § 1o do art. 43 da Lei
Complementar n° 123, de 2006, com vista a contrataeao.
7.6.22- A nao regularizaeao da documentagao, no prazo previsto no subitem anterior,
implicafa decadencia do direito a contratagao, sendo facultado ao (a) pregoeiro (a) convocar
os licitantes remanescentes, na ordem de classificaeao crescente, para assinatura do
contrato, ou revogar a licitaeao.
7.6.23- Caso a licitante classificada com o Menor preeo por Lote seja uma empresa nao
beneficiada pelo tratamento diferenciado e nao apresente situaeao regular, no ato da
assinatura do contrato, sera convocado outro licitante, observada a ordem de classificacao
crescente, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente.
7.6.24- 0 contrato devefa ser assinado em ate 2 (dois) dias da convocaeao do licitante
declarado vencedor, observados os itens 7.6.21, 7.6.22 e 7.6.23, cabendo ainda a
negociacao direta, a fim de se obter preco mais vantajoso.
7.7-

HABILITACAO

DO

LICITANTE

CLASSIFICADO:

Existindo

proposta

classificada

aceitavel, o Pregoeiro anunciara a abertura do envelope referente aos "Documentos de
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Habilitagao" do(s) licitante(s) que apresentou(aram) a(s) melhor(es) proposta(s), para
confirmaeao das suas condie6es habilitatorias, determinadas no item 6.
7.7.1- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
Envelope n° 02 (Documentos de Habilitagao), ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste Edital, ou com irregularidades, sefao considerados inabilitados, nao se
admitindo complementagao 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 objeto da licitagao, pelo Pregoeiro, caso nao haja inteneao
de interposieao de recurso por qualquer dos demais licitantes.
7.7.3- Se o licitante desatender as exigencias habilitat6rias, o Pregoeiro examinafa 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
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classificacao, e assim sucessivamente, ate a apuracao de uma proposta que atenda
integralmente ao Edital, sendo o respectjvo 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 titeis

para a apresentagao de nova documenta9ao ou de outras propostas escojmadas das
causas referidas neste artigo.
7.7.5- 0 Pregoeiro tefa a prerrogativa de decidir se o exame dos "documentos de
habilitagao" se da fa ao final da etapa competitiva de cada item ou ao final do julgamentl 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 podefa manifestar, imediata e motivadamente, a
intengao de interpor recurso, com registro em ata da sintese das suas raz6es, facultando-lhe
juntar memorials no prazo de 3 (ties) dias corridos, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contra raz6es em prazo sucessivo tamb6m de 03 (ties) dias
corridos (que comecafa a correr do termino do prazo da recorrente), sendo-lhes assegurada
vista jmediata dos autos.
7.8.1- 0 recurso sera djrigido ao(s) Secrefario(s) Gestor (es), por interm6dio do(a)
Pregoeiro, o(a) qual podefa reconsiderar sua decisao no prazo de 05 (cinco) dias titeis, ou,

®

nesse mesmo prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao
ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias dteis, contado do recebimento do recurso
pelo(s) Secretario(s) Gestor(es).
7.8.2- Nao sefao 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 tefa 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 adjudicaeao
do objeto da licitaeao pelo Pregoeiro ao licitante vencedor,
7.8.6-A peticao podera 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 insuscetiveis de
aproveitamento.
7.8.8-Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(s)
Secrefario(s) Gestor (es) homologafa(ao) e procedefa(ao) a adjudicacao da(s) proposta(s)
vencedora(s), para determinar a contratacao;
7.8.9-A intimagao dos atos decis6rios da administragao -Pregoeiro ou Secretario(s) -em
sede recursal sera feita mediante afixagao de c6pia do extrato resumido ou da integra do ato
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no flanel6grafo da Comissao de Licitagao da Prefeitura de lc6, conforme disposto na Lei
Organica do Municipio.

7.8.10- Os autos do processo administrativo permanecefao com vista franqueada aos
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circunstanciada, que mencionafa os licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais
apresentadas, consoante no mapa de lances, a analise da documentaeao exigida para
habilitagao e os recursos interpostos, devendo ser a mesma obrigatoriamente assinada, ao
final, pelo(a) Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e facultativamente, pelos licitantes ainda
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presentes quando do encerramento dos trabalhos.
7.9.1-Ao final da sessao, caso nao haja intengao de interposieao de recurso e o preeo final
seja igual ou inferior ao previsto para a entrega dos produtos, sera feita pelo(a) Pregoeiro a
adjudicacao 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 SESS^O:
7.10.1-Ao Pregoeiro e facultado suspender qualquer 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 podefa, para analisar as propostas de preeos, os documentos de
habilitaeao e outros documentos, solicitar pareceres tecnicos e suspender a sessao para
realizar diligencia~ a fim de obter melhores subsidios para as suas decis6es.
7.11 -lNDICACAO DO VENCEDOR: No julgamento das propostas/ofertas sera declarado
vencedor o Licitante que, tendo atendido a todas as exigencias deste Edital, apresentar o
Menor prego por Lote, cujo objeto do certame a ela sera adjudicado.
7.11.1-Nao serao consideradas ofertas ou vantagens nao previstas neste Edital.

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

®

8.1-As despesas decorrentes das eventuais contratag6es que poderao advir desta licitagao
correfao a conta de recursos especificos consignados no respectivo Ongamento Municipal,
inerentes a(s) Secretaria(s) Contratante(s) interessadas.

9 - CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGENCIAS, REVOGACAO E
ANULA9AO.

9.1-Ate 02(dois) dias dteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa juridica podefa solicitar esclarecimentos,
convocat6rio deste Pregao Presencial.
9.1.1-

Decaira do direito de

providencias

impugnar os termos do

Edital

ou
de

impugnar

o

ato

licitaeao perante a

Administragao a pessoa que nao o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hip6tese em
que tal comunicaeao nao tefa efeito de recurso.
9.1.2-A impugnagao fejta tempestivamente pelo licitante nao o impedifa de participar do

processo licitat6rio ate o tfansito em julgado da decisao a ela pertinente.
9.2- Somente serao aceitas solicitae6es de esclarecimentos, providencias ou impugnag6es
mediante petieao confeccionada em maquina datilogfafica ou impressora eletr6nica, em tinta
nao lavavel, que preencham os seguintes requisitos:
Rua Jos6 Riboii.o Monte, 231, Centi.o, lc6, Ceafa, CEP 63.430J}OO
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9.2.1 -0 enderegamento ao Pregoeiro da Prefeitura de lc6;
9.2.2 -A identificaeao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado
dos documentos comprobatorios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil,
profissao, domicilio, ntlmero do documento de identificacao, devidamente datada, assinada
e protocolada na sede da Comissao de Licitagao da Prefeitura de lc6, dentro do prazo
editalicio;

9.2.3 - 0 fate e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens
discutidos;

®

9.2.4 - 0 pedido, com suas especificac6es;
9.3-Cabefa ao Pregoeiro decidir sobre a peticao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
9.4- A resposta do Municipio de lc6 - CE, sera disponibilizada a todos os interessados
mediante afixa?ao de c6pia da integra do ato proferido pela administracao no flanel6grafo da
Comissao de Licitagao da Prefeitura de lc6, conforme disposto da Lei Organica do Municipio
e constituifa aditamento a estas lnstruc6es.
9.5-0 aditamento prevalecefa sempre em relacao ao que for aditado.
9.6- Acolhida a petieao de impugnaeao contra o ato convocat6rio que importe em
modifica9ao dos termos do Edital sera designada nova .data para a realizaeao do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulaeao das propostas.
9.6.1-Qualquer modificacao neste Edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao
texto original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a fomulaeao das
8:;.POB::iaENc|A: Em qualquer fase do procedimento licitat6rio, o(a) Pregoeiro ou a
autoridade superior, podefa promover diligencias no sentido de obter esclarecimentos,
confirmar informag6es ou permitir sejam sanadas falhas formais de documentaeao que
complementem a instrueao do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou
informaeao que deveria constar originariamente da proposta, fixando o prazo para a
resposta.
9.7.1-Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais devefao
faze-Io no prazo determinado pelo(a) Pregoeiro, sob pena de desclassificagao/inabilita?ao.
9.8- REVOGACAO E ANULAQAO: 0 Municipio de lc6 - CE podefa revogar a licitagao por
raz6es de interesse publico, no todo ou em parte ou anular esta licitaeao, em qualquer etapa
do processo.

®

10 -DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

10.1 -As obrigag6es decorrentes da presente licitaeao serao fomalizadas mediante lavratura
da respectiva ATA DE REGISTRO DE PRECOS, subscrita pelo Municipio, atrav6s da(s)
Secretaria(s) Gestora(s), representada(s) pelo(s) Secretario(s) Ordenador(es) de Despesa, e
o(s) licitante(s) vencedor(es), que observafa os termos da Lei n.° 8.666/93, da Lei n.a
10.520/02, deste Edital e demais nomas pertinentes.
10.1.1-lntegra o presente instrumento (ANEXO IV) o modelo da Ata de Registro de Precos

a ser celebrada,
10.1.2-Os licitantes alem das obrigac6es resultantes da observancja da Legjslacao

aplicavel, devefao obedecer as disposie6es elencadas na Ata de Registro de Pregos Anexa a este Edital.
10.2-Homologada a licitacao pela autoridade competente, o Municipio de lc6-CE convocafa
o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Precos, que firmafa o
compromisso para futura contrataeao entre as partes, pelo prazo previsto, nos termos do
modelo que integra este Edital.
10.2.1-0 Licitante Vencedor tefa o prazo de 5 (cinco) dias dteis, contado a partir da
convocaeao, para subscrever a Ata de Registro de Preeos. Este prazo podefa ser

`\
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prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelo Licitante Vencedor durante o
seu transcurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo Municipio de lc6 -CE.
10.2.2- A recusa injustificada ou a cafencia de justo motivo da vencedora de nao formalizar
a Ata de Registro de Pregos, no prazo estabelecido, sujeitafa a Licitante a aplicagao das

penalidades previstas neste Edital.
10.2.3- Se o licitante vencedor nao assinar a Ata de Registro de Pregos no prazo
estabelecido e facultado a administraeao municipal convocar os licitantes remanescentes,
respeitada a ordem de classificagao final das propostas, para negociar com os mesmos,
com vistas a obtengao de melhores precos, preservado o interesse ptiblico e respeitados os
valores estimados para a contratacao previstos na planilha de custos anexa ao Projeto
Basico.
10.3-lncumbifa a administraeao providenciar a publicaeao do extrato da Ata de Registro de

Preeos nos

a

quadros de aviso dos 6rgaos ptlblicos municipais, ate o quinto dia util do mss subsequente

ao de sua assinatura. 0 mesmo procedimento se adotafa com relaeao aos possiveis temos
aditivos.

10.4-0 licitante, quando celebrada a Ata de Registro de Preeos fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condig6es pactuadas, os acr6scimos ou supress6es quantitativas que se fizerem
necessarias, a criterio da administragao pdb[jca, respeitando-se os limites previstos na Lei
n.a 8.666/93 e alterae6es posteriores, ate 25°/o (vinte e cinco por cento) do valor maximo
consignado na Ata de Registro de Pregos.
10.5-A Ata de Registro de Precos produzifa seus juridicos e legais efeitos a partir data de
sua assinatura e vigefa PELO PRAZO DE 12 (doze) MESES, admitindo-se, pofem, a

®

prorrogagao da vigencia da ata, nos termos do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93, se a
proposta registrada continuar se mostrando mais vantajosa a administraeao.
10.6-A Ata de Registro de Precos nao obriga o Municipio a firmar qualquer contratacao,
nem ao menos nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitae6es especificas para
aquisieao do(s) objetos(s), obedecida a legjslacao pertinente, sendo assegurada ao detentor
do registro a prefetencia de fornecimento, em igualdade de condie6es.
10.7-0 direito de prefetencia de que trata o subitem anterior podefa ser exercido pelo
beneficiario do registro, quando o Municipio optar pela aquisieao do objeto cujo preco esta
registrado, por outro meio legalmente pemitido, que nao a Ata de Registro de Preeos, e o
prego cotado neste, for igual ou superior ao registrado.
10.8-0 preco registrado e os respectivos fornecedores sefao divulgados no quadro de
avisos da Comissao de Licitaeao da Prefeitura de lc6 e ficarao a disposieao durante a
vigencia da Ata de Registro de Pregos.
10.9-0 Municipio monitorara, pelo menos trimestralmente, os pregos dos produtos, avaliafa
o mercado constantemente e podefa rever os preeos registrados a qualquer tempo, em
decorfencia da redueao dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve os custos
dos produtos registrados.
10.9.1 -0 Municipio convocafa o fornecedor para negociar o pre?o registrado e adequa-lo ao

preeo de mercado, sempre que verificar que o preco registrado estiver acima do preco de
mercado.
10.10-Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociagao, o
fornecedor podera ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante
requerimento fundamento e apresentacao de comprovantes, que nao pode cumprir as
obrigae6es assumidas, devido ao prego de mercado tornar-se superior ao preco registrado,
por fato superveniente.
10.11 -Em qualquer hip6tese os precos decorrentes da revisao, nao podefao ultrapassar aos
praticados no mercado, mantendo-se a diferenga percentual apurada entre o valor
originalmente, constante da proposta do fornecedor, e aquele vigente no mercado a 6poca
do registro -equaeao econ6mico-financeira.
•`.\
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10.12-Para efeito de definicao do prego de mercado sefao considerados os precos que
forem iguais ou inferiores a media daqueles apurados pelo Municipio para determinado Item.
10.13-Nao havendo exito nas negociac6es com o primeiro colocado, o Municipio podera

convocar os demais fornecedores classificados para formalizarem o Registro de seus
Precos, nas mesmas condig6es do 1° colocado ou revogar a Ata de Registro de Pregos ou
parte dela.

11 - DA ENTREGA DOS SERVICOS LICITADOS

11.1-DAS ORDENS DE COMPRA/FORNECIMENTO: 0 fornecimento dos produtos se da fa
mediante expedieao de ORDENS DE COMPRA/AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO, por

a

parte da Administragao ao licitante vencedor, que poderao englobar integralmente os
quantitativos e/ou servicos objeto do Registro de Preeos (entrega imediata) ou apenas parte
deles (entrega fracionada), de acordo com a conveniencia e oportunidade administrativa, a
necessidade e disponibilidade financeira da(s) Secretaria(s) Gestora(s).
11.1.1-A ordem de compra/autorizacao de fornecimento emitida contefa os produtos

pretendidos e a respectiva quantidade, devendo ser entregue ao beneficiario do registro no
seu endereeo fisico, ou enviada via fac-simile ao seu ntlmero de telefone, ou ainda remetida
via e-mail ao seu endereeo eletr6nico, cujos dados constem do cadastro ou da pr6pria Ata

de Registro de Preeos.
11.1.2- Observadas as determinae6es e orientac6es constantes da ordem de
compra/autorizacao de fornecimento, o fomecedor devefa fazer a entrega dos produtos no
local, dentro do prazo e hofarios previstos, oportunidade em que recebefa o atesto
declarando a entrega dos servigos.
11.1.3-0 aceite dos produtos pelo 6rgao recebedor nao exclui a responsabilidade civil do
fornecedor por vicio de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificac6es
estabelecidas no Anexo deste Edital quanto aos produtos entregues.
11.1.4-Poderao ser firmados contratos decorrentes da Ata de Registro de Preeos, que

®

serao tratados de foma autonoma e se submeterao igualmente a todas as disposjc6es
constantes da Lei n.° 8.666/93, inclusive quanto as prorrogac6es, alterae6es e rescis6es.
11.2-DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os servicos licitados devefao ser entregues
imediatamente, a partir das caracteristicas que se apresentam nos quantitativos
discriminados na ORDEM DE COMPRA/AUTORIZAeAO DE FORNECIMENTO pela
administracao, no local, dia e hofario estabelecidos pela Unidade Gestora.
11.2.1 -Para os produtos objetos deste certame deverao ser emitida Fatura e Nota Fiscal em
nome da Prefeitura Municipal de lc6 -CE.
11.2.2-No caso de constatacao da inadequacao dos produtos fornecidos as normas e
exigencias especificadas neste Edital e na Proposta vencedora a Administracao os
recusafa, devendo ser de imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
adequados as supracitadas condie6es, sob pena de aplicacao das penalidades cabiveis, na
foma da lei e deste instrumento.
11.2.3-Em nenhuma hip6tese sefao concedidas prorrogag6es de prazo.
11.3- Os servigos licitados deverao ser entregues, observando rigorosamente as condic6es
contidas no Projeto Basico, nos Anexos desse instrumento e disposic6es constantes de sua
proposta, bern ainda as normas vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo

:augn:cTpean,:°b:emt°cdo°mso:SqL:j%::te°rs'etnacxaar%oes::a,I:,:Tsero:n:;trda:u:,r:ga:::ee::La''t:;taqgrs::s:Zgr
previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do fornecimento que lhes
sejam impufaveis, inclusive com relacao a terceiros, e ainda:
•`i`
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a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do fornecimento em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg6es;
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do fornecimento, nao excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizagao ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administragao. para represenfa-lo na execucao do
fornecimento. As decis6es e providencias que ultrapassarem a competencia do
representante do fornecedor deverao ser comunicadas a seus superiores em tempo habil
para a adoeao das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condic6es do registro de preeos, os acr6scimos ou supress6es
quantitativas que se fizerem no fornecimento, ate 25°/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 servicos deve se efetuar de forma a nao comprometer o funcionamento dos

a

servicos do Municipio.

12 -D0 PAGAMENT0 E REEQUILIBRIO

12.1. 0 pagamento sera efetuado ate 30 (trinta) dias contados da data da apresentaeao da
nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratagao, mediante cfedito em
conta corrente em nome da contratada.
12.2. A nota fiscal/fatura que apresente incorrec6es sera devolvida a contratada para as
devidas correg6es. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comeeafa a fluir a
partir da data de apresentaeao da nota fiscal / fatura corrigida.
12.3. Nao sera efetuado qualquer pagamento a contratada, em caso de descumprimento
das condie6es de habilitaeao e qualificagao exigidas na licitacao.

12.4. E vedada a realizaeao de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo nao
estiver de acordo com as especificag6es 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
Serviap (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
12.6. Toda a documentacao exigida devefa ser apresentada em original ou por qualquer

®

processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cart6rio. Caso esta
documentagao tenha sido emitida pela internet, s6 sera aceita ap6s a confirmacao de sua
autenticidade.
12.7. Os pregos registrados que sofrerem reajuste/reequilibrio nao ultrapassafao aos precos
praticados no mercado, mantendo-se a diferenca percentual apurada entre o valor

:2g:na:Tseontoe:roengsotar:tg:s¢raa%o3:,satas:paeqr[oer,:v+g6edT:ednoosT;::::od:eLpeorcc:dd:,r:gwhstr£,c,p,o
solicitafa ao Fornecedor, mediante correspondencia, reducao do preco registrado, de forma
a adequa-lo.
12.9. Fracassada a negociagao com o primeiro colocado o MUNIcipIO convocafa as
demais empresas com preeos registrados, se for o caso, ou ainda os fornecedores
classificados, respeitado as condig6es de fornecimento, os preeos e os prazos do primeiro
classificado, para redugao do preeo; hip6tese em que podefa ocorrer alterae6es na ordem
de classificaeao das empresas com prego registrado.
12.10. Serao considerados compativeis com os de mercado os preeos registrados que
forem iguais ou inferiores a media daqueles apurados pela Central de Compras da
Prefeitura de lc6.

r
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13 -DAS SANC6ES.
13.1-0 licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar
assinar a Ordem de compra/Contrato ou apresentar documentacao falsa exigida para
certame, ensejar o retardamento da execucao de seu objeto, nao mantiver a proposta
lance, falhar ou fraudar na execugao do contrato, comportar-se de modo inid6neo

de
o

ou
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 aplicaeao das seguintes multas e das demais cominag6es legais:

®

13.1.1 -Multa de 20°/a (vinte por cento) sobre o valor empenhado no caso de:
a) Recusar em assinar o contrato;
b) Apresentar documentagao falsa exigida para o certame;
c) Nao manter a proposta ou lance;
d) Fraudar na entrega dos servigos;
e) Comportar-se de modo inid6neo;
13.1.2 - Multa morat6ria de 0,5% (cinco d6cimos 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 limite de 15% (quinze par cento) sobre o valor da
compra/solicitacao, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na entrega
dos serviaps;
13.1.3 -Multa moratoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do bern, 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 transtornos a
entrega dos servicos, as atividades da administragao, desde que nao caiba a aplicagao de
sangao 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 anteriores, serao aplicadas, sem prejuizo das demais sang6es
previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.a 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 requisieao,
ou do valor global maximo ou do contrato, conforme o caso;
13.3-0 valor da multa aplicada devefa ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5

(cinco) dias a contar da notificacao ou decisao do recurso, por meio de Documento de
Arrecadacao Municipal -DAM.
13.3.1-Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado
do pagamento a que o licitante fizer jus.
13.3.2-Em caso de inexistencia ou insuficiencia de ctedito do licitante, o valor devido sera
cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante

processo de execucao fiscal, com os encargos correspondentes.
13.4-0 fornecedor beneficiario da ata tera o registro de seu prego cancelado quando:
13.4.1 -Descumprir as condie6es da Ata de Registro de Pregos;
13.4.2-Nao I.etirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administraeao, sem justmcativa aceitavel;
13.4.3-Nao aceitar reduzir o seu preeo registrado, na hip6tese de este se tomar superior
aqueles praticados no mercado;
13.4.4 - Tiver presentes raz6es de interesse ptlblico.
13.5- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sane6es sefao aplicadas ap6s regular

processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contradit6rio.
13.5.1 -No processo de aplicagao de penalidades e assegurado o direito ao contraditorio e a

amp|a defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa:

rf'
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a) 05 (cinco) dias uteis para as sanc6es exclusivamente de multa e advertencia;
b) 10 (dez) dias corridos para a sangao de impedimento de licitar e contratar com o
Municipio de lc6 e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de lc6 pelo prazo de ate
05 (cinco) anos.

14 -FRAUDE E CORRUPCAO

14.1. Os licitantes devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontrataeao, o mais alto padrao de 6tica durante todo o

processo de licitaeao, de contrataeao e de execucao do objeto contratual. Para os
prop6sitos desta clausula, definem-se as seguintes pfaticas:
a) "pratica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor pdblico no
processo de licitacao ou na execugao de contrato;

b) "Pratica Fraudulenta": a falsificaeao ou omissao dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitagao ou de execugao de contrato;
c) "Pfatica 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 artificjais e nao competitivos;
d) ``Pratica Coercitiva": causar dano ou ameagar causar dano, direta ou
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, vjsando influenciar sua particjpaeao em
urn processo licitat6rio ou afctar a execucao do contrato.

e) "Pratica Obstrutiva":
(a) Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspee6es ou fazer declarac6es
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de
impedir materialmente a apuracao de alegag6es de pratica prevista na clausula
14.1,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 impofa saneao 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
pfaticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da
licitagao ou da execueao urn contrato financiado pelo organismo.
14.3. Considerando os prop6sitos das clausulas acima, o licitante vencedor, como condicao

para a contratacao, devefa concordar e autorizar que, na hip6tese de o contrato vir a ser
financiado, em parfe ou integralmente, par organismo financeiro multilateral, mediante
adiantamento ou reembolso, permitifa que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele
formalmente indicadas possam inspecionar o local de execueao do contrato e todos os
documentos e registros relacionados a licitaeao e a execucao do contrato.
14.4.
0 Contratante, garantida a pfevia defesa, aplicafa as sanc6es administrativas

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 pfaticas
corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitagao ou na execugao
do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuizo das demais
medidas administrativas, criminais e civeis.
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15 -DISPOSIC6ES GERAIS

15.1-As nomias que disciplinam este Pregao Presencial sefao sempre interpretadas em
favor da ampliacao da disputa entre os interessados, atendidos o interesse pdblico, sem
comprometimento da seguranca e do regular funcionamento da administragao.
15.2-Os casos omissos poderao ser resolvidos pelo Pregoeiro durante a sessao e pelo(s)
Secretario(s) Ordenador(es) de Despesa, em outro caso, mediante aplicagao do caput do
art. 54 da Lei n.0 8.666/93.

15.3- 0 nao atendimento de exigencias formais nao essenciais nao importafa 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 ptlblica deste Pregao
Presencial.
15.4-A adjudicagao e a homologaoao do resultado desta licitaeao nao implicara direito a

contratacao.
15.5-A formalizaeao da Ata de Registro de Pregos nao gera ao beneficiario direito de
fornecimento, mas apenas mera expectativa de contratacao.
15.6-A formalizaeao da Ata de Registro de Preeos s6 gera ao beneficiario do registro a
obrigaeao de fornecimento quando expedida a competente ordem de compra ou celebrado o
competente termo de contrato.
15.7 -Nenhuma indenizacao sera devida as licitantes pela elaboragao ou pela apresentacao
de documentagao referente ao presente Edital, nem em relagao as expectativas de
contratac6es dela decorrentes.
15.8-A administraeao disponibilizafa meios de divulgacao e amplo acesso aos precos

praticados no Registro objeto dessa licitagao.
15.9-A Homologacao do presente procedimento sera de competencia do(s) Secrefario(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 contfario.
15.11 -Para dirimir, na esfera judicial, as quest6es oriundas do presente Edital sera
competente o Foro da Comarca de lc6 -CE.
15.12-Quaisquer informag6es podefao ser obtidas pelo telefone: (088) 3561-1508 das
07:30h as 11:30h, ou diretamente na Sede da Comissao de Licitacao da Prefeitura de lc6,
situada a Rua Francisca Alves de Moraes, S/N-1° andar-Gerencia, lc6 -CE.
15.13-C6pias do Edital e Anexos sefao fornecidas mediante Termo de Retirada de Edital,
gratuitamente atrav6s de CD ROOM ou PEN DRIVE, a ser fornecido pelo licitante, nos
hofarios de 07:30 as 11:30 horas, na Sede da Comissao de Licitacao 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 confetencia dos interessados, ficando o
licitante obrigado a;
15.13.1. 0 referido Edital e seus Anexos tambem esfao disponiveis no seguinte sitio virtual:
www.toe.ce.gov.br.

15.14- 0 Projeto Basico podefa ser examinado por qualquer interessado na sede da
Comissao de Licitagao da Prefeitura de lc6.
15.15-Todas as nomas inerentes as contratac6es do objeto deste Certame, discriminadas

no Anexo - Termo de Referencia deste lnstrumento Convocat6rio deverao
minuciosamente observadas pelos licitantes quando da elaboraeao de suas propostas.

ser

15.16-No interesse da Administracao Municipal e sem que caiba as licitantes qualquer (ipo

de indenizaeao, fica assegurado a autoridade competente:
-'`
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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 licitagao, a qualquer tempo, disto
dando ciencia aos interessados mediante publicacao na forma da legislacao vigente.
15.17. Os avisos de prosseguimento das sess6es, a decisao sobre os recursos interpostos,
a Anulaeao ou revogaQao serao feitos aos interessados mediante publicacao no flanel6grafo
da Prefeitura de lc6.

lc6 -CE, 17 de setembro de 2021.

Petrus

de Lima

Pregoeiro

Ordenador de Despesas do
Servico Aut6nomo de Agua e Esgoto - SAAE

®
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ANEX0 I -TERMO DE REFERENCIA
1. JUSTIFICATIVA

1 .1 . cONTRATAeoEs DE PRESTACAO DE SERVICO DE REBOBINAGEM DE MOTORES
E CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES
DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL

2 -ESPECIFICACAO DO 0BJETO:

2ri£T#:edffi#oETD°E°#E°seT;c¥oG'SiTRs°ERDVE,QPoFREDCE°£#BLi+TE#DE
MOTORES E CONSERTOS EM EQulpAMENTOS DIVERSOS,

PARA ATENDER AS

#:CNFcisp',%ADDES,c%ESETRJ£'oQ?enA#°#i°deD£LA:SUA:SECE:£::°e-q+#Et,%
contidos neste TERMO DE REFEREr`lcIA.

22. DA ESCOLHA DA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL
2.2.1. Quanto a adoc5o do Pregao, tern-se que e a modalidade de licitagao aquisigao de

servieos e serviaps comuns, assim entendidos aqueles "oujos padr6es de desempenho e
qualidade possam ser obietivamente definidos pelo edital, por meio de especificac6es
usuais do mercado", conforme preceitua o art.1°, pafagrafo tinico da Lei n° 10.520/2002.
2.2.2. Os servicos, opjeto desta licitacao, enquadram-se rna categoria de servicos comuns,
de que trata a Lei n° 10.520ra002, por possuirem padn5es de desempenho e caracteristicas

gerais e especificas usuelmente encontradas ro mercado.
2.2.3. Isto posto, e cabivel entao a utilizaeao da licitaeao rna modalidade Pregao, por ser a
modalidade com maior celeridade entre as fases processuais, propiciando maior
competitividade devido a fase de lances caracteristica da modalidade, oulminando

invariavelmente para obtencao de proposta mais vantajosa e a contratag2io com valores
conforme a realidade de mercado.
2.2.4. Embera o Pregfo elettonico seia a modalidade de licitacao preferencial, resolve-se
adotar a modalidade presencial, para esta determinada aquisicao, pelas raz6es que elenco
abaixo:

2.2.5. 0 Pregao presencial permite lnit"r a apresentacao de propostas irrsustenfaveis que
atrasariam os procedinientos da modalidade eletr6nica e aumentariam seus custos, assim
como a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o preg5o presencial e facilidade
na negociagao de precos, verificaeao das condic6es de habilitacao e execueao da proposta.
AI6m de demandar menos tempo em sue realizaeao e posterior finalizaeao.
2.2.6. A forma presencial, tende a beneficiar e fomentar o com6roio local, promovendo o
desenvoivimento econ6mico-social local, pete participaeao de microempresas e empresas
de pequeno porte sediadas na regiao. Caso seja realizado a forma elettonica, muitas nao
teriam as plataformas disitais de pregao, alem de demandar custos na sua participaeao.
2.2.7. 0 objeto se caracteriza por produtos de entrega em dfa determinado e que nao 6

possivel prorrogar o prazo de entrega, ja que os itens sao necessarios para a realizaeao de
eventos promovidos pela Prefeitura do lc6/CE, o que no pregao eletr6nico aumentaria a
probabilidade de uma longe da Cidade do lc6 veneer e ocorrer problemas no transporte e
entrega de itens.
2.2.8. A opcao pela modalidade presencial do pregao, nao produe altera9ao no resultado
final do certame, pelo contfario, permite maier redugao de preeos em vista da interaeao do
pregoeiro com os licitantes, e caso a empresa vencedora esteja localizada na regiao
pr6xinia ao munieipie, diminuiria de forma sisnificativa os custos. Do mesmo modo, o 6rgao
licitante possui esses recursos virtuais, mas o meroado local nao, ou, os que possuem, nao
cfrJ,
Rua Jos6 Ribeiro Monto, 231, Centro, lc6, Ceara, CEP 63.430-000
CNPJ n.a 14.126.956/000149 -Telefone: (88) 3561-1597

iF€RA6
Cidnde Fel;ie
#acc°E4sE'oq%9¥as

©

os empregam de forma adequada, igualmente restafa prejudicada a competitividade local
em torno do certame.
2.2.9. Assim, a escolha da modalidade Pregao Presencial 6 a que melhor se adequa a
aquisicao do objeto do certame, contemplando os principios insculpidos na Lei de
Licitag6es, mormente a comprovacao de inviabilidade t6cnica e a desvantagem para a
administracao na realizaeao da forma eletr6nica. Por essas raz6es a Administraeao opta
pela utilizacao do Pregao forma Presencial, com as justificativas acima apresentadas.

2.3. DA NAO EXCLUSIVIDADE PARTICIPACAO DE ME E EPP
2.3.1 A redagao do novel art. 47, da Lei Complementar no 123/06 estabelece urn clever de

prioridade, ou seja, nos certames ptlblicos deflagrados ha de se dar preferencia a
contrataeao de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente, independentemente de qualquer legislacao especifica edjtada pelo ente
licitante.

®

2.3.2. Justifica-se a nao realizagao de exclusividade e de cotas reservadas no presente
certame, qual seja, para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte pelo fato de que, a
exclusividade apesar dos itens que forem estimados, abaixo de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais), e dos itens que estiverem estimados acima de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serem
separados por cotas, podefa representar prejuizos ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado de acordo com os seguintes motivos:
2.3.3. 0 tratamento diferenciado e simpllficado para as microempresas e empresas de
pequeno porte nao tern se mostrado vantajoso para a administraeao ptlblica municipal,
principalmente em municipios e 6rgaos de pequeno e medio porte. Posto que 6 comum em
licitae6es para servigos divisiveis que em havendo cotas, que se verifique a cotaeao com
pregos diferentes para os mesmos itens licitados em cotas diferentes.
2.3.4. Ha casos em que os preeos sao divergentes cotados por empresas diferentes, de
categorias tributarias diferentes, ou mesmo optantes pelo simples nacional, mas de tipos
societarios diferentes e ha casos em que a diferenpe de valores cotados ocorre ate para
mesma empresa, sendo esta ME ou EPP, quando participa dos dois lotes ou itens em cotas
diferentes.
2.3.5. Saliente-se que tais situag6es podem representar prejuizo ao conjunto ou complexo

do objeto a ser contratado, causando atrasos processuais para as adequag6es de preaps,

®

assim como o transtorno de ter que se lidar com dois valores distintos para o mesmo item ou
lote, muitas vezes frustrando-se licitag6es ou contratae5es, por atrasos em entregas de itens
ou mesmo rescis6es contratuais, alem da Administraeao nao ter suas necessidades
atendidas a contento.
2.3.6. Quanto a esses pontos a Lei Complementar no 123/06, alterada pela Lei
Complementar no 147/2014, elencou no art. 49, algumas hip6teses que, se presentes no
caso concreto, dispensam ou eximem a autoridade responsavel pela licitacao de aplicar os
beneficios materiais previstos nos arts. 47 e 48. Assim, vale a maxima: `para toda regra
existe uma exceeao'. Assim sendo, de conformidade com o art. 49, inciso Ill nao se aplica os
beneficios dos arts.47 e 48 quando:
Ill -o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno
porte nao for vantajoso para a administraeao ptlblica ou representar prejuizo ao conjunto ou
complexo do objeto a ser contratado; ou.
2.3.7. Noutro ponto observa-se ainda a grande incidencia de participagao em certames
licitatorios, adjudicagao e contratac6es de microempresas e empresas de pequeno porte nas
licitag6es do Municipio de lc6, em sua grande maioria, o que deverasmente garante as
microempresas e empresas de pequeno porte acesso integral e irrestrito as licitac6es e
contratae6es do Municipio de lc6.

+
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2.3.8. Outro fator importante e a garantia nos editais de licitacao do Municipio de lc6, do
cumprimento das normas contidas nos Art's. 42 a 45 da Lei n° 123/2006 e suas alterag6es,
especificamente no que pertine a garantia da apresentagao da regularidade fiscal apenas

para a assinatura do contrato e na ocorrencia do empate ficto previsto nos Art's 44 e 45 da
referida norma legal.

2.3.9. Nao se desconhece que a razao de ser da norma e promover o desenvolvimento
econ6mico e social no ambito local e regional, a ampliagao da eficiencia das politicas

ptlblicas e o incentivo a inovacao tecnol6gica (artigo 47 da LC no 123/06). Contudo, esta
disposieao deve ser interpretada a luz da Constituieao Federal, da Lei no 8.666/93 (que
estabelece normas gerais sobre licitae6es). A Constituigao Federal preve expressamente

que no processo licitatorio deve ser assegurada igualdade de condic6es a todos os
concorrentes, ao passo que a Lei de Licitac6es disp6e que este se destina a garantir a
observancia do principio constitucional da isonomia, a selecao da proposta mais vantajosa
para a administraeao e a promoeao do desenvolvimento nacional sustenfavel.
2.3.10. 0 que se observa 6 que a Lei Complementar 123/2006 visa ampliar a participagao
das ME/EPP nas licitae6es, mas nao elevar a hipossuficiencia econ6mica delas acima do
interesse publico. Dessa forma, 6 importante sopesar principios pertinentes ao presente
certame como o da competitividade, da economicidade e da eficiencia, buscando-se a
"proposta mais vantajosa para a administragao" conforme 6 vislumbrado no artigo 3° da Lei
n. 8.666/93.

3. DAS ESPECIFICAC6ES E QUANTITATIVOS DO OBJETO:
LOTE UNICO
ITEM
01

02
03

04
05

06
07
08

09
10
11

ESPECIFICACAO

UNID.

QUANT.

eletrico trifasico

Serv

10

el6trico trifasico

Serv

10

el6trico trifasico

Serv

10

el6trlco trifasico

Serv

10

eletrico trifasico

Serv

10

eletrjco trifasico

Serv

10

eletrico trifasico

Serv

10

eletrico trifasico

Serv

10

eletrico trifasico

Serv

10

el6trico trifasico

Serv

10

eletrico trifasico

Serv

10

Rebobinagem de motor el6trico trifasico
20CV 4 polos 380V
Rebobinagem de motor el6trico trlfasico
25CV 2 polos 380V
Rebobinagem de motor eletrico trifesico
30CV 4 polos 380V

Serv

10

Serv

10

Serv

10

Rebobinagem de motor
1 /3CV 2 polos 220V
Rebobjnagem de motor
1CV 2 polos 220V
Rebobinagem de motor
1 CV 2 polos 380V
Rebobinagem de motor
3CV 2 polos 380V
Rebobinagem de motor
5CV 2 polos 380V
Rebobinagem de motor
5CV 4 polos 380V
Rebobinagem de motor
7.5CV 2 polos 380V
Rebobinagem de motor
7.5CV 4 polos 380V
Rebobinagem de motor
10CV 2 polos 380V
Rebobinagem de motor
10CV 4 polos 380V
Rebobinagem de motor
12.5CV 2 Dolos 380V

12
13

14

V. I'NITMEDlo

V. TOTALMEDIO

R$ 259,95

R$ 2.599,53

R$ 291,65

R$ 2.916,47

R$ 291,65

R$ 2.916.47

R$ 431,91

R$ 4.319,07

R$ 588,57

R$ 5.885,70

R$ 598,53

R$ 5.985,30

R$ 715,45

R$ 7.154,53

R$ 822,00

R$ 8.220,00

R$ 922,48

R$ 9.224,77

R$ 967,66

R$ 9.676,57

R$ 1.103,53

R$ 11.035,30

R$ 1.603,20

R$ 16.032,00

R$ 1.842,25

R$ 18.422,53

R$ 2.533,77

R$ 25.337,70
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15

16
17

Serv

10

Serv

10

Serv

10

de motor submerso 380v

Serv

10

de motor submerso 380v

Serv

10

de motor submerso 380v

Serv

10

de motor submerso 380v

Serv

10

Rebobinagem de motor submerso 380v

Serv

10

Serv

10

Serv

10

Serv

10

Serv

10

Serv

10

Serv

10

Serv

10

Serv

10

Serv

10

Serv

10

Serv

10

Serv

10

Serv

10

Serv

10

Rebobinagem de motor el6trico trifasico
50CV 4 polos 380V
Rebobinagem de motor submerso 380v
1/3CV
Rebobinagem de motor submerso 380v
1CV

18

19

20
21

Rebobinagem
3CV
Rebobinagem
5CV
Rebobinagem
4CV
Rebobjnagem
7.5CV

22

10CV

23
24
25
26
27

28
29
30
31

32

a

33

34
35

36

37
38

39

Rebobinagem de motor submerso 380v
125 CV
Rebobinagem
de
motor
submersivel
trifasico 1 CV (esgotamento sanitario)
Rebobinagem
de
motor
submersivel
trifasico 4CV (esaotamento sanitario)
Rebobinagem
de
motor
submersivel
trifasico 10CV (esgotamento sanifario)

Confecgao de chave de partida direta
c/role de nivel e falta de fase
Rebobinagem
de
auto transformador
p/compensadora
Rebobinagem de auto compensadora 10
CV
Rebobinagem de auto compensadora 12.5
CV
Rebobinagem de auto compensadora 20
CV
Rebobinagem de auto compensadora 25
CV
Rebobinagem de aiito compensadora 30
CV
Rebobinagem de auto compensadora 50
CV
Rebobinamento de motor 1/2CV 2 polos
pfoomba submersa
Desmontagem de motores e bombas
centrifugas de 10,12.5, 20, 25, 30 e 50 CV
2 e 4 polos 380V
Desmontagem de motores e bombas
submersa de 1.1/2, 2 e 4 polos 380V
Montagem
de
motores
e
bombas
centrifugas de 10, 12.5, 20, 25 e 30CV de
2 e 4 polos 380V
Conserto de bombas centrjfugas de 5 CV

Serv

10

Serv

10

Serv

40

Serv

R$ 36.946,20

R$ 513,16

R$ 5.131,60

R$ 590,71

R$ 5.907,10

R$ 981,14

R$ 9.811,43

R$ 1.331,45

R$ 13.314,53

R$ 1.058,35

R$ 10.583,50

R$ 1.566,12

R$ 15.661,20

R$ 1.682,78

R$ 16.827,77

R$ 2.073,54

R$ 20.735,43

R$ 590,71

R$ 5.907,10

R$ 1.333,81

R$ 13.338,10

R$ 1.849,33

R$ 18.493,33

R$ 339,18

R$ 3.391,83

R$ 451,80

R$ 4.518,00

R$ 1.284,58

R$ 12.845,83

R$ 1.387,42

R$ 13.874,17

R$ 2.055,00

R$ 20.550,00

R$ 2.260,33

R$ 22.603,33

R$ 4.110,00

R$ 41.100,00

R$ 4.315,67

R$ 43.156,67

R$ 513,49

R$ 5.134,93

R$ 678,03

R$ 6.780,33

R$ 256,58

R$ 2.565,83

R$ 678,03

R$ 6.780,33

R$ 1.644,00

R$ 16.440,00

R$ 1.952,17

R$ 19.521,67

10

(retificar eixo-trocar rolamento - rotores -

portas gaxetas)
Conserto de bombas centrrfugas de 7,5CV
(retificar eixo- trocar rolamentos - rotores -

R$ 3.694,62

10

pc>rtas gaxetas)
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Conserto de bombas centrifugas de 10CV

42

(retificar eixo-trocar rolamentos -rotores portas gaxetas)
Conserto de bombas centrifugas de 20CV

43

(retificar eixo- trocar rolamentos - rotores portas gaxetas)
Conserto de bombas centrifugas de 50CV

44

(retificar eixo-trocar rolamentos - rotores portas aaxetas)
Conserto de bombas centrifugas de 1.5CV

45

(retificar eixo- trocar rolamentos - rotores portas gaxetas)
Conserto de bombas centrifugas de 2CV

Serv

Serv

Serv

Serv

Serv

10

®

47

48

portas gaxetas)
Conserto de bombas centrifugas de 3CV
(retificar e{xo- trocar rolamentos -rotores portas gaxetas)
Conserto de bombas centrifugas de 25CV
(retificar eixo-trocar rolamentos - rotores portas gaxetas)
Conserto
de
bombas
centrifugas
de

Serv

Serv

Serv

49
50

Conserto
automatico

quadro

estrela

triangula

Serv
Serv

R$ 3.596,17

R$ 35.961,67

R$ 7.603,33

R$ 76.033,33

R$ 1.130,17

R$ 11.301,67

R$ 1.335,83

R$ 13.358,33

R$ 1.489,92

R$ 14.899,17

R$ 4.110,00

R$ 41.100,00

R$ 2.466,00

R$ 24.660,00

R$ 565,42

R$ 5.654,17

R$ 678,03

R$ 6.780,33

10

10

10

10

10

10

12.5CV (retificar eixo-trocar rolamentos -

rotores - Dortas aaxetas)
Conserto valvula de retencao de esgoto

R$ 23.631,67

10

(retificar eixo-trocar rolamentos -rotores -

46

R$ 2.363,17

10
10

VALOR GLOBAL DO LOTE

a

R$ 775.026,50

4- DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS
4.1. Na proposta de precos devefa constar as especificae6es detalhada do item, tipo e
quantidade solicitade, o valor unitario e total, em moeda nacional, em algarismo e por
extenso, ja considerando todas as despesas, tnbutos, 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 podefa se valer da analise tecnica dos produtos propostos,
antes da adjudicacao e homologagao da licitante, para verificacao do atendimento des
especificae6es in inimas dos produtos constantes neste termo.
4.3. Sera considerada vencedora a licitante ouja proposta contenha o Menor preco por lote,
desde que atenda as exigencias contidas neste Termo de Rofetencia e ro Edital de
Lieitaefo.

5 - DA FORMALIZACAO E VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
5.1. Para o fornecimento dos servieos sefao emitidas ordene de fornecimento, em
cconformidade com as propostas das licitantes vencedoras de cada item.
5.2. A Ata de Registro de Precos produzira sous juridicos e legais efeitos a partir data de
sua assinatura e vigera PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, admitindo-se, por6m, a

prorrogaeao da vig6ncia da ata, nos termos do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93, se a
proposta registrada continuar se mostrando mais vantajosa a administrae5o.
5.3. As obrigac6es decorrentes da presente licitae5o sefao fomalizadas mediante levratura
dcla respectiva Ata de Registro de Precos, subscrita pelo Municipio, atraves da(s)
Ssecretaria(s) Gestora(s), representada(s) pete(s) Secrefario(s) Ordenador(es) de Despesa, e
o(s) licitante(s) vencedor(es), que observara os termos da Lei n.a 8.666/93, da Lei n.a
10.520ro2, deste Edital e demais normas pertinentes.
zist.
•`<

Rua Jos6 Ribeiio Monte, 231, Conti.o, lc6, Ceafa, CEP 63.430J)00
CNPJ n.a 14.126.956/000149 -T®Iefon®: (88) 3561-1597

i€RA6
Cbekth Fettz

SAeAqurvaLa'c°E48udi¥m£Ai:

©

:TDA°#P#H#T°=F:AFLraJzr^rhacdAa°oDfi=°+corf8iS:Rdvlac#ama,a
qual devefa atestar os documentos da despesa, quando comprovada a fiel e correta entrega
para fine de pagamento.
6.2. A presenea da fiscalizag5o da Secretarfa nao elide nem diminui a responsabilidade da

empresa contratada.
6.3. Cabefa ao servidor designedo rejeitar totalmente ou em parte, quak]uer produto que
nao esteja de acordo com as exigencias, bern coma, determinar prazo para substituicao do
item eventualmente fora de especificagao.
6.4. 0 fornecimento dos produtos licitados podefa ser feito de forma fracionada ou em sua
totalidade, de acordo com a necessidade do 6rgao interessado durante o prazo de
contrataeao, medfante a expedigao de peri6dicas ORDENS DE FORNECIMENTO, pefa
Ssecretaria Gestora, constando a quantidade de produtos a serem realizados.
7 -RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR
7.1. Aroar com todas as despesas, diretas ou indiretas, inipostos, taxas, encargos,
decorrentes do fornecimento dos servieos, sem queiduer chus para a Prefeitura Municipal
de lc6.
7.2. Manter a compatibilidade com as obrigag6es assumidas, durante todo o processo do
contrato, de habilitagao e qualificacao exididas rna licitac5o,
7.3. Substituir as suas expensas, todo e quarauer produto em desacordo com as
especificac6es exisidas e padn5es de quelidade exigidos.
7.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administraeao ou a terceiros,
decorrente de sua oulpa ou dolo ate o fornecimento dos produtos.
7.5. Responsabilizar-se pela fiel entrega dos produtos no prazo estabelecido.
7.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pete Administracao, durante a
execugfro de contrato.

7.7. Aceitar nas mesmas condic6es contratuais, os acfescimos ou supress6es que se
fizerem necessarios, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato,
rna forma do art. 65, pafagrafos 1 a e 2° da Lei ro 8.666/93 e suas alterag6es posteriores.
8 -RESPON6ABILIDADES DO CONTRATANTE

®

8.1. Indicar o local em que devefao ser entregues os produtos.
8.2. Proporoionar a CONTRATADA todas as condie6es necessarias ao pleno oumpnmento

das obrigae6es decorrentes do oojeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal n°
8.666/1993 e suas alterae6es posteriores.
8.3. Efetuar os pagamentos devidos nas condig6es estabelecidas neste Termo de
Refetencfa.
8.4. Designar servidor para a vistoria e fiscalizacao da entrega.

9 -conDicoEs DE PAGAMENTO
9.1. 0 pagamento sera efetuado ate 30 (trinta) dfas contados da data da apresentaeao da
nota fiscavfatura devidamente atestada pelo gestor da contratacao, medfante credto em
conta corrente em nome da contratada.
9.2. A nota fiscavfatura que apresente incorree6es sera devolvida a contratada para as
devidas corree6es. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comeeafa a fluir a
partir da data de apresentaeao da nota fiscal / fatura corrigida.
9.3. Nao sera efetuado quak]uer pagamento a contratada, em caso de descumprirnento das
condic6es de habilitaeao e quelificacao exieidas na licitaeao.
gr:
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vedada a realiza9ao de pagamento antes da execueao do objeto ou se o mesmo nao
estiver de acordo com as especificag6es deste instrumento.
9.5. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados a apresentaeao dos seguintes

conprovantes:
9.5.1. Documentaeao relativa a regulendade para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Sservieo (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municlpal.
9.6. Toda a documentac5o exigida devefa ser apresentada em original ou por quek]uer
processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cart6rio. Caso esta
dclocumentaeao tenha sido emitida pela internet, s6 sera aceita ap6s a confirmaeao de sua
autentieidade.
10. DOTACAO 0RCAWIENTARIA

10.1. A despesa ocorrefa a conta de recursos especificos coneisnados no respectivo
Ongamento Munieipal, inerente a Secretarfa Contratante.
11. GESTOR DO CONTRATO
11.1. 0 Gestor do Contrato, sera exercido pelo Ordenador de Despesas da Secretaria
contratante, o qual devefa exercer em toda sua plenitude a agao de que trata a Lei n°
8.666/93, alterada e consolidada.

®

..\
`
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ANEXO 11 -WloDELO DE PROPOSTA DE PRECO

A
COWIISSAO DE LICITACAO

lc6 - CE
REF.: PREGAO PRESENCIAL N° 21.006/2021 -PPRP

Data e Hora de Abertura:
Razao Social :

horas

as

CNPJ:

Endereeo:
Fone:

CEP:

Fax:

E-maiT=
Banco:_ Agencia N.a:

®

Conta Corrente n.a:

1 _ OBjETO: REGisTRO DE pREeo PARA FUTURAs E EVENTUAls cONTRATAeoEs
DE PRESTACAO DE SERVICO DE REBOBINAGEM DE MOTORES E CONSERTOS EM

EQuipAMENTOs DivERsOs, PARA ATENDER As NECEssiDADEs DO sERvieo
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNIcipIO DE ICO-CE. Tudo conforme

especificae6es constante no Anexo I -Termo de Refetencia do Edital.
2 - ORCAMENTO DETALHADO

LOTE

lTEIvl

Discriminagao

UND

QTD

Valor UnifarioMensalRS

ValorTotal(RS)

VA LOR GLOBAL RS

a

OBS 1 : Repetir a tabela acima para os demais lotes, quando houver.
Valor Global da proposta: RS
(
)

Prazo de entrega dos servicos: Conforme o Edital.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias no minimo.
0 licitante declara que, nos valores apresentados acima, esfao 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 cumprifa todas as obrigac6es
contidas no anexo I -Termo de Refefencia deste Edital.
Local e data
Carimbo da empresa/Assinatura do responsavel

Cfr
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ANEX0111 -MODELOS DE DECLARAC6ES/PROCURACAO

ITEM 1) Modelo de Declaracao:
DDOCUMENTOEXIGIDONOCREDENCIAMENTO

DECLARACAO
(NOME E QUALIFICAQAO DO FORNECEDOR), DECLARA sob as penas da lei, para todos

os fins de direito a que se possa presfar, especialmente para fazer prova em processo
licitat6rie N.° 21.006/2021 -PPRP junto ao Munieipio de lc6, Estado do Ceafa, o seguinte:

a

(1) que da ciencia de que oumpre plenamente os requisitos de habilitaeao constantes do
instrumento convocat6rio; (2) que tern pleno conhecimento de todos os pafametros e
alementos do Edital e dos servicos a serem ofertados no presente certame licitatorio; e (3)

que sua proposta atende integralmente aos requisites constantes neste Edital.

Pete que, por ser a express5o da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
...... (CE) ,..... de

..........

de

20 .....

DECLARANTE

ITEM 2) Modelo de Procuracao:
DOCUIVIENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO

PROOuRACAO
OUTORGANTE: Nome e quelificacao.

a

OUTORGADO: Nome e quelificaeao.

PPODERES: Pleno e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto a Prefeitura
Municipal de lc6, em processo licitat6rio podendo o mesmo, assinar propostas, atas,
entregar no pregao os envelopes de habilitacao e proposta de pregos, assinar toda a
documentagao necessaria, como tambem formular Ofertas e lances verbais 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 oumprimento deste mandate.
Local e data

Nome do representante Legal
CPF NO
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ITEM 3) Modelo de Declaragao:
DOCUMENTO EXIGID0 NA HABILITACAO
DECLARACAO
(NOME E QUALIFICACAO DO FORNECEDOR), DECLARA:

a) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente
para fine de prova em processo licitat6rio N.° 21.006/2021 -PPRP, junto ao Muntoipio de
lc6, Estado do Ceafa, que, em cumprimento ao estabelecido rna Lei n° 9.854, de 27/10/1999,

®

publicada ro DOU de 28/10/1999, e ao inciso Xxxlll, do artigo 70, de Constituieao Federal,
nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
nnem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho aleum, salvo ne condicao de
aprendie, a partlr de 14 (quetorze) anos.
b) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente

para fins de prova em processo licitatorio, junto ao Municipie de lc6, Estado do Ceafa, que
concorda integralmente com os termos deste Edital e seus Anexos;
c) Que inexiste qualquer fato superveniente inpeditivo de nossa habMitagao para participar
no presente certame licitatorio, bern assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrencias posteriores, nos termos do art. 32, §2°, de Lei n.0 8.666/93. Pete que,
por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
...... (CE) ,.....

de ...........

de

20 .....

DECLARANTE

ITEM 4) Modelo de Declaragao:
DDOCUMENTOEXIGIDONAHABILITACA0

®

DECLARACAO

DECLARO. sob as Denas da lei. sem Dreiuizo das sanc6es e multas Drevistas neste ato
co nvocat6rio.
a ue
a
em Dresa
/denomimacao de Dessoa iuridica\. CNPJ

rf
endereco
receita bruta
Lro valor de RS
. e microemDresa ou emDresa de Deaueno Dorte.
nnos termos do enauadramento Drevisto na Lei ComDlementar n° 123. de 14 de dezembro
de 2006. ouios termos declare conhecer na inteora. estando aDta. Dortanto. a exercer o
direito de Drefetencie como crit6rio de desemDate no Drocediniento licitat6rio n° 21.006/2021

-PPRP. realizada oele Secretarla contratante.

NNomeeassinaturadoreDresentante
RGno
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ANEXO IV -MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECO

ATA DE REGISTRO DE PREQOS N°
PREGAO PRESENCIAL N° 21.006/2021 -PPRP
VALIDADE: 12(doze) meses.

0 Municipio de lc6, pessoa juridica de direito pdblico interno, atrav6s da Secretaria de

neste
.

®

ato representada pelo Ordenador de Despesas,
o Sr.
doravante denominados de CONTRATANTE, considerando o

julgamento da licitagao na modalidade de Pregao Presencial N° 21.006/2021 -PPRP e a
respectiva homologacao datada de .„ ......, RESOLVE registrar os pregos das empresas
signatarias, nas quantidades estimadas e maximas anuais, de acordo com a classificacao

por elas alcangadas por item, atendendo as condie6es previstas no lnstrumento
Convocat6rio e as constantes desta Ata de Registro de Preeos, em conformidade com as
disposig6es a seguir.
CLAUSULA PRIMEIRA -DO FUNDAMENT0 LEGAL
1.1. Processo de Licitaeao, na modalidade Pregao Presencial tombado sob o n° 21.006/2021
-PPRP sujeitando-se as partes as normas constantes da Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas

alterag6es.
CL^USULA SEGUNDA -DO OBJETO
2.1. Constitui objeto da presente Ata o REGISTRO DE PRECO PARA FUTURAS E
EVENTUAIS CONTRATAC6ES DE PRESTACA0 DE SERVICO DE REBOBINAGEM DE
MOTORES E CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SERVIQO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO
MUNICIPIO DE loo-CE, tudo conforme especificag6es contidas no Anexo I -Termo de
Referencia do Edital do processo licitat6rio Pregao Presencial n° 21.006/2021 -PPRP, no

®

qual restaram classificados em primeiro lugar os licitantes signafarios.

CLAUSULA TERCEIRA -DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
3.1. A presente Ata tefa validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA - DA GERENCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS
4.1. 0 gerenciamento deste instrumento cabefa a Secretaria contratante, no seu aspecto
operacional e nas questoes legais.
CLAUSULA QUINTA -DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS
5.1. Os precos registrados, a especificacao dos servigos, os quantitativos, empresas
fornecedoras e representante legal, encontram-se elencados nos ANEXOS do presente
Edital.

CLAUSULA SEXTA -DO(S) LOCAL(ls) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO
6.1. Os servieos do presente Registro de Pregos quando eventualmente contratados,
observadas as condig6es fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislaeao

pertinente, deverao ser entreguesnos locais indicados na autorizaeao de fornecimento.
6.2. Os servicos licitados devefao ser entreguesimediatamente, a contar da expedigao da
ORDEM DE COMPRA pela administracao nos locais especificados pela Unidade Gestora.
CEP 63.430000
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CLAUSULA SETIMA -DAS CONDIC6ES DE FORNECIMENTO
7.1. As empresas detentoras dos preeos registrados poderao ser convidadas a firmar
contratag6es de fornecimento,
observadas as condic6es fixadas no instrumento
convocat6rio, nesta ata e seus Anexos, e na legislaeao pertinente.
7.2. As contratag6es dos servigosregistrados neste instmumento sefao efetuadas atraves de
Ordem de compra, emitida pela Administracao Municipal, contendo: o n° da Ata, o nome da

empresa, o objeto, a especifica?ao, as obrigac6es da contratada, o endereeo e a data de
entrega.
7.3. Poderao tamb6m ser firmados termos de contratos decorrentes desta Ata de Registro
de Precos, que sefao tratados de forma autonoma e se submetefao igualmente a todas as
disposie6es constantes da Lei n.° 8.666/93, inclusive quanto as prorrogae6es, alterae6es e
rescis6es.

®

7.4. Este instrumento nao obriga o MUNIcipIO a firmar qualquer contratagao, nem mesmo
nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitae6es especificas para o objeto, obedecida
a legislagao pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferencia de
fornecimento, em igualdade de condie6es.
7.5. A Ordem de compra sera encaminhada ao fornecedor que devefa assina-la e devolve-la
ao Municipio no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu
recebimento.
7.6. Se o fornecedor com preco registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar a Ordem

de compra, sem prejuizo das respectivas sang6es aplicaveis, poderao ser convocados os
demais fornecedores classificados na licitaeao, respeitadas as condic6es de fornecimento,
os preeos e os prazos do primeiro classificado.

CLAUSULA OITAVA -DO PAGAWIENTO E DO REEQUILiBRIO

a

8.1. 0 pagamento sera efetuado ate 30 (trinta) dias contados da data da apresentacao da
nota fiscallfatura devidamente atestada pelo gestor da contratacao, mediante cfedito em
conta corrente em nome da contratada.
8.2. A nota fiscal/fatura que apresente incorreg6es sera devolvida a contratada para as
devidas correc6es. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comecafa a fluir a
partir da data de apresentagao da nota fiscal / fatura corrigida.
8.3. Nao sera efetuado qualquer pagamento a contratada, em caso de descumprimento das

3°4n.dEC%eesd::ah:bj:ta:Fz%:oq::'':i:::aL°e:i;g;dnat:sn%:'C:t:t?::; do objeto ou se o mesmo nao
estiver de acordo com as especificae6es deste instrumento.
8.5. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados a apresentagao dos seguintes
comprovantes:
8.5.1. Documentagao relativa a regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
8.6. Toda a documentagao exigida devefa ser apresentada em original ou por qualquer

processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cart6rio. Caso esta
documentaeao tenha sido emitida pela internet, s6 sera aceita ap6s a confirmaeao de sua
autenticidade.
8.7. Os pregos registrados que sofrerem reajuste/reequilibrio nao ultrapassarao aos preeos

praticados no mercado, mantendo-se a diferenea percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado a epoca do registro.
8.8. Caso o prego registrado seja superior a media dos preeos de mercado, o MUNICIPIO
solicitafa ao fornecedor, mediante correspondencia, reducao do preco registrado, de forma a
adequa-lo.
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8.9. Fracassada a negociaeao com o primeiro colocado o MUNIC Plo convocafa as demais

empresas com preeos registrados, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados,
respeitado as condig6es de fornecimento, os pregos e os prazos do primeiro classificado,
para redugao do prego; hip6tese em que podefa ocorrer altera?6es na ordem de
classificaeao das empresas com prego registrado.
8.10. Sefao considerados compativeis com os de mercado os pregos registrados que forem
iguais ou inferiores a media daqueles apurados pela Central de Compras da Prefeitura
delc6.

a

®

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAC6ES DO FORNECEDOR
9.1. Sao obrigac6es do fornecedor, al6m das demais previstas nesta Ata e no Anexo I:
a) Executar a entrega dos servi?os licitados dentro dos padr6es estabelecidos pelo
MUNIcipIO, de acordo com o especificado no instrumento convocat6rio, nesta Ata e no
Anexo I, que faz parte deste instrumento, observando ainda todas as normas tecnicas que
eventualmente regulem o fornecimento, responsabilizando-se ainda por eventuais prejuizos
decorrentes do descumprimento de qualquer clausula ou condicao aqui estabelecida;
b) Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer
Gnus de origem federal, estadual e municipal, bern como, quaisquer encargos judiciais ou
extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdencjarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugao do contrato que lhes sejam impufaveis, inclusive com relagao a terceiros, em
decorfencia do fornecimento;
c) A reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parfe, o objeto
do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorree6es;
d) Responsabilizar-se pelos danos causados dirctamente ao MUNIcipIO ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do fornecimento, nao excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizaeao ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado;
e) lndicar preposto, aceito pela Administra9ao, para represents-lo na execucao do contrato.
As decis6es e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do
contratado deverao ser comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adocao das
medidas convenientes;
f) Aceitar, nas mesmas condig6es registradas, os acfescimos ou supress6es que se fizerem
no fornecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na
forma do § 1 a do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;

g) Entr8gar os servigos de forma a nao comprometer o funcionamento dos serviaps do
MUNICIPIO;

h) Comunicar antecipadamente a data e hofario da entrega, nao sendo aceitos os servieos
que estiverem em desacordo com as especificac6es constantes deste instrumento, nem
quaisquer pleitos de faturamentos extraordjnarios sob o pretexto de perfeito funcionamento
e conclusao do objeto contratado.
i) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNIcipIO, cujas reclamae6es se
obriga a atender prontamente, bern como dar ciencia ao MUNIcipIO, imediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execueao do contrato;
j) Dispor-se a toda e qualquer fiscalizacao do MUNIcipIO, no tocante ao fornecimento dos
servieos, assim como ao cumprimento das obrigac6es previstas nesta Ata;
k) Prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do fornecimento,

:rod:S+Vuen:c°anr:I::rd::t°asm°esn::Sa°oS#%R|:i;,°ouqp::ail::rc:?tedr:cqauoa':cuoerrr,::t:roe:an'dere9o,conta
bancaria e outros julgaveis necessarios para recebimento de correspondencia;
in) Possibilitar ao MUNICIPIO efetuar vistoria nas suas instalae6es, a fim de verificar as
condig6es para atendimento do objeto contratual;
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n) Respeitar e fazer cumprir a legislagao de seguranga e satide no trabalho, previstas nas
normas regulamentadoras pertinentes;
o) Substituir em qualquer tempo e sem qualquer Onus para o MUNIcipIO, no prazo de 24

(vinte e quatro) horas uteis da recusa, no todo ou em parte o objeto recusado pela
administraeao, caso constatadas divergencias nas especificac6es, as normas e exigencias
especificadas no Projeto Basico, no Edital ou na Proposta do Contratado, ou, quando for o
caso, da amostra, com os servicos entregues, sujeitando-se as penalidades cabiveis;

RI)up{f:,idpf8?,:r;onr:e:raaoz:ud:uabt:t,?u4ig`::|t:oesqs:aJ,:!sh:nr:3:3::a::;:rnataoec::smu#sparao
q) Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absolute sigilo sobre quaisquer dados,

#f;NT|SFp:eos,I d:°:::::tn°hs; ae;8:C:fic:::::c,i6ecnnt':a:u :er Ca°c::::I,a':u ::: v:a;:rLa'Sa sde°r
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confiados, sejam relacionados ou nao com o fornecimento objeto desta ata;
r) Manter, durante a vigencia desta Ata, todas as condic6es de habilitaeao e qualmcacao
exigidas no Edital relativo a licitacao da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art.
55, lnciso Xlll, da Lei n° 8.666/93, que sera observado, quando dos pagamentos a
CONTRATADA;
9.2. Sao responsabilidades do Fornecedor ainda:
a) Toda e qualquer tipo de autuaeao ou aeao que venha a sofrer em decorfencia do

f::nsemc:in:::°c:smosq:::fae°riv:FVTmc°eTe°ntpu:I,:Sd:::st:aets°:u€:c,:r,::a:£,°m.dn:oseousM:H,PcrFpg,aod°ds:
qualquer solidariedade ou responsabilidade;
b) Toda e qualquer multa, indenizagao ou despesa imposta ao MUNIcipIO por autoridade

®

competente, em decortencia do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado
na execugao do fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais serao reembolsadas ao
MUNIcipIO, que ficafa, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento
devido ao fornecedor, o valor correspondente.
9.2.1. 0 fornecedor detentor do regjstro autoriza o MUNIciplo a descontar o valor
correspondente aos referidos danos ou prejuizos diretamente das faturas pertinentes aos
pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial
ou extrajudicial, assegurada a pfevia defesa.
9.2.2. A ausencia ou omissao da fiscalizaeao do MUNIcipIO nao eximifa o fornecedor das
responsabilidades previstas nesta Ata.
9.3. Todos os servigos devefao ser comprovadamente de 6tima qualidade;
9.4. A falta de quaisquer dos servigos cujo fomecimento incumbe ao detentor do preeo
registrado, nao podefa ser alegada como motivo de fonga maior para o atraso, e nao a
eximira das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento dos prazos e demais
condic6es estabelecidas;
9.5. Estabelecer sede no municipio de lc6 em ate 10 (dez) dias corridos ap6s a assinatura
do contrato.

CLAUSULA DECIMA -DAS OBRIGAC6ES D0 MUNIcipIO
10.1. 0 MUNICIPIO obriga-se a:

a) lndicar os locais e hofarios em que devefao ser entregues os servieos.
b) Permitir ao pessoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas as
normas de seguranca;
c) Efetuar os pagamentos devidos nas condig6es estabelecidas nesta ata.
d) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preeos registrados
permanecem compativeis com os praticados no mercado.
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CLAUSuLA ONZE - DA ALTERACAO DA ATA
11.1. A presente ata de Registro de Precos podefa sofrer alterae6es, obedecidas as
disposie6es contidas no artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

CLAUSULA DOZE - DO CANCELAMENT0 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
12.1. A presente Ata de Registro de Precos podefa ser cancelada de pleno direito, nas
seguintes situae6es:
12.1.1. Pelo MUNIcipIO:

®

a) Quando o fornecedor descumprir as condic6es da Ata de Registro de Pregos;
b) Quando o fornecedor nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administraeao, sem justificativa aceifavel;
c) Quando o Fornecedor nao assinar a Ordem de compra no prazo estabelecido;
d) Quando o fornecedor nao aceitar reduzir o seu preeo registrado, na hip6tese de este se
tornar superior aqueles praticados no mercado;
e) Quando o Fornecedor der causa a rescisao administrativa da Ordem de compra
decorrente deste Registro de Precos, nas hip6teses previstas nos incisos de I a Xll e Xvll do
artigo 78 da Lei 8.666/93;

f) Em qualquer hip6tese de inexecugao total ou parcial da Ordem de compra decorrente
deste Registro;
12.1.2. Pelo FORNECEDOR:

a) Mediante solicitagao por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as

exigencias desta Ata de Registro de Precos;
b) Quando comprovada a ocorfencia de qualquer das hip6teses contidas no art. 78, incisos
XIV , XV e Xvl , da Lei Federal 8.666/93.

12.2. 0 procedimento de rescisao observafa os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei
de Licitac6es.

12.3. Ocorrendo cancelamento do preeo registrado, o Fornecedor sera informado por
correspondencia com aviso de recebimento, a qual sera juntada ao processo administrativo
da presente Ata.
12.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco do Fornecedor, a
comunicaeao sera feita por publicacao na afixagao do flanel6grafo da Comissao de Licitagao
ou em Jornal de Circulaeao Local, pelo menos uma vez, considerando-se cancelado o preeo

®

registrado a partir da ultima publicacao.

12.5. A solicitaeao do Fornecedor para cancelamento dos pregos registrados podefa nao ser
aceita pelo Municipio, facultando-se a esta neste caso, a aplicacao das penalidades
previstas nesta Ata.
12.5.1. Nao podefa haver cancelamento do registro enquanto pendente a entrega de ordem
de compra ja emitida.
12.6. Havendo o cancelamento do preco registrado, cessarao todas as atividades do
FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item.
12.7. Caso o MUNICIPIO nao se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo
criterio, podera suspender a sua execucao e/ou sustar o pagamento das faturas, ate que o
FORNECEDOR cumpra integralmente a condicao contratual infringida.

CLAUSULA TREZE - DAS PENALIDADES
13.1. Na hip6tese de descumprimento, por parte do fomecedor, de qualquer das obrigag6es
definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, sefao
aplicadas, sem prejuizo das sanc6es previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada,

as seguintes penas:
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13.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento da realizacao de seu objeto, nao mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execugao do fornecimento, comportar-se de modo inid6neo
ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com o Municipio delc6e sera

descredenciado no Cadastro da

®

Prefeitura delc6pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de aplicaeao das seguintes
multas e das demais cominag6es legais:
I- Multa de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor total do registro de preaps:
a) Apresentar documentagao falsa exigida;
b) Nao manter a proposta;
c) Fraudar na execucao do contrato;
d) Comportar-se de modo inid6neo;.
13.1.2 -Multa moratoria de 0,5°/o (meio por cento) do valor do pedido, par dia de atraso na
entrega de qualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento da ordem de
compra no endereco constante do cadastro ou da Ata, ate o limite de 15% (quinze por
cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;
13.2-Na hip6tese de ato ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento do fornecimento dos servigos, as atjvidades da administragao, desde que
nao caiba a aplica?ao de sancao mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de

qualquer das obrigag6es definidas neste instrumento, na Ata de Registro de Preeos, no
contrato ou em outros documentos que o complementem, nao abrangidas nos subitens
anteriores, sefao aplicadas, sem prejuizo das demais sane6es previstas na Lei n° 8.666/93,
alterada e consolidada, e na Lei n.0 10.520/02, as seguintes penas:
13.2.1 -Advertencia;

13.2.2 -Multa de 1% (urn por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da
requisicao, ou do valor global maximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
13.3. 0 valor da multa aplicada devefa ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5

(cinco) dias a contar da notificaeao ou decisao do recurso, por meio de Documento de
Arrecadagao Municipal -DAM.
13.3.1. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado
do pagamento a que o licitante fizer jus.
13.3.2. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de cfedito do licitante, o valor devido sera
cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante

®

processo de execueao fiscal, com os encargos correspondentes.
13.4. As partes se submetefao ainda as demais sanc6es impostas nos artigos 86 a 88 da
Lei Federal n.a 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatorio.
13.5. A falta dos servieos nao podefa ser alegada como motivo de fonga maior e nao eximifa
a CONTRATADA das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento das obrigacdes

estabelecidas neste contrato.

CLAUSULA QUATORZE -DOS ILICITOS PENAIS
14.1. As infrae6es penais tipificadas na Lei 8.666/93 serao objeto de processo judicial na
forma legalmente prevista, sem prejuizo das demais cominae6es aplicaveis.

CLAUSULA QUINZE -DOS RECURSOS ORCAMENTARlos
15.1. As despesas decorrentes das contratac6es oriundas da presente Ata, correfao a conta
de dotae6es ongamentarias consignadas nos respectivos ongamentos municipais vigentes,
em favor da Secretaria Municipal interessada, a epoca da expedieao das competentes
ordens de compra.
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CLAUSULA DEZESSEIS -DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS POR
ORGAO OU ENTIDADES NAO PARTICIPANTES.
16.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de pregos, durante
sua vigencia podefa ser utilizada por qualquer 6rgao ou entidade da administraeao pdblica
municipal que nao tenha participado do certame licitat6rio, mediante anuencia do 6rgao
gerenciador.
16.2. Os 6rgaos e entidades que nao participaram do registro de precos, quando desejarem
fazer uso da ata de regjstro de precos, devefao consultar o 6rgao gerenciador da ata para
manifestagao sobre a possibilidade de adesao.
16.3. Cabefa ao fornecedor beneficiario da ata de registro de preeos, observadas as
condig6es nela estabelecidas, optar pela aceitaeao ou nao do fornecimento decorrente de

a

adesao, desde que nao prejudique as obrigac6es presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes.
16.4. As aquisie6es ou contratag6es adicionais a que se refere este artigo nao podefao
exceder, por 6rgao ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocat6rio e registrados na ata de registro de preeos para o 6rgao gerenciador e 6rgaos
participantes.

16.5. 0 instrumento convocat6rio devefa prever que o quantitativo decorrente das ades6es a
ata de registro de pregos nao podera exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de
cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgao gerenciador e 6rgaos
participantes, independente do ntlmero de 6rgaos nao participantes que aderirem.
16.6. 0 6rgao gerenciador somente podefa autorizar adesao a ata ap6s a primeira aquisigao
ou contratagao por 6rgao integrante da ata, exceto quando, justificadamente, nao houver
previsao no edital para aquisicao ou contrataeao pelo 6rgao gerenciador.
16.7. Ap6s a autorizaeao do 6rgao gerenciador, o 6rgao nao participante devefa efetivar a
aquisieao ou contrata9ao solicitada em ate noventa djas, observando o prazo de vigencia da
ata.
16.8. Compete ao 6rgao nao participante os atos relativos a cobranea do cumprimento pelo
fornecedor das obrigag6es contratualmente assumidas e a aplicacao, observada a ampla
defesa e o contradit6rio, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
clausulas contratuais, em relagao as suas pr6prias contratac6es, informando as ocorfencias

a

:8.8:gEa?a%:[teandc:aado°sr6rgaoseentidadesdaadministra?aopdblicamuniclpalaadesaoaata
de registro de precos gerenciada por 6rgao ou entidade distrital, estadual ou federal.

CL^USULA DEZESSETE -DAS DISPOSIC6ES FINAIS
17.1. As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposie6es:
17.1.1. Todas as alterae6es que se fizerem necessarias serao registradas por interm6dio de
lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preeos.
17.1.2. Integram esta Ata os seus anexos, o Edital de Pregao Presencial que lhe deu origem
e seus anexos, e a proposta da empresa classificada por Item.
17.1.3. E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para
qualquer operacao financeira, sem pievia e expressa autorizacao do MUNICIPIO.
17.2. 0 CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas
dispostas no artigo 58 da Lei n.0 8.666/93, alterada e consolidada.
17.3. A inadimplencia do fornecedor com referencia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transfere ao MUNICIPIO a responsabilidade por seu pagamento, nem

podefa onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagao e o uso dos servigos pela
Administracao.
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17.4. Nao sera permitido a subcontratacao do objeto deste contrato, bern como a cessao ou
transfetencia a terceiros.

CLAUSULA DEZ0lTO - DO FORO
18.1. Fica eleito o foro do Municipio de lc6 do Estado do Ceafa, para conhecer das quest6es
relacionadas com a presente Ata que nao possam ser resolvidas pelos meios
administrativos,
Assinam esta AIa, os signatarios relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o
compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das suas clausulas e condie6es.
Signatarios:

lc6 -CE, _ de _ de _

®

Orgao Gestor

Nome do lltular

Cargo

CPF

RG

Assinatura

Detentores do
Reg, de Preaps

Nome do

Cargo

CPF

RG

Asslnatura

Representante

TESTEMUNHAS:
1.

a
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ANExO I A ATA DE REGisTRO DE pREeos NO
RELACAO DAS UNIDADES OR¢AIVIENTARIAS INTERESSADAS

SERVICO AUT6NOMO DE AGUA E ESCOTO -SAAE
ORDENADOR DE DESPESAS:

®
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ANEXO 11 A ATA DE REGISTRO DE PRE90S N°

RELACAO E QUALIFICACAO DOS FORNECEDORES COM PRECOS REGISTRADOS
01. RAZ^O SOCIAL:
CNPJ:
ENDERECO:
E-MAIL:

TELEFONE: FAX:
REPRESENTANTE:
BANCO:
AGENCIA:

RG:

CONTA CORRENTE:

a
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ANExO lil A ATA DE REGisTRO DE pREeos NO
REGISTRO DE PRECOS UNITARlos
ESPECIFICACAO DOS ITENS, QUANTITATIVOS, E EMPRESAS FORNECEDORAS
DA:|A'.

I

I

...„ celebrada

:::ree:ORTN::tis,gBaErtFcgt:gar:nEt:pdr:s:tsac:jeosRperge,;;rsoeds:a:rae3:SuTroreg,stradospor,tern,
em face a realiza?ao do PREGAO PRESENCIAL N° 21.006/2021 -PPRP.

CN PJ

LICITANTE VENCEDOR

ValorUnifarioRS
ITEM

DiscriminaOao

UND

QTD

Valor Total(RS)

VALOR GLOBAL RS

a
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ANEXO V -MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO No:
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICC), ATRAVES DA
SECRETARIA DE
E DO OUTRO A
EMPRESA
PARA 0 FIM QUE NELE
SE DECLARA.

0 Municipio de lc6, pessoa juridica de direito publico interno, atrav6s da Secretaria de
com sede a Rua
, n°
, Bairro
. inscrito no CNPJ/MF sob o n.a

neste ato representada pelo Ordenador de Despesas da Secretaria de
doravante denominados de CONTRATANTE, e de
outro lado a Empresa
. estabelecida na
. inscrita no
CNPJ/MF sob o n.o
neste ato representada pelo(a) Sr(a)
apenas denominada de
portador(a) do CpF no
CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as clausulas e
condic6es a seguir estabelecjdas:
CLAUSULA PRIWIEIRA -D0 FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitagao, na modalidade Pregao Presencial tombado sob o n° 21.006/2021
• PPRP, em conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitac6es Pdblicas.

CLAUSULA SEGUNDA -DO 0BJETO

:.JES:3S£',tsu'c°8J##TA;e8eEn:eDaEvepnR:seT&?RAE8'SERs°ER5,:8EDCE°RPEAB¥BFNUATGUE#SDE
MOTORES E CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS
NECEssiDADEs DO sERvieo AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DO
MUNICIPIO DE ICO-CE, conforme tabela abaixo.

a

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO
ECON6lvllco -FINANCEIRO
3.1. 0 valor global da presente avenga 6 de RS

REAJUSTE

E

DO

REEQUILiBRIO

a Ser
pago em conformidade com a entrega dos servieos no periodo respectivo, de acordo com as
notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das
Certid6es do lNSS e FGTS, todas atualizadas, observadas a condig6es da proposta
adjudicada e o seguinte:
LOTE
ValorUnitario(RS)

Itens

Discriminacao

Unidade

QTD

Valor Total(RS)

VALOR GLOBAL RS

3.2. Os preeos registrados que sofrerem reajuste/reequilibrio nao ultrapassafao aos precos
praticados no mercado, mantendo-se a diferenga percentual apurada entre o valor
originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado a epoca do registro.
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3.3. Caso o prego registrado seja superior a media dos precos de mercado, o MUNICIPIO
solicitafa ao Fornecedor, mediante correspondencia, redugao do preeo registrado, de forma
a adequa-lo.
3.4. Fracassada a negociacao com o primeiro colocado o MUNIcipIO convocafa as demais
empresas com preeos registrados, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados,
respeitado as condig6es de fornecimento, os precos e os prazos do primeiro classificado,

para reducao do preco; hip6tese em que podefa ocorrer alterag6es na ordem de
classificaeao das empresas com preeo registrado.
3.5. Serao considerados compativeis com os de mercado os precos registrados que forem
iguais ou inferiores a media daqueles apurados pela Central de Compras da Prefeitura de
lc6.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

4.1 -0 presente lnstrumento tefa vigencia ate 31 de dezembro de 2021, podendo ser
prorrogado, a criterio das partes, na forma do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666/93, alterada
e consolidada.

CLAUSULA QUINTA -DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS SERvl¢OS
5.1. Os servicos licitados devefao ser entregues imediatamente, a partir das caracteristicas
que
se
apresentam
nos
quantitativos
discriminados
na
ORDEM
DE
COMPRA/AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO pela administracao, no local, dia e hofario
estabelecidos pela Unidade Gestora.
5.1.1. Os atrasos ocasionados por motivo de fonga maior ou caso fortuito, desde que

justificados com a maior brevidade possivel, e aceitos pela CONTRATANTE, nao serao
considerados como inadimplemento contratual.
5.2. Quanto ao recebimento:
5.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verifjcagao da

®

conformidade do objeto contratual com as especificac6es, devendo ser feito por pessoa
credenciada pela CONTRATANTE.
5.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, ap6s
verificaeao da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as
condie6es estabelecidas foram atendidas e, consequente aceitagao das Notas Fiscais pelo
Gestor da contratagao, devendo haver rejeicao no caso de desconformidade.
5.2.3. Nao sera permitido a subcontratagao do objeto deste contrato, bern como a cessao ou
transfetencia a terceiros.
CLAUSULA SEXTA -DA ORIGEM DOS RECURSOS
6.1.As despesas decorrentes da contrataeao correrao por conta, dos recursos oriundos do
Tesouro Municipal, sob as dotag6es ongamenfarias n°:
e elemento de
despesas no:
Fonte de Recurso:
CLAUSULA SETIMA -DO PAGAMENTO

7.1. 0 pagamento sera efetuado ate 30 (trinta) dias contados da data da apresentaeao da
nota fiscalffatura devidamente atestada pelo gestor da contrataeao, mediante cfedito em
conta corrente em nome da contratada.
7.2. A nota fiscal/fatura que apresente incorreg6es 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 corrigida.
7.3. Nao sera efetuado qualquer pagamento a contratada, em caso de descumprimento das

;?4ndEC:::addeahaa?:::2::aeoqduea;f:Cgaac::net:'%':taessndaa"::t::::;odoob|etoouseomesmonao
estiver de acordo com as especificag6es deste instrumento.
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7.5. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados a apresentaeao dos seguintes
comprovantes:
7.5.1. Documentagao relativa a regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de

Servieo (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
7.6. Toda a documenta?ao exigida devefa ser apresentada em original ou por qualquer

processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cart6rio. Caso esta
documentacao tenha sido emitida pela internet, s6 sefa aceita ap6s a confirmacao de sua
autenticidade.
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA
8.1 -A Contratada para entregar os servicos, objeto do presente Contrato obrigar-se-a a:
8.1.1 -Cumprir integralmente as disposig6es do Contrato;
8.1.2 -Responsabilizar-se pela entrega dos servigos objeto deste Contrato, sendo ainda
responsavel por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos
durante seu fornecimento;
8.1.3 -Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros
envolvidos na execueao do objeto contratual, em particular no que se refere as contribuig6es
devidas a Previdencia Social, Obrigac6es Trabalhistas, Seguros e aos Tributos a Fazenda
Publica em geral;
8.1.4 -Manter, durante toda a execucao deste Contrato, em compatibilidade com as
obrigae6es por ele assumidas, todas as condie6es de habilitacao e qualificagao exigidas na
licita9ao:

8.1.5 -Atender com presteza e dignidade o objeto deste Contrato;
8.1.6 -Aceitar nas mesmas condic6es contratuais, acfescimos ou supress6es que se
fizerem necessarios na forma estabelecida no Art. 65, § 10 da Lei n° 8.666/93, alterada e
consolidada;

®

8.1.7 -Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorree6es;
8.1.8 -lndicar preposto, aceito pela Administracao, para represents-lo na execueao do
contrato. As decis6es e providencias que ultrapassarem a compet6ncia do representante do
contratado deverao ser comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adogao das
medidas convenientes;
8.1.9 -Estabelecer sede no municipio de lc6 em at610 (dez) dias corridos ap6s a assinatura
do contrato
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1. A Contratante obrigar-se-a a:
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bern como zelo na prestagao do
fornecimento e o cumprimento dos prazos.
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega do objeto deste
Contrato.
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execucao do objeto contratual;
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condig6es estabelecidas neste lnstrumento, bern
como zelar pelo cumprimento de todas as clausulas contratuais.
9.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente
identificados, a todos os locais onde se fizer necessaria a entrega dos servicos licitados,

prestando-lhe

todas

as

informag6es

e

esclarecimentos

que,

eventualmente,

forem

solicitados;

CLAUSULA DECIMA -DAS SANCOES
10.1-0 licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de
assinar a Ordem de compra/Contrato ou apresentar documentagao falsa exigida para o
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certame, ensejar o retardamento da execugao de seu objeto, nao mantiver a proposta ou
lance, falhar ou fraudar na execugao 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 aplicaeao das seguintes multas e das demais cominac6es legais:
10.1.1 -multa de 200/o (vinte por cento) sobre o valor empenhado no caso de:
a) Recusar em assinar o contrato;
b) Apresentar documentagao falsa exigida para o certame;
c) Nao manter a proposta ou lance;
d) Fraudar na entrega dos servjeos;
e) Comportar-se de modo inid6neo;
10.1.2 -Multa morat6ria de 0,5% (cinco d6cimos por cento) por dia de atraso na entrega de

®

a

qualquer objeto contratual solicitado, contados do recebimento da Ordem de compra no
enderego constante do cadastro, ate o limite 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 servicos;
10.1.3 -Multa morat6ria de 200/o (vinte por cento) sobre o valor do bern, na hip6tese de
atraso superior a 30 (trinta) dias da entrega;
10.2-Na hip6tese de ate ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtornos a
entrega dos servi9os, as atividades da administra9ao, desde que nao caiba a aplicacao de
sanQao 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 sub itens anteriores, sefao aplicadas, sem prejuizo das demais sane6es
previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.a 10.520/02, as seguintes
Penas:
a) Advertencia;
b) Multa de 1 % (urn por cento) ate 200/o (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisicao,
ou do valor global maximo ou do contrato, conforme o caso;
10.3-0 valor da multa aplicada devefa ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5
(cinco) dias a contar da notificaeao ou decisao do recurso, por meio de Documento de
Arrecadagao Municipal -DAM.
10.3.1-Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado
do pagamento a que o licitante fizer jus.
10.3.2-Em caso de inexistencia ou insuficiencia de ctedito do licitante, o valor devido sera
cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante

processo de execucao fiscal, com os encargos correspondentes.
10.4-0 fornecedor beneficiario da ata tefa o registro de seu prego cancelado quando:
10.4.1 -Descumprir as condic6es da Ata de Registro de Preaps;
10.4.2 -Nao retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administragao, sem justificativa aceifavel;
10.4.3 -Nao aceitar reduzir o seu preeo registrado, na hip6tese de este se tornar superior

aqueles praticados no mercado;
10.4.4 -Tiver presentes raz6es de interesse ptlblico.
10.5- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sane6es serao aplicadas ap6s regular
processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio.
10.5.1-No processo de aplicagao de penalidades e assegurado o direito ao contradit6rio e a
ampla defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias dteis para as sang6es exclusivamente de multa e advertencia;
b) 10 (dez) dias corridos para a sangao de impedimento de licitar e contratar com o
Municipio de lc6 e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de lc6 pelo prazo de ate
05 (cinco) anos.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DA RESCISA0
11.1
- Este contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por
conveniencia administrativa ou por infringencia de qualquer das condie6es pactuadas.
11.2 -0 nao cumprimento das disposie6es especificadas neste Contrato implicafa
automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisao administrativa prevista no art.
77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde ja os direitos da Administraeao, com

relaeao as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente
lnstrumento.
11.3 -0 presente contrato 6 rescindivel ainda, independentemente de qualquer interpelaeao
Judicial ou Extrajudicial, nos casos de:
11.3.1 -Omissao de pagamento pela Contratante;
11.3.2 -lnadimplencia de qualquer de suas clausulas por qualquer uma das partes;
11.3.3 -Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por

a

escrito com 30 (trinta) dias de antecedencia, sem Onus para ambas as partes.
11.3.4 -No caso de nao cumprimento de qualquer das clausulas deste contrato, a parte que
se sentir prejudicada podefa rescindi-lo sem que se faea necessario uma comunicaeao por
escrito com a antecedencia definida no subitem anterior.

cLAusuLA DEciMA SEGUNDA -DA ALTERAeAO CONTRATUAL
12.1 -Quaisquer alterag6es que venham a ocorrer neste lnstrumento serao efetuadas
mediante Termo Aditivo.

cLAusuLA DEc"A TERCEiRA -DA puBLicAeAO
13.1 -Este contrato devefa ser publicado por afixacao em local de costume, ate o quinto dia
util do mss subsequente a data de sua assinatura.
CLAUSULA DEcllvIA QUARTA - DO FORO
14.1-Fica eleito o foro da Comarca de lc6, para conhecimento das quest6es relacionadas
com o presente Contrato que nao forem resolvidos pelos meios administrativos. E, assim,
inteiramente acordados nas clausulas e condic6es retro-estipuladas, as partes contratantes
assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus juridicos e legais

efeitos

a

lc6

CONTRATANTE

-CE ,.......

de

..........

de

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1.

Nome:
CPF:
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