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EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N" 2O2L120.10.028 - SRp
PROCESSO ADMINISTRATIVO n". L57 12021 - SEB

A SECRETARTA MUNICTPAL DE EDUCA9AO BASTCA DO MUNICIPTO DE ARATUBA-CE torna
piblico para conhecimento dos interessados, por meio da Pregoeira Raquel Ferrelra de Paiva e equipe
de apoio nomeados pela poftaria 03t12021 que na sala de licitagSo sediada na Rua l0lio Perelra, 304
Centro - CEP 62J62-000 - Aratuba/CE, re:alizard licitagio na modalidade de PREGAO, para
REGISTRO DE PREQOS, na forma ELETRONICA, do tipo menor prego global, para futuras e
eventuais aquisigdes de bens de forma parcelada, conforme objeto descrito neste Edital, tudo de
conformidade com as regras estipuladas na Lei no 10,520, de 1710712002, Decreto no 3.555, de
08/08/2000, Decreto Federal no 10.024 de20l09l2019,Lei Complementar n.o 12312006 - Lei Geral da
Mlcroempresa, com as alterag6es da Lei Complementar no 74712014, Decreto Municipal n" O27lZOt7 e
legislaESo correlata aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei no 8.666193, de 2U06193,
com suas alterag6es e demais exigencias no presente Edital e seus anexos, e as exigencias
estabelecidas neste Edital.

DATA E HORARIO PARA
2021 a partir de 09h.

INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPoSTAS: dia 11 de Novembro

de

LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: ate o dia 23 de Novembro de 2027, ate as
09h.

DATA DE ABERTURA DA PROPOSTA= 23 de Novembro de Z02t
HORA DE ABERTURA DA PROPOSTA: Inicio 09:00h
DATA DEABERTURA DA DISPUTA DE PRE9OS:23 de Novembro de2O2t
HORA DE ABERTURA DA SESSAO DE DTSPUTA DE pREQOS: 09h30min.

LocAL: Portal: Bolsa de Licitagdes do

Brasil-BLL i,vrrvyt.blle,onlprcteall

1.0 DO OBJETO:
1.1-A presente licitaqSo_tem por objeto 6 o REGISTRO DE PRE9OS PARA FUTURAS E
EVENTUAIS AQUISIgOES DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES E
EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO
COVID 19 NAS ESCOLAS DA REDE POBLICA DE ENsINo Do MUNIciPIo DE ARATUBA.
1.2- A LicitagSo serS por LOTE, conforme tabela constante do Termo de Refer6ncia.
1.3- O crit6rio de julgamento adotado serd o menor preqo por LOTE, observadas as Exig6ncias
contidas neste Edital e seus Anexos quanto is especificag6es do objeto.

2.0 DOS RECURSOS OR9AMENTARTOS:
2.1. As despesas decorrentes da Ata de Registro de Pregos correrSo pela fonte de recursos dos
drgSos/entidades participantes do SRP - Sistema de Registro de Pregos, a ser informada quando da
lavratura do instrumento de contrato.
3.0 DO CREDENCIAMENTO:
Rua J0lio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
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3.1- PoderSo participar desta LicitagSo todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente
estabelecidas no Pais, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitaEao e que
satisfaeam todas as exigOncias, especificag6es e normas contidas neste Edital e seus Anexos.
3.2- PoderSo participar deste PregSo Eletr6nico as empresas que apresentarem toda a documentagSo
por ela exigida para respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitag6es e leil6es.
3.3-E vedada d participagSo de empresa em forma de cons6rcios ou grupos de empresas.
3,4- N5o poderS pafticipar da licitaESo a empresa que estiver sob falOncia, concordata, concurso de
credores, dissolugSo, LiquidagSo ou que tenha sido declarada inid6nea por OrgSo ou entidade da
administraqSo p0blica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja
cumprindo periodo de suspensSo no 6mbito da administraEso municipal.
3.5- O licitante deverd estar credenciado de forma direta ou atraves de empresas Associadas a Bolsa
de Licitag6es do Brasil, at6 no m[nimo uma hora antes do hordrio o fixado no edital para o
recebimento das propostas.
3.6- O cadastramento do licitante deverS ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando a operador devidamente credenciado junto a
Bolsa, poderes especificos de sua representagSo no pregSo, conforme modelo fornecido pela Bolsa de
LicitaE6es do Brasil (ANEXO III)
b) DeclaragSo de seu pleno conhecimento, de aceitagSo e de atendimento as exigCncias de
habilitagSo previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de LicitaE6es do Brasil (ANEXO

IV)

e

c) Especificag6es do produto objeto da licitagSo em conformidade com edital, constando preEo, marca
e modelo e em caso de itens especificos mediante solicitagSo do pregoeiro no icone ARQ, insergSo de
catSlogos do fabricante. "A empresa participante do certame n5o deve ser identificada".
3.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, alem da apresentaEso da declaragSo constante
no ANEXO IV para fins de habilitagSo, dever5, quando do cadastramento da proposta inicial de prego
a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema
conforme o seu regime de tributagSo pare fazer valer o direlto de prioridade do desempate , Afi.. 44 e
45 da LC 12312006.

4.0- REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:
4.7-O certame serd conduzido pela Pregoeira, com o auxilio da equipe de apoio, que terd,

em

especial, as seguintes atribuig6es:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as quest6es formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de pregos;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do lance de menor prego;
g) verificar a habilitaESo do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertin6ncia dos recLirsos,
j) elaborar a ata da sessSo;
k) encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e autorizar a contrataEso;
l) abrir processo administrativo para apuragSo de irregularidades visando a aplicagSo de penalidades
previstas na legislagSo.

5.0- CREDENCTAMENTo No srsTEMA LrcrrAgoEs DA BoLsA DE LrcrTAgoEs

E LETLOES:

5.1- As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverSo nomear atraves do Instrumento
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de mandato previsto no item 4.6, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em
qualquer empresa associada a Bolsa de Licitag6es e Leil6es do Brasil, atribuindo poderes para
formular lances de pregos e praticar todos os demais atos e operaq6es no site: u/-"Wy./_,-bll.Egmp*ra5,epn-r.
5.2-A participagSo do licitante no pregeo eletr6nico se dard por melo de participagSo direta ou atraves
de empresas associadas A BLL - Bolsa de Licitag6es e Leiloes do Brasil, a qual deverd manlfestar, por
meio de seu operador designado em campo pr6prio do sistema, pleno conhecimento, aceitagSo e
atendimento as exig6ncias de habilitagSo previstas no Edital.
5.3-O acesso do operador ao pregSo, para efeito de encaminhamento de proposta de prego e lances
sucessivos de pregos, em nome do licitante, somente se dd a mediante previa definigSo de Senha
privativa.
5.4-A chave de identificagSo e a senha dos operadores poderSo ser utilizadas em qualquer pregSo
eletr6nico, salvo quando canceladas por solicitaESo do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa de
LicitagSes e Leil6es do Brasil.
5.5- E de exclusiva responsabilidade do usudrio o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer
transagSo efetuada diretamente ou por seu representante, n5o cabendo a BLL - Bolsa de Licitag6es
Leil6es do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.
5.6- O credenciamento do fornecedor de seu representante legal junto ao sistema eletr6nico implica
a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungSo de Capacidade tecnica para realizagSo
das transagdes inerentes ao pregSo eletr6nico.

6.0- PARTICIPACAO:
6.1-A participagSo no PregSo, na Forma Eletr6nica se dard por meio da digitagSo da senha Pessoal e
intransferfvel do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente
encaminhamento da proposta de preEos, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, observada
data e hordrio limite estabelecido.
6,2- Caberd ao fornecedor acompanhar as operagdes no sistema eletr6nlco durante a sessSo publica
do pregSo, ficando responsdvel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da inobserv6ncia
de quaisquer mensagens emitidas polo sistema ou da desconexSo do seu representante;
6.3- O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag6es efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances. Inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, exclu[da a responsabilidade do provedor do sistema ou do
6195o ou entidade promotora da licitagSo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
6.4-Poderao participar deste PregSo interessados cujo ramo de atividade seja compatfvel com o
objeto desta licitagSo.
6.S-Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
pare as sociedades cooperatlvas mencionadas no artigo 34 da Lel no 11.488, de 2007, e para o
microempreendedor individual -MEI, nos limites previstos da Lei Complementar no L23, de 2006,
7.0 NAo poDERAo pARTrcrpAR DEsrA LrcrrAgAo os rNTEREssADos:
7.1-Proibidos de participar de licitag6es e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagSo
vigente;
7.2-Que n5o atendam as condig6es deste Edital e seu (s) anexo (s);
7.3-Estrangeiros que n5o tenham representagSo legal no Brasil com poderes expressos para receber
citagSo e responder administrativa ou judicialmente,
7.4- Que se enquadrem nas vedag6es previstas no artigo 9o da Lei no 8.666, de 1993;
7.5-Que estejam sob falOncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugSo ou
liquidagSo;
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7.6-OrganizaE6es da Sociedade Clvil de interesse Pfblico

-

OSCIP, atuando nessa condigSo (AcordSo

n"7 46 I 2014-TCU- Plena rio).

7.7-N5o poderS participar empresa declarada inidOnea ou cumprindo pena de suspensSo, que lhes
tenham sido aplicadas neste municipio, por forga da Lei n. a 8,666/93 e suas alterag6es posteriores e
ainda:

7.8-Que tenham sido declaradas inid6neas pare licitar ou contratar com a AdministragSo publica, de
acordo com o Cadastro Nacional de Empresas inid6neas e Suspensas (CEIS). A ComissSo far6
pesquisa no site http://Portaldatransparencia.gov.br/ceis na fase do credenciamento, devolvendo os
envelopes das pafticipantes que se enquadrem nesta situaEso;
7.9-Cumprindo penalidade de suspensSo tempor5ria imposta pela Prefeitura Municipal de ARATUBACE:

7.10-reunidos sob forma de consorcio;
7.11- Mantendo qualquer tipo de VINCULO PROFISSIONAL COM SERVIDOR OU DIRIGENTE de 6195o
ou entidade contratante ou responsSvel pela licitagSo;
7.12- Autor do projeto b5sico ou executivo, pessoa ffsica ou jurldica;
7,13- De empresas cujos s6cios ou diretores pertencem, simultaneamente, a mais de uma firma
licitante;
7.14- Que seja sociedade estrangeira n5o autorizada a funcionar no pais;
7.15- De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9o, seus
incisos e parSgrafos, da Lei Federal n' 8.666/93 e suas posteriores atualizag6es;
7.16- Quando um dos socios representantes ou responsdveis tecnicos da Licitante participar de mais
de uma empresa especializada no objeto desta licitaEso, somente uma delas poderd participar do
certame licitat6rio;

7.17- Qualquer d[rvida em relagSo ao acesso no sistema operacional poderd ser esclarecida ou
atrav6s de uma empresa associada ou petos telefones: Curitiba-PR (4L) 3097-4600, ou atraves da
Bolsa de Licitag6es do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

8.0- DA APRESENTAQAO DA PRoPosrA

E

Dos DocuMENTos DE HABrLrrAgAo

8.1-Os licitantes encaminharSo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitag6o exigidos no edital, proposta com a descrigSo do objeto ofertado e o prego,
atd a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessSo p0blica, quando, ent6o, encerrar-se-d
automaticamente a etapa de entSo dessa documentagSo.
8.2- O envio de proposta, acompanhada dos documentos de habilitagSo exigidos neste Edital,
ocorrerd por meio de chave de acesso e senha.
8.3-As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverSo encaminhar a documentagSo de
habilitaESo, ainda que haja alguma restrigSo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, 5 1o da LC no L23, de 2006.
8.4- incumbird ao licitante acompanhar as operae6es no sistema eletrico durante a sessSo plblica do
PregSo, ficando respons6vel pelo 6nus decorrente da perda de neg6cios, diante da inobserv6ncia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexSo.
8.5-At6 a abeftura da sessSo pfblica, os licitantes poderSo retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitagSo anteriormente inseridos no sistema;
8.6- NEo serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagSo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd ap6s a realizagSo dos procedimentos de negociagSo e
julgamento da proposta.
8,7-Os documentos que comp6em a proposta e a habilitagSo do licitante melhor classlficado somente
serSo disponibilizados para avaliaEso da pregoeira e para acesso ptiblico ap6s o encerramento do
envio de lances.
Rua J0lio Pereira, 304 - CEP 62762-000 - Aratuba - CE
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9.0. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
9.1-O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletr6nico, dos

seguintes campos:

9,1.1-Valor unitSrio e/ou valor global;
9.1.2-Marca;
9.1.3-Fabricante:
9_.L:4-^DescrigSo detalhada do objeto, contendo as informag6es similares a especificaE5o
do Termo de

Refer6ncia: indicando, no que for aplicdvel, o modelo, prazo de validade ou de garantia,
nImero do
legislo.ou inscrigSo do bem no 6195o competente, quando for o caso;
9.2- Todas as especificag6es do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
9.3- Nos valores propostos estarSo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
no
fornecimento dos bens,
9'4- Os preg6es ofertados, tanto na proposta inicial, quanta na etapa de lances, ser5o de exclusiva
responsabilidade do licitante, n5o lhe assistindo a direito de pleitear qualquer
alteragSo, sob alegaE5o
de erro, omissSo ou qualquer outro pretexto.

9'5-O prazo de validade da proposta n5o serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua

apresentagSo.

9'6- O licitante deverd declarar, para cada item, em campo proprio do sistema BLL, se a produto
ofertado e manufaturado nacional beneficiado por um dos criterios de margem de preferencia
indicados no Termo de Referdncia.
9'7-Os licitantes devem respeitar os pregos mdximos estabelecidos nas normas de reg6ncia
das
contratag6es p[blicas federais, quando participarem de licitag6es plblicas.
10. 0- DA ABERTURA DA sEssAo, clAssrFrcAgAo DAs pRoposrAs E FoRMULAgAo
DE

LANCES.

10'1-A abertura da presente licitagSo dar-se-d em sessSo publica, por meio de
sistema eletr6nico, na
data, hordrio e local indicado neste Edital.
10'2- A Pregoeira veriflcard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que n5o
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vfcios insandveis
ou n5o apresentem as especificae6es tecnicas exigidas no Termo de Refer6ncia.
10.2.l-Tambem serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.
L0'2.2desclassificagSo serS sempre fundamentada
registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
10'2'3-A nao desclassificagSo da proposta n5o impede o seu julgamento definitivo
em sentido
contrdrio, levado a efeito na fase de aceitag6o.
10'3- O sistema ordenar5 automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas
participarSo da fase de lances.
10'4- o sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre a pregoeira
e os
licitantes.
10'5- Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverSo encaminhar lances exclusivamente
por meio
do Sistema eletr6nico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado
no registro.
10'6- O lance deverd ser ofertado pelo valor total do LOTE, conforme cadastro do pregEo
no sistema

A

e

BLL.

10.7-- Os licitantes poderSo oferecer lances sucessivos, observando
sessSo e as regras estabelecidas no Edital.

o hordrio fixado para abertura

da

10.8- O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao 0ltimo por
ele ofertado
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registrado pelo sistema.
10.9- O intervalo mfnimo de diferenga de valores entre os lances, que incidird tanto em relagSo aos
lances intermediSrios quanta em relageo a proposta que cobrir a melhor oferta dever5 ser 0,01 (um
centavo de real).
10.10-O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante n5o poder6 ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances n6o poder6 ser inferior a tr6s (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
10.11-Sera adotado para o envio de lances no pregSo eletr6nico o modo de disputa "aberto", em que
os licitantes apresentarSo lances p[blicos e sucessivos, com prorrogag6es.
10,12-A etapa de lances da sessSo p[blica terd duraESo de dez minutos e, apos isso, serd prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos fltimos dois minutos do per[odo de
duragSo da sessSo publica.
10.13-A prorrogagSo automdtica da etapa de lances, de que trata o item anterior, ser5 de dois
minutos
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagSo, inclusive no caso de lances intermedidrios.
10.14- N5o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessSo plblica
encerra r-se-d a utomatica mente,
10.15-Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagSo automdtica pelo sistema, poderd o
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessSo p[blica de
lances, em prol da consecugSo do melhor preqo.
10.16-Nao serSo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.
10.17-Durante o transcurso da sessSo p0blica, os licitantes serSo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificaESo do licitante.
10.18-No caso de desconexSo com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do PregSo, o
sistema eletr6nico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepgSo dos lances.
10.19-Quando a desconexSo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessSo priblica serd suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro
horas da comunicagSo do fato pela Pregoeira aos participantes, no sitio eletr6nico utilizado para
divulgagSo.
10.20-O Criterio de julgamento adotado serd o menor prego, conforme deflnido neste Edital e seus
anexos.
10.21-Caso o licitante n6o apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
L0.22- Em relagSo a itens n5o exclusivos para participagSo de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagSo automdtica, junto
a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna pr6pria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagSo com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, asslm como das demais
classiflcadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC no 723, de 2006,
regulamentada pelo Decreto no 8.538, de 2015.
10.23- Nessas condig6es, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de ate 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serSo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
10,24- A melhor classificada nos termos do item anterior ter5 a direito de encaminhar uma 0ltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferlor ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagSo autom5tica para tanto.
10,25- Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou n6o se
manifeste no prazo estabelecido. SerSo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5o/o (clnco por canto), na ordem de

e
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classificagSo, para a exerclcio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

10.26- No caso de equivalOncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, serd realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderd apresentar melhoroferta,
L0.27- Quando houver propostas beneficladas com as margens de prefer$ncia em relagSo ao produto
estrangeiro, o criterio de desempate serd aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus
as margens de preferCncia, conforme regulamento.
10.28- A ordem. de apresentagSo pelos licitantes 6 utilizada como um dos crit6rios de classificag5o, de
maneira que s6- poderd haver empate entre propostas iguais (n5o seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
t0.29- Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o crit6rio de desempate serd aquele
previsto no art. 3o,5 2o, da Lei no 8.666 de 1993, assegurando-se a prefer6ncia, sucessivamente,
aos bens produzidos:
10.29.1-No pais;
10.29.2- Por empresas brasileiras;
10.29'3- Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no pais;
L0.29.4- Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com defici6ncia ou para reabilitado da Previd6ncia Social e que atendam as regras
de
acessibilidade previstas na legislaEso.
10.30- Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo sistema eletr6nico dentre as
propostas empatadas.
10.31- Encerrada a etapa de envio de lances da sessSo ptbllca, o pregoeiro dever5 encaminhar, pelo
sistema eletr6nico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado a melhor prego, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociaEso em condiEdes diferentes das previstas neste Edital.
10.32-A negociagSo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
10.33-4 pregoeira solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a
proposta adequada ao Iltimo lance ofertado ap6s a negociaEso realizada, acompanhada,
se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessSrios a confirmagSo daqueles exigidos neste
Edital e j5 apresentados.
10'34-Ap6s a negociagSo do prego, a Pregoeira iniciara a fase de aceitag5o e julgamento
da
proposta. 19
Para a aquisigSo de bens comuns de informdtica e automagio, definidoi no art. 1615_
A da Lei no 8.248, de 1991, serS assegurado o direito de prefer6ncia previsto no seu artigo 3o,
conforme procedimento estabelecido nos artigos 50 e Bo do Decreto n" 7,L74, de 2010.
10'35.1-Nas contratagdes de bens e servigos de informStica e automagSo, nos termos da Lei
no 8.248,
de 1991, as licitantes qualificadas como microempresas ou empresai de pequeno porte que fizerem
jus ao direito de prefer6ncia previsto no Decreto n" 7.174, de 2010, terSo' prioridade n'o
exercicio
desse beneficio em relagSo as medias e as grandes empresas na mesma situag6o.
10.35.2- Quando
a margem de preferencia a que se refere o Decreto n" 7.546, de 2 de
^aplicada
agosto de 2011, n6o
se aplica o desempate previsto no Decreto no 7,L74, de 2010.
10'36- Para produtos abrangidos por margem de preferdncia, caso a proposta de menor prego n5o
tenha por objeto produto manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicarS as'propostas
de produtos manufaturados nacionais que estSo enquadradas dentro da referida margem, para fins
de aceitagSo pela Pregoeira.
10.36.1- Nesta situagSo, a proposta beneficiada pela aplicagSo da margem de prefer6ncia tomar-se-d
a proposta classificada em primeiro lugar.

11.0- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
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11.1-Encerrada a etapa de negociaESo, o pregoeiro examina16 a proposta classificada em prlmeiro
lugar quanta a adequaEeo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagao ao m6ximo estipulado
para contratagio neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no pardgrafo [rnico do art. 70
e no 5 9o do art,26 do Decreto no. 10.02412019.
11.2-O Licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica deverd incluir, na sua proposta, os
percentuais das contribuie6es previstas no art.176 da InstrugSo Normativa RFB n,977, de 2009, em
razSo do disposto no art.1B4, inciso V, sob pena de desclassificagSo.
11.3- Serd desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar prego final superior ao preEo
mdximo fixado (Ac6rd5o n" t45512018 -TCU - PlenSrio), ou que apresentar preEo manifestamente
inexequ[vel.

11.3.1-Considera-se inexequ[vel a proposta que apresente pregos global ou unitdrios simb6licos,
irris6rios ou de valor zero, incompatfveis com os pregos dos insumos e saldrios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatdrio da licitagSo n5o tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalag6es de propriedade do
pr6prio licitante, para os quais ele renuncie a parcele ou a totalidade da remuneragSo.
11.4- Qualquer interessado poder5 requerer que se realizem dilig6ncias para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os ind[cios que fundamentam a
suspeita;

11.5- Na hip6tese de necessidade de suspensSo da sessSo p0blica para a reallzagSo de diligencias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessSo p0blica somente poderd ser reiniciada mediante
aviso previo no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de anteced6ncia, e a ocorrdncia serd
registrada em ata;
11.6- A Pregoeira poderd convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema t no prazo de 02 (dois) dias uteis, sob pena de n5o aceitag6o
da proposta.
11.7- O prazo estabelecido poderS ser prorrogado pela Pregoeira por solicitagSo escrita e justificada
do licitante, formulada antes de findo o prazot e formalmente aceita pela Pregoeira,
11.7.1-Dentre os documentos passiveis de solicitagSo pela Pregoeira, destacam- se os que
Contenham as caracterlsticas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
proced6ncia, al6m de outras informag6es pertinentes, a exemplo de catdlogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletr6nico , ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela
Pregoeira, sem prejulzo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de nio aceitag5o da

proposta.
11,8-Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificag5o,

11.9- Havendo necessidade, a Pregoeira suspender5 a sessSo, informando no "chat'a nova data e
hordrio para a sua continuidade,
11.10- A Pregoeira poder6 encaminhatt par meio do sistema eletr6nico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenqSo de melhor prego, vedada
a negociagSo em condig6es dlversas das previstas neste Edital.
11,10.1- Tambem nas hip6teses em que a Pregoeira n5o aceitar a proposta e passar a subsequente,
poder6 negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.
11.11-A negociag5o serd realizada par meie do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes,
LL.t2- Nos itens n5o exclusivos para a participagSo de microempresas e empresas de pequeno porte,
sempre que a proposta n5o for aceita, e antes de a Pregoeira passar a subsequente, haverd nova
verificagSo, pelo sistema, da eventual ocorrGncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
no 723, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
11.13- Encerrada a analise quanto a aceitagSo da proposta, a Pregoeira verificara a habilitagSo do
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licitante, observado o disposto neste Edital,
L2.O- DA HABTLTTA9AO
12.l-Como condigeo previa ao exame da documentagSo de habilitagSo do licltante detentor de
proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificard o eventual descumprimento das
condigdes de participagSo, especialmente quanto a existencia de sanESo que impega a participagSo
no ceftame ou a futura contratagio, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
12.2- Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da UniSo (https//certidoespf.apps.tcu, gov. br).
12,3 consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e tambdm de seu socio
majoritdrio, por forga do artigo L2 da Lei n" 8.429, de t992, que prev€, dentre as sangOes impostas
ao responsdvel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibiESo de contratar com o
Poder P[blico, inclusive por interm6dio de pessoa juridica da qual seja s6cio majorit6rio,
12.4 - Caso conste na Consulta de SituagSo do Fornecedor a existencia de ocorrdncias impeditivas
indiretas, o gestor diligenciarS para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relat6rio de Ocorr6ncias impeditivas indiretas.
72.5 - A tentativa de burla serd verificada por meio dos v[nculos societdrios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
L2.6 - O licitante serd convocado para manifestagSo previamente a sua desclassificaESo.
12.7 - Constatada a existdncia de sangSo, a Pregoeira reputard o licitante inabilitado por falta de
condigSo de participag6o.
12.8 - No caso de inabilitagSo, haver6 nova verificagSo, pelo sistema, da eventual ocorr6ncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lel Complementar no 123, de 2006, seguindo se a
disciplina antes estabelecida pera aceitagSo da proposta subsequente.
72.9 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitaESo complementares, necessdrios a
conflrmagSo daqueles exigidos neste Edital e jd apresentados, o licitante se16 convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no ptazo de 02 (duas) horas, sob pena de
a

inabilitagSo.

12,10 - N5o serSo aceitos documentos de habilitagSo com indicagSo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
tz.Lt - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverSo estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverSo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela pr6pria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da
matriz.

12.12 - Serao aceitos registros de CNPI de licitante matriz e filial com diferengas de n0meros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizaEso do
recolhimento dessas contribuig6es.
12.L3 - Ressalvado o disposto no item 9.2, os licitantes deverEo encaminhar, nos termos deste Edltal,
a documentagSo relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagSo:

13.0- DA HABILITACAO JURIDICA:
13.1 - No caso de empresdrio individual: inscrigSo no Registro P[blico de Empresas Mercantis,

a

cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
L3.2 Em se tratando de microempreendedor individual MEI: Certificado da CondigSo de
Microempreendedor individual -CCMEI, cuja aceitagSo ficard condicionada
verificagSo da
autenticidade no sitio wwwportaldoempreendedor.gov,br;
13.3 - No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobat6rio de seus administradores;

-

-
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t3.4 'InscrigSo no Registro P[blico de Empresas Mercantis onde opera, com

averbaESo no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, fillal ou agencia:

13.5 - No caso de sociedade simples: inscrigSo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurldicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagSo dos seus administradores;
13.6 - No caso de cooperativa: ata de fundaESo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou Inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jur[dicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art.107 da Lei no 5.764, de l97t;
t3.7 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais: Decreto de
autorizagSo,
t3,t2 Os documentos acima deverSo estar acompanhados de todas as alterag6es ou da
consolidagSo respectiva ;

-

-

L4.O. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
L4.7 - Prova de inscrigSo no Cadastro Nacional de

Pessoas

lurldicas ou no Cadastro de

Pessoas

Flsicas, conforme o caso;

14.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagSo de certid6o
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN) referente a todos os creditos tributdrios federais e a Divida Ativa da
UniSo (DAU) por eles administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta no 1.75L, de 021L012014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
t4.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servlgo (FGTS);
74.4 - Prova de inexistOncia de debitos inadimplidos perante a justiga do trabalho, mediante a
apresentagSo de certidSo negativa ou positiva com efeito de negativa nos termos do Titulo VII-A da
ConsolidagSo dos Leis do Trabalho (CNDT), aprovada pete Decreto-Lei n" 5.457, de 1o de maio de
1943;
t4.5 - Prova de inscrigSo no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual, ou comprovante
de isengSo.
14.6 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exerc[cio contrata ou concorre;
14.7 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercfcio contrata ou concorre;
14.8 - Caso o licitante detentor do menor preeo seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte deverd apresentar toda a documentagSo exigida para efeito de comprovagSo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigSo sob pena de inabilitaqSo.

1s.o- QUALTFTCA9AO ECON0MTCA

FTNANCETRA

15.1- CertidSo negativa de fal6ncia, recuperagSo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, ou de execug5o patrimonial expedida no domicilio da pessoa ffsica (artigo
31 da Lei no 8.666/93) em data n6o superior a 30 (trinta) dias;
t5.2- Balango patrimonial e demonstrag6es cont5beis do [rltimo exercicio fiscal, jd 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 Di5rio - estes termos devidamente
registrados na Junta Comercial - constando ainda, no balango, o nlmero do Livro DiSrio e das folhas
nos quais se acha transcrito, que comprovem a boa situagSo financeira da empresa, com vistas aos
compromissos que terd de assumir caso lhe seja adjudicado o objeto licitado, comprovado atrav6s do
cdlculo dos seguintes lndices contdbeis, devidamente assinado pelo contador respons5vel, sendo
vedada sua substituigSo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices
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oficiais quando encerrados h5 mais de 03 (tr6s) meses da data de apresentagSo da proposta;
15'3 - No caso de empresa constituida no exercfcio social vigente, admite-se a apresentag5o de
balanEo patrimonial e demonstrag6es contdbeis referentes ao periodo de existdncia da sociedad-e;
15.4 - E admissivel o balango intermediSrio, se decorrer de lei ou contrato social/estatutosocial.
15.5 - Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverSo ser acompanhados da 0ltima
auditoria contdbil-financeira, conforme dispde o artigo ILZ da Lei no 5]64, de !97!, ou de uma
declaragSo, sob as penas da lei, de que tal auditoria n6o foi exigida pelo 6195o fiscallzador;

16.0 - QUALTFTCACoES TECNTCA
16.1 - Atestado de Capacidade T6cnica fornecida por pessoa jurfdica de direito p0blico ou privado,
com identificagSo do assinante, com as mesmas especificag6es exigidas, discriminada, compiovando
que a licitante jd prestou ou presta servigos compativeis em caratteristicas, quantidades e prazos
com o objeto da licitagSo, o atestado devera vir acompanhado do respectivo contrato.
16.2 - AutorizagSo de funcionamento emitida pela ANVISA / MS (Agencia Nacional de Vigi16ncia
Sanitdria / Ministerio da Sa[de) cuja autenticidade e validade serSo conieridas atraves da inter-net.
16.3

-

ComprovagSo de Licenga sanitdria Municipal ou Estadual, conforme caso;

L7.O . OUTRAS EXIGENCIAS:
17.7 - DeclaragSo expressa de que atende ao disposto no Art. 7o, inciso XXXIII da CF/BB, conforme
modelo do Anexo VII;
77 '2 - Os documentos de HabilitagSo acima dispostos devendo ser apresentados
dentro do prazo de
validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hip6tese de o documento n6o conter
expressamente o prazo de validade, deverd ser acompanhado de declaragSo ou regulamentag5o
do
6195o emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na aus6ntia de tal declaraglo ou
regulamentagSo, a documento ser5 considerado valido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir ja data
de sua emissSo;
17.3 'O Licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 1.23, de 2006, estard dispensado (a) da
prova de inscrigSo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentagio
ao
balango patrimonial e das demonstragdes cont6beis do 0ltimo exercicio.
t7.4 - exist6ncia de restrigSo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista n5o impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exig6ncias do edital.
17.5 declaragSo do vencedor acontecerS no momento imedratamente posterior a fase de
habilitagSo.
17.6 - Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou
empresa de pequeno pofte, e uma vez constatada a exist6ncia de alguma restrig6o no que tange
a
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma serd convocada para, no prJzo de 5 (cinto) dias uteis,
a-p6i
a declaragSo do vencedor, comprovar a regularizagSo. O prazo poderd ser prorrogado por igual
periodo, a crit6rio da administrag6o p[rblica, quando-requerida pelo licitante, mediante apresentjg6o
de justificativa.
17.7 - A n5o-regularizagSo fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitagSo do licitante, sem preju[zo das sang6es previstas neste Edital. Sendo facultada a
convocagSo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificaESo. Se, na ordem de classificagio,
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restriESo na documentagSo fiscal e trabalhista, serd concedido o mesmo prazo pararegularizag1i.
17.8 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a piegoeira
suspender5 a sess6o, informando no "chat'a nova data e hordrio para a continuidade da mesma.
17.9 Sera inabilitado o licitante que n5o comprovar sua habilitagSo, seja por n6o apresentar

-

-

'

Rua Julio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
CNPJ no 07 .387 .525t0001-70 C G F no 06 92 0 207-g

Yt

ESTADO DO CEARA

ti'

i6 t.

4

\/

.

.

GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA

,|/

qn,xr,lsii I'

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com a estabelecido neste Edital.
t7.L0 - Nos itens n5o exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitaE5o, haverd nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorrdncia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC no 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagSo
da proposta subsequente,
17.lt - Licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitaESo cumulativamente, isto 6, somando as
exig6ncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente,
sob pena de inabilitagSo, al6m da aplicaESo das sanq6es cabiveis.
17.72 - Nao havendo a comprovagSo cumulativa dos requisitos de habilitagSo, a inabilitaEso recaird
sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(in) suficiente(s) para a habilitagSo do
licitante nos remanescentes.
17,14 - Constatado o atendimento as exig6ncias de habilitagSo fixadas no Edital, o licitante serd
declarado vencedor.

18.0 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
18.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverd ser encaminhada no prazo de

02

(duas) horas a contar da solicitagSo da Pregoelra no sistema eletr6nico e deverd:
18,2 - Ser redigida em lfngua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a 0ltima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo
licitante ou seu representante legal.
18.3 - conter a indicagSo do banco, n[mero da conta e agencia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
18.4 - A proposta final dever5 ser documentada nos autos e serd levada em consideragSo no decorrer
da execuESo do contrato e aplicag5o de eventual sangSo a contratada, se for o caso.
18.5 - Todas as especificag6es do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e proceddncia, vinculam a Contratada,
18.6 - Os pregos dever5o ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitdrio em algarismos e
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5o da Lei n" 8.666/93).
tB.7 - Ocorrendo diverg6ncia entre os pregos unitdrios e o prego global, prevalecerSo os primeiros;
no caso de divergdncia entre os valores numericos e os valores expressos por extenso, prevalecerSo
estes fltimos.
18.8 - A oferta deverd ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alterativas de prego ou de qualquer outra condigSo que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassiflcagSo.
18.9 - A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, n6o sendo considerada
aquela que nio corresponda as especificag6es ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de
outro licitante.
18.10 - As propostas que contenham a descriEso do objeto, o valor e os documentos
complementares estarSo disponiveis na internet, ap6s a homologaqSo.

19.0 - DOS RECURSOS
19.1-Declarado a vencedora e decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista da licitante
qualificada com a microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, serd concedido o prazo
de no minimo qulnze minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengio de recorrer, de forma
motivada, isto 6, indicando contra quais decisdes pretende recorrer e por quais motivos, em campo
pr6prio do sistema.
19.2-Havendo quem se manifeste, caber6 a Pregoeira verificar a tempestividade e a existQncia de
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motivageo da intengSo de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso, fundamentadamente.
19.3-Nesse momento a Pregoeira neo adentrarS no m6rito recursal, mas apenas
verificard AS
condigdes de admissibilidade do recurso.
19.4- A falta de manifestagSo motivada do licitante quanto a inteng6o de recorrer
importard a
decad6ncia desse direito,
19.5-Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de ent6o, o prazo
de tr6s dias para
apresentar as razoes, pelo sistema eletr6nico, ficando os demais llcitantes, desde
logo, intimados
para/ querendo, apresentarem contrarrazdes tambem pelo sistema
eletr6nico, em outros tr6s dias,
que comegarSo a contar do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata
dos elementos indispens5veis a defesa de seus interesses,
19.6- o acolhimento do recurso invalida t5o somente os atos insuscetiveis
de aproveitamento.
19'7- os autos do processo permanecerSo com vista franqueada aos interessados,
no enderego
constante neste Edital.

20.0. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
20.1 -A sessSo p[blica poderd ser reaberta:
20'2-Nas hip6teses de provimento de recurso que leve a anulagSo de atos
anteriores a realizag5o da
sessSo priblica precedentes ou em que seja anulada a pr6pria sessSo p0bl'ici,
situagdo em que ser5o
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
20'3- Quando houver erro na aceitagSo do prego melhor classificado ou quando
a licitante declarado
vencedor nao assinar o contrato, n6o retirar o instrumento equivalente
ou nao comprovar a
regularizagSo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, g10 da LC
no 12312006.
Nessas hipoteses, serSo adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da
etapa de lances.
20'4- Todos os licitantes remanescentes deverSo ser convocados para
acompanhar a sessio reaberta.
20'5-A convocaESo se dard por meio do sistema eletr6nico ("chat"),
e-mail, ou, ainda, fac simile, de
acordo com a fase do procedimento licitat6rio.
21.0- DA HoMoLoGAgAo

E DA AssTNATUM DA ATA DE REGrsrRo DE pREgos
21'1-o objeto da licitagSo ser5 adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ate da pregoeira, caso
n5o haja interposigSo de recurso, ou pela autoridade competente, ap6s
a regular decis5o dos

recursos apresentados.

21'1'o sistema gerard ata circunstanciada, na qual estarSo registrados todos os
atos
procedimento
e as ocorr6ncias relevantes;

- A. homologagSo caberd a autoridade competente
!2L'3?- Apos
a homologagSo

do

que autorizou a abeftura do processo licitat6rio.

do resultado da licitagSo, os preeos ofertados pelas licitantes vencedoras
dos itens, serSo registrados na Ata de Registro de pregos, elaborada coniorme
o ANEXq v, deste

edital.
2L'4 - As licitantes classificadas em primeiro lugar terSo o prazo de 05 (cinco)
dias 6teis, a contar da
data do recebimento da convocagSo, para comparecerem perante o gestor
a fim de assinarem a Ata
de Registro de Preqos, sob pena do decair do direito a contratagSo, e sem prejufzo
das sang6es
previstas no Edital, podendo o prazo de comparecimento
ser prorrogado uma vezt por igual periodo,
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela administrag6o.
A Ata de Registro de pregos poderd ser assinada por certi1caE6o
digital;
?1
2t'6 - Homologada a llcitagSo e obedecida a sequGncia da classificaEso do certame, as licitantes
serio
convocadas, por meio do sistema eletr6nico, para no prazo de oz
lOols; dias [teis, se assim desejarem,
ajustarem seus pregos ao valor da proposta da licitante mais bem classificado,
visando a formagio de
cadastro de reserva.
21'7 - As licitantes que aderiram ao cadastro de reserva obedecerSo ao disposto
no subitem 20.3 deste

5
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21.8 - E facultada AdmlnistragSo apos a homologaqSo da licitagSo e desde que, obedecida a ordem de
classificagSo, convocar as licttantes remanescentes para assinarem a ata de registro de pregos, em igual
prazo e nas mesmas condig6es propostas pela vencedora, quando esta n5o atender convocagSo, ou no
caso da exclusSo do detentor de prego registrado, nas hip6teses previstas de cancelamento do Registro de

i

Pregos.

21.9 - Respeitada a ordem de classificagSo a Pregoeira convocara as licitantes do cadastro de reserva
para comprovar as condiE6es de habilitagSo e proposta compatlvel com o objeto licitado. N5o
havendo cadastro de reserva, a Pregoeira convocard as demais remanescentes desde que realizada a
negociagSo nas mesmas condig6es de habilitagSo e proposta da licitante vencedora.
2t.t0 - O prazo de validade da ata de registro de pregos, computadas as eventuais prorrogag6es, n5o
poderd ser superior a LZ (doze) meses, contado a partir da data da sua publicagSo.

22.DO CANCELAMENTO DO REGTSTRO DE pREgOS
22.7 - O fornecedor ter5 seu registro na Ata cancelado quando:
I - descumprir as condig6es da ata de registro de pregos;
II - n5o assinar a ordem de compras ou servigos, n6o retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalento ou recusar-se a realizat as contratagdes decorrentes do Registro de Pregos, total ou
parcialmente, no prazo estabelecido pela AdministragSo, sem justificativa a aceitdvel;
III - n5o aceitar reduzir o seu prego registrado, na hip6tese deste se tornar superior aos praticados
no mercado, conforme o inciso I, do item 22.2.1;
IV - for liberado do compromisso, nos termos do inciso II, do item 14.2.1, ou inciso II do item 22.2.2;
V - sofrer sangSo prevista nos termos do art. 87, incisos IiI e IV, da Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de 1993, do art.7.o da Lei Federal no 10.520, de L7 de julho deZOO2;
VI - for por raz6es de interesse p0blico, devidamente fundamentado;
VII - for amig6vel, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993;
VIII-for por ordem judicial.
22.2 O fornecedor poderS, ainda, solicitar o cancelamento do prego registrado na ocorr6ncia de caso
fortuito ou forga maior, devidamente comprovado e justificado.
22.3 O cancelamento de prego registrado, serd formalizado por despacho da autoridade competente
do 5rg5o gestor do Registro de Pregos, assegurado o direito i ampla defesa e ao contradit6rio, e sua
comunicagSo serd feita por escrito, juntando-se a c6pia nos autos que deram origem ao Registro de
PreEos

23. DA REVTSAO DOS pREgOS REGTSTRADOS
23.7 - Os pregos registrados serSo fixos e irreajustSveis durante a vig6ncia da ata, exceto em
decorrOncia das disposig6es contidas na allnea d, do inciso II, e no $ 5" do art.65 da Lei Federal n,
8.666, de 21 de junho de 1993.
23.2 -Os preEos registrados ainda poderSo ser revisados quando:
23.3 -Constatada a existdncia de prego de mercado abaixo dos pregos registrados, o orgSo gestor do
Registro de Pregos deverS:
I - Convocar o fornecedor visando a negociag5o para a reduEso de pregos e sua adequagio ao
mercado;

II - Liberar

o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicagSo de penalidade, e cancelar o sou
prego registrado para o item objeto da negociagSo, quando essa for frustrada, respeitadas as
contratagdes rea izadas;
III - convocar os demais fornecedores que assinaram a Ata de Registro de Pregos, em igual prazo e
nas mesmas condigdes propostas pelo vencedor, para assegurar igual oportunidade de negociagSo.
23,4- Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados, mediante requerimento
formal do fornecedor, devidamente justificado e comprovado, o 6195o gestor do Registro de pregos
I
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poderd:

I - Rever o prego registrado, cuja aplicaESo somente ocorrera nas contrataE6es posteriores ao
recebimento do requerimento;
da AdministragSo, o requerimento, e liberar o fornecedor do compromisso
assumido, sem aplicagSo de penalidade, desde que confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, e desde que o requerimento ocorra antes da ordem de compra emitida;
III - Convocar os demais fornecedores que assinaram a Ata de Registro de Pregos, em igual prazo e
nas mesmas condig6es propostas pelo vencedor, para assegurar igual oportunidade de negociagSo.
23.5- O requerimento para revisSo do prego superior aos pregos registrados somente ser6 admitido
ap6s 90 (noventa) dias da data de publicagSo da Ata de Registro de Preqos, exceto nos casos de
tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a supervenidncia de disposig6es
legais, quando ocorridas apos a data da apresentagSo da proposta, de comprovada repercussSo nos
pregos contratados, os quais implicarSo a revisSo destes para mais ou para menos, conforme o caso.
23.6- N5o havendo 6xito nas negociag6es, o 6195o gestor do Registro de Pregos cancelard o objeto
do prego registrado e comunicard aos OrgSos Participantes.
23.7-Caso haja alteragSo do prego, o 6195o gestor do Registro de Pregos comunicard o fato aos
OrgSos Participantes.

II - Indeferir, por interesse

24.O

DAS SANg6rS aOMTNTSTRATTVAS
24.1 A licitante que praticar quaisquer das condutas previstas abaixo, sem prejulzo das sanE6es
legais nas esferas civil e criminal, estard sujeito ds seguintes penalidades:
I. n6o assinar a Ata de Registro de Pregos;
II. n6o entregar a documentagSo exigida no edital;
III. apresentar documentagSo falsa;
IV" causar atraso na execuESo do objeto contratual;
V. n5o mantiver a proposta;
VL falhar na execugSo do contrato;
VII. fraudar a execugSo do contrato;
VIII. compoftar-se de modo inid6neo;
IX. declarar informaq6es falsas, e
X, cometer fraude fiscal.
24.2l4ulta de 10 (dez por cento) sobre o valor da proposta.
24.3 Impedimento de licitar e contratar com a AdministragSo, sendo, ent6o, descredenciado no
cadastro de fornecedores e prestadores de servigos da Prefeitura Municipal de ARATUBA, do Estado
do Ceard, pelo prazo de at6 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punigSo ou at6 que seja promovida a reabilitagSo perante a pr6pria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuizo da multa prevista neste edital e das demais cominagdes legais.
24.4 A licitante recolher6 a multa por meio de Documento de ArrecadagSo Municipal (DAM), podendo
ser substituldo por outro instrumento legal, em nome do 6195o contratante. Se n6o o fizer, serd
cobrada em processo de execugSo.
24.5 Nenhuma sangSo serd aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditorio, na forma da lei.

25.0. DA IMPUGNA9AO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
25.1-At6 03 (tr6s) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessSo p[rblica, qualquer
pessoa poder5 impugnar este Edital.
25.2- A impugnaESo poderd ser realizada por forma eletrdnica, pelo e-mail
aratubalicitacao@gmail.com, ou por petiESo dirigida ou protocolada no enderego na Rua l0lio Pereira,
304 Centro - CEP 62.762-000 - Aratuba/CE.
25.3-Caberd a Pregoeira, auxiliada pelos responsdveis pela elaboragdo deste Edital e seus anexos,
Rua Jrilio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
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decidir sobre a impugnagSo no prazo de ate 02 (dois) dias [teis contados da data de recebimento da
impugnaqSo,
25.4-Acolhida a impugnagao, ser5 definida e publicada nova data para a realizagao do certame.
25.5-Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverio ser enviados a
Pregoeira, at6 03 (tr6s) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sesseo plblica,
exclusivamente par meio eletr6nico via internet, no enderego indicado no Edital.
25.6- A pregoeira responderS aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dais dias uteis, contado da
data de recebimento do pedido, e poder5 requisitar subsidios formais aos respons5veis pela
elaboragSo do edital e dos anexos.
25.7-As impugnaE6es e pedidos de esclarecimentos n5o suspendem os prazos previstos no certame.
25.8-A concessSo de efeito suspensivo a impugnagSo e medida excepcional e deverd ser motivada
pela Pregoeira, nos autos do processo de licitagSo.
25.9- As respostas aos pedidos de esclarecimentos serSo divulgadas pelo sistema e vincularSo os
participantes e a administragSo.

26.0- DA ATA DE REGTSTRO DE PRE9OS
26.L-A Secretaria de EducaESo B6sica serd o 6195o gestor da Ata de Registro de Pregos de que trata
este edital,
26.2-A Ata de Registro de Pregos, elaborada conforme o Anexo V, serd assinada pela Secretdria de
EducagSo Bdsica, gestora do Registro de Pregos ou, por delegagSo, por seu substituto legal, e pelos
representantes de cada um dos fornecedores legalmente credenciados e identificados.
26.3-Os pregos registrados na Ata de Registro de Pregos serSo aqueles ofertados nas propostas de
pregos das licitantes vencedoras,
26.4-A Ata de Registro de Pregos uma vez lavrada e assinada, n5o obriga a AdministragSo a firmar as
contratag6es que dela poderSo advir, ficando-lhe facultada a utilizaEso de procedimento de licitaqSo,
respeitados os dispositivos da Lei Federal 8.666/1993, sendo assegurado ao detentor do Registro de
Pregos a preferOncia em igualdade de condig6es.
26.5-0 pafticipante do SRP - Sistema de Registro de Pregos, quando necessitar, efetuard aquisigdes
junto aos fornecedores detentores de pregos registrados na Ata de Registro de Pregos, de acordo
com os quantitativos e especiflcag6es previstos, durante a vig6ncia da Ata de Registro de Pregos.
26.6-Os fornecedores detentores de pregos registrados flcarEo obrigados a fornecer o objeto licitado
aos participantes do SRP - Sistema de Registro de Pregos, nos prazos, locais, quantidades e demais
condig6es definidas no Anexo I - Termo de Referencia deste edital.
26.7-A Ata de Registro de Pregos, durante sua vig6ncia, poderd ser utilizada por 6195o ou entidade
de outros entes federativos, como 6195o interessado, medlante consulta prevla ao 6195o gestor do
Registro de Pregos.
26.8-Os 6rg5os interessados, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Pregos, deverio
manifestar seu interesse junto a Secretaria de EducagSo Bdsica, o qual indicard o fornecedor e o
prego a ser praticado.
26.9-As contratag6es decorrentes da utilizagSo da Ata de Registro de Pregos de que trata este
subitem n5o poderSo exceder, por 6195o Interessado, a cinquenta por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocat6rio e registrados na Ata de Registro de PreEos.
26,10-O quantitativo decorrente das ades6es d Ata de Registro de PreEos n5o poderd exceder, na

totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Pregos,
independente do n[mero de orgSos interessados que aderirem.
26.11-O 6195o interessado deverS efetivar a aqulsiqSo ou contrataEso solicitada em at6 90 (noventa)
dias, contados a partir da autorizagSo do 6195o gestor do Registro de Pregos, observado o prazo de
vig6ncia da Ata.
26.12-A comunicagSo ao gestor do Registro de Pregos acerca do cumprimento do prazot previsto no
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item anterior, serd providenciada pelo 6195o interessado at6 o 5 (quinto) dia
contratagSo,
26.13-C- 6195o gestor

itil,

_.4.

ap6s a aquisigSo ou

do Registro de Pregos autorizard a adesSo ir Ata de Registro de pregos para

contratagSo separada de itens de objeto adjudicado.
26.14-Caberd a Secretaria de EducagSo Bdsica, para utilizaEso da Ata por 6rg5os interessados da
AdministraESo Priblica, proceder a indicaEso do fornecedor detentor do prego registrado, obedecida a
ordem de classificagSo.
26.15-O detentor de preEos registrados que descumprir as condiEses da Ata de Registro, ter5 o seu
registro cancelado.
26.16-Os preEos registrados poderSo ser revistos a qualquer tempo em decorr6ncia da redug5o dos
pregos praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados.
26.17- A Secretaria de EducagSo Bdsica convoca16 o fornecedor para negociar o preeo registrado e
adequd- lo ao prego de mercado, sempre que verificar que o prego registrado estS acima do prego de
mercado. Caso seja frustrada a negociagSo, o fornecedor serd liberado do compromisso assumido.
26.18-N5o havendo 6xito nas negociag6es com os fornecedores com pregos registrados, a Secretaria
de EducagSo Bdsica poderd convocar os demais fornecedores classificados, podendo negociar os
pregos de mercado ou cancelar o item, ou ainda revogar a Ata de Registro de Pregos.
26.19-Ser5o considerados pregos de mercado, os pregos que forem iguais ou inferiores a m6dia
daqueles apurados pela AdministraEso para os itens registrados.
26.20-As alterag6es dos pregos registrados, oriundas de revisSo dos mesmos, serSo publicadas no
Didrio Oficial do Munic[pio - Quadro de Aviso e na pdgina oficial da Prefeitura Municipal de ARATUBA\!!y!!-a,ra!u b d--ce,.!ay_fu.
26.21-As demais condigdes contratuais se encontram estabelecidas no ANEXO VI Minuta do
Contrato,
26.22- As quantidades previstas no ANEXO - Termo de Referencia deste edital sao estimativas
mdximas para o periodo de validade da Ata de Registro de PreEos, reservando-se a Administragdo,
atrav6s do 6195o participante, o direito de adquirir o quantitativo que julgar necessdrio ou mesmo
abster-se de adquirir o item especificado.

-

I

27.O-DA FRAUDE E DA CORRUP9AO
27.7 As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, o mais alto padr6o
de 6tica durante todo o processo de licitagSo, de contratagSo e de execuEso do objeto contratual.
Para os prop6sitos deste item, deflnem-se as seguintes prdticas:
a;"prdtica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a agSo de servidor ptiblico no processo de licitaEso ou na execug5o de
contrato;
b) "prdtica fraudulenta": a falsificagSo ou a omissSo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagSo ou de execug5o de contrato;
c) "prdtica conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6195o licitador, visando estabelecer pregos
em niveis artlficiais e n5o competitivos;
d) "prdtica coercitlva": causar danos ou ameaEar causar dano, direta ou indiretamente, ds pessoas ou
sua propriedade, visando a influenciar sua participaEso em um processo licitatorio ou afetar a
execugSo do contrato.
27 ,2 A contratante, garantida a previa defesa, aplicar5 as sang6es administrativas pertinentes,
previstas na Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, se comprovar o envolvimento de
representante da empresa licitante ou contratada em prdticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou
coercitivas, no decorrer da licitagSo ou na execugSo do contrato, sem prejuizo das demais medidas
administrativas, criminais e cfveis,
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28.0 - DAS DTSPOST9OES GERATS
28,1-Da sessao p[blica do PregSo divulgar-se-d ata no sistema eletronico,
28.2- N6o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagSo do
certame na data marcada, a sessSo serd automaticamente transferida para o primeiro dia ltil
subsequente, no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que n6o haja comunicagSo em
contrdrio, pela Pregoeira.
28.3- Todas as referCncias de tempo no Edital, no avlso e durante a sessSo p[blica observarSo o
hordrio de Brasilia - DF,
28.4- No julgamento das propostas e da habilitagSo, a Pregoeira poderd sanar erros ou falhas que
n5o alterem a subst6ncia das propostas, dos documentos e sua valldade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eflc5cla para flns de
habilitagSo e classificagSo.
28.5-A homologagSo do resultado desta licitagSo n5o implicara direito a contratagSo.
28.6- As normas disciplinadoras da licitagSo serSo sempre interpretadas em favor da ampliagSo da
disputa entre os interessados, desde que n5o comprometam a interesse da AdministragSo, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranga da contrataEso.
28.7- Os licitantes assumem todos os custos de preparagSo e apresentaqSo de suas propostas e a
AdministraE5o n5o serd, em nenhum caso, responsdvel por esses custos, independentemente da
condugSo ou do resultado do processo licitat6rio.
28.8- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-5 o dia do inicio e
incluir-se-d

o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na

AdministragSo.

28.9-O desatendimento de exig6ncias formais n5o essenciais n5o importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da Isonomia e do
interesse p0blico.
28.10-Em caso de diverg6ncia entre disposiEdes deste Edital e de seus anexos ou demais peEas que
comp6em o processo, prevalecerd as deste Edltal.
28.11- O Edital estd disponibilizado, na integra, no enderego eletr6nico W-W!y-p_[-c--o_mpras-.co_rlr, nos
dias uteis, mesmo enderego e perlodo no qual os autos do administrativo permanecerSo com vista
franqueada aos interessados.

29-O- ANEXOS
29.1- Integram este Edital, para todos os flns e efeitos, os seguintes anexos:
29.2- ANEXO I -Termo de Referdncia:
29.3- ANEXO II -Modelo de carta Proposta;
29,4- ANEXO III -Termo de Ades5o -BLL
29.5- ANEXO IV -Declarag6es
29.6-ANEXO V- Minuta da Ata de Registro de pregos
29.7- ANEXO Vi-Minuta de Contrato;
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ANEXO

I

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO: REGISTRO DE PRE9OS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AeUISTGoES DE
MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES E EQUIPAMENToS PERMANENTES,
DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 NAS ESCOLAS DA REDE
PUBLICA DE ENSINO DO MUNICiPIO DE ARATUBA.
1.1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE:
O presente procedimento licltat6rio visa aqulsigSo destes itens para a prevengeo mo comnate a COVID 19
junto a rede de ensino do Municipio atraves da Secretaria Municipal de EDUCAQAO BASICA, No
procedimento licitat6rio levou-se em consideragSo, em todos os termos, tambem os itens, natureza,
economicidade e a finalidade dos produtos a serem adquiridos.

1.2. DAS ESPECTFTCA96ES E QUANTTTATTVOS
LOTE
ITEM

DESCRTqAo

/

ESPECtFtCAgAO

ALCOOL TOYO ETILICO

ALCOOL GEL ANIISSEPIICO

002

FRASCO DE 5 L

HIPOCLORITOS%, FRASCO DE

003

LIN/PADOR DESINFETANTE
DE

OO4 HOSPITALAR FRASCO
"iLLIR_O:

DESINFETANTE

005

5

L

]

FUNDAMENTAL

INFANTIL

QUANT.

250

100

350

1

UND

GALAO

100

35

135

GALAO

70

30

100

UND

30

20

50

A

BASE
DE
BIGUANIDA E QUATERNARIO DE
AN/ONIA, ALTO PODER DE LITROS
LIMPEZA

DESCRTqAo

/

f

30

]

ESPECtFtCAgAo

UND

]

,oo

II

---]

MARCA FUNDAMENTAL INFANTIL QUANT,

AVENTAL CIRURGICO MANGA
001

002

003

UND

250

120

370

AVENTAL DESCARTAVEL COM
MANGA LONGA, PUNHO COM

UND

400

,nn

700

UNISSEX
EMBALAGEM INDIVIDUAL

ELASIICO, TAMANHO UNICO.
LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA

V. UNIT,

V. TOT AL

_

__l
I

LONGA, ESTERIL,

VARIOS TAIVANHOS

V. TOTAL

l

LOTE
ITEM

V. UNIT,

NA

CONCENTRAQAO INPM FRASCO
DE lOOO ML

001

MARCA

UND

I

l
PAR

1s0

100

250
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LUVA DE TATEX PARA
PROCEDIMENTO NAO
CIRURGICO, NAO ESTERIL,

004

DESCARTAVEL,

CAIXA

50

50

100

.0,*o

60

40

100

HIPOALERGENICE, TAMANHO G
EM CAIXAS COM 1OO UNID

LUVA DE LATEX PARA
PROCEDIMENTO NAO

NAo
:llrl?gP,_
DESCARTAVEL,

005

ESTERTL

I

I

]

HIPOALERGEUICN, TAMANHO M
EM CAIXAS COM 1OO UNDS

:"

l

LUVA DE LATEX PARA
PROCEDIMENTO NAO
CIRURGICO, NAO ESTERIL,
i

i

l

CAIXA

60

40

EMBALAGEM

UND

60

40

IMPERMEAVEL
EMBALAGEM

UND

DESCARTAVEL,

I

HIPOALERGENICA, TAMANHO P
COM 100 UNDS

I EM CATXAS

MACACAO

007

TAMANHO

IMPERMEAVEL

G,

100

INDIVIDUAL

MACACAO
008

TAMANHO

M,

60 I qo lool
i
-t
f - 1 ---1-

INDIVIDUAL

MACACAO
009

TAMANHO

I

l

IMPERMEAVEL
EMBALAGEM

XG

UND

60

40

100

60

40

100

l

INDIVIDUAL

MASCARA
010

CIRURGICA

DESCARTAVEL COM ELASTICO
CAIXA COM 50 UNDS

CAIXA

rd$cnn@s
01

INDICADO PARA

1

01 2

013

AMBIENTE

USO

EM

HOSPITALAR
EIVBALAGEM INDIVIDUAL

Oculos DE

FACIAL

60

40

100

UND

240

60

300

1i

l

I

l

EM

UND

200

100

300

PACOIE

100

50

150

ACRiLICO,

TOUCA

014

ll

;

-

PROTEQAO

TRANSPARE NTE AJ USTAVE L

PROTETOR

UND

I

DESCARTAVEL,
SANFONADA, COM ELASTICO,
NAO ESTERIL IAMANHO UNICO,
,erv 1OO UNDS
PACOTE COIV
lqq

q!qs- !

_t

l
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LOTE
DESCRTEAo /

ITEM

UND

ESPECIFICACAO

PULVERIZADOR

MARCA

III

FUNDAMENTAL

INFANTIL

V, UNIT.

QUANT.

V. TOTAL

COSTAL:

CAPACIDADE

DO

RESERVATORIO

20

PULVERIZADOR:

l

DO
L

SISTEMA DE ACIONAIVENTO

DO

001

l

PULVERIZADOR:

ALAVANCA, SISTEMA

UND

DE

COI\,4PRESSAO

3

10

1A

95

DO

PULVERIZADOR

COMPRESSAO

PREVIA
PARA
PULVERTZAQoTS eV GERAL

INDICADO

DISPENSER PARA ALCOOL

GEL:

CAPACIDADE

EM

VOLUME 5OO ML MATERIAL:
002

PLASTICO

RESISTENTE,
ALCOOL
GEL
ADEQUADOS:
TIPO
DE
] INSTALACAO FACIL
DISPENSER
i

TIPOS

UND

60

UND

6A

DE

SABONETE

LIOUIDO

CAPACIDADE EIV VOLUME:
500 ML MATERIAL: PLASTICO

RESISTENTE TIPOS DE
SABONETES ADEQUADOS
TrP0 DE INSTALAQAO: FACTL
DISPENSER TOALHEIRO DE

I

PAREDE PORTA

PAPEL
PAPELEIRA:

TOALHA /
F|XAQAO ,coM F|TA DUPLA
FACE,

JA

EMBUTIDO

I

I

l

NO

PRODUTO COMPATIVEL COM

i

PAPEL TNTER FOLHADO
DE PRODUQAO
nn4
--'

l

I

l

PROCESSO

POR

TNJEQAO

r

TERMOPLASTICA PESO
APROXIMADO: 0,280 c

MEDIDAS
(LARGURA

APROXIMADAS

X

ALTURA

PROFUNDIDADE): 24,5

X 12 CM

x

X

14,7

MATERIAL:

IERIVOPLASTICO
PULVERIZADOR
(BORRTFADOR) DE PLASTTCO
SOOML TRANSPARENTE:

+l
l

I

l
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TAMANHO: 23CIV DE NLTTNN

(coM

T

GAT|LHO)
-CAPACIDADE: 500M1 -COR:
TRANSPARENTE

APLICAQAO

USO

PROFISSIONAL

DOMESTICO

PARA

OU

FINS

VARIADOS

TAPETE HIGIENIZADOR 2 EM

1 LIMPA E SECA 4OX6O

CM

TAPETE HIGIENIZADOR 2 EM

1

LIMPA

E SECA -

GOALO
HIGIENIZADOR

TAPETE

CONTEM UM SISIEMA

DE

DUPLA FUNQAO, UM LADO

E

UND

30

rDEAL PARA A HtGtEN|ZAQAO

QUE PERMITE APLICAR
PRODUTOS

DE

LIMPEZA

COIVO AGUA SANITARIA,

ASSIM HIGIENIZAR

I

E

l

SEUS

I

I

CAL

TERMOMETRO DIGITAL
INFRAVERMELHO DE

-i

TESTE:ALTA PRECISAO, SEM
CONTATO COM A PELE COIV

LEITURA

EIV

1

SEGUNDO

TERMOMETRO COM VISOR
RETROILUMINADO

DE

ELEVADA
007

E

AVISO

TEMPERATURA
DESLIGA

AUTOMATICAMENTE APOS
175 PARA ECONOMIZAR NO
USO DE ENERGIA POSSUI

Dors MODos DE

UND

20

25

MEDTQAO:

TEMPERATURA

SUPERFICIE

DE
E

TEMPERATURA CORPORAL
FACTL UT.tL|ZAQAO COM 1

BOTAO,

E

PRATICO PARA

TRIAGEM

POR
LOCAIS
PUBLICOS E EIVPRESAS

TEMPERATURA

EM

L_

1

_1

2. DO VALOR ESTIMADO
2.L. O valor estimado para contratagSo possuird car5ter sigiloso, fundamentado no art. 15, 10 do
S
Decreto Federal no. 10.02412079, e ser5 disponibilizado exclusiva e permanentemente aos 6rg5os Oe

controle externo e interno.

2,2. Sendo imediatamente tornado priblico somente apos

o

encerramento da fase
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(fundamentado no art. 15,5 20 do Decreto Federal no.10.02412019).

2.3.

Os pregos de refer6ncia foram estimados com base nas especificaE6es e pregos constantes nas
coletas de pregos realizadas pelo setor de Compras do Municipio de ARATUBA-CE, anexas aos autos;

3.0 DOTAQOES OR$AMENTARTAS E ELEMENTO DE DESpESA:
3.1 As despesas decorrentes da Ata de Registro de Pregos correrSo pela fonte de recursos dos
6rg5os/entidades participantes do SRP - Sistema de Registro de Pregos, a ser informada quando da
lavratura do instrumento de contrato,
4 . DA APRESENTA9AO On pROposTA DE pREgOS
4.7. Na proposta de pregos deverd constar discriminagSo detalhada do produto, a quantidade
solicitada, a marca, o valor unitdrio e total, em moeda nacional, em algarlsmo e por extenso, jd
considerando todas as despesas, tributos, fretes, transportes que incidam direta ou indiretamente

sobre os produtos, mesmo que n5o estejam registrados nestes documentos.
4.2. A licitante deverd fazer constar da sua proposta a garantia dos produtos contra qualquer defeito,
sob pena de constatado alguma impertelgSo, ter os produtos devolvidos, e ainda arcar com as
despesas, substituig6es e demais danos que causar e serd submetida ds penalidades da Lei, alem do
registro da falha no Cadastro de Fornecedores Municipais.
4.3, A contratante poderd se valer de andlise t6cnica dos produtos antes da homologagSo da licitante e,
assim, rejeitar a proposta cujas especificag6es n5o atenderem aos requisitos minimos constantes neste
Termo de Refer6ncia.
4.4. Serd considerada vencedora a empresa cuja proposta contenha o menor valor, desde que atenda
as exig6ncias contidas neste Termo de Refer6ncia e no edital de PregSo Eletr6nico.

5 - DA FORMALTZA9AO E VTGENCTA DO CONTRATO
5.1-Para o fornecimento dos produtos, serd formarizado contrato Administrativo, estabelecendo em
suas cl5usulas todas as condig6es, obrigaE6es e responsabilidades entre as partes, em conformidade
com o Edital de licitagSo, Termo de Referdncia e proposta de PreEos da empresa considerada

vencedora.

5.2. O prazo de vig6ncia do contrato ter6 inicio na data de sua assinatura e se encerrard em 12
(doze) meses, podendo se estender, de acordo com os termos do art. 57, caput, da Lei Federal no

8.666/93.

5 DA ENTREGA DOS BENS LICITADOS:
6'1.1 DAS ORDENS DE COMPRA/FORNECIMENTO: O fornecimento dos bens licitados se dard mediante
expedigSo de ORDENS DE COMPRA/AUTORIZAQAO DE FORNECIMENTO, por parte da administrag5o
ao

licitante vencedor, que serSo de forma execugSo parcelada, de acordo com a conveni6ncia e
oportunidade administrativa, a necessidade e disponibilidade flnanceira da(s) Secretaria(s)Gestora(s).
6.1.2 A ordem de compra lautorizagdo de fornecimento emitida conterd o produto pretendido e a
respectiva quantidade, devendo ser entregue ao beneficiSrio do registro no seu enderego fisico, ou
enviada via fac-simile ao seu nlmero de telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu enderego

eletrOnico, cujos dados constem no cadastro.

6.1.3 Observadas as determinagdes e orientag6es constantes da ordem de compra/autorizagio
-Rua
CN
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fornecimento, o fornecedor deverS fazer a entrega do produto no local, dentro do prazo e hor6rios
previstos, oportunidade em que receber6 o atesto declarando a entrega dos bens.
6.1.4 O aceite dos bens pelo 6195o recebedor ndo exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vlcio
de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificag6es estabelecidas no Anexo I deste Edital
quanto aos produtos entregues.
6.1.5 PoderSo ser firmados contratos decorrentes deste pregSo, que serSo tratados de forma autdnoma
e se submeterSo igualmente a todas as disposiE6es constantes da Lei n.o 8.666193, inclusive quanto ds
prorrogag6es, alterag6es e rescis6es.

7.0 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os bens licitados deverSo ser entregues no prazo mdximo de
10 (dez) dias fteis, contados a partir do recebimento da nota de empenho ou instrumento hdbil
emitido pelo(a) Secretaria de EducagSo B5sica, devendo os mesmos ser entregues junto a sede da
Secretaria de EducagSo BSsica na Rodovia Coacy Pereira, s/n - CEP 62.762-000 - Centro - Aratuba CE no hordrio de 07:30h 5s 12:00.

7.1 No caso de constatagSo da inadequagSo dos bens fornecidos ds normas e exig6ncias especificadas
neste Edital e na Carta Proposta vencedora a administragSo os recusara, devendo ser de imediato ou
no prazo mSximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados is supracitadas condig6es, sob pena de
aplicagSo das penalidades cablveis, na forma da lei e deste instrumento.
Em nenhuma hip6tese serSo concedidas prorrogag6es de prazo.

7.1.2 Os bens licitados deverSo ser entregues, observando rigorosamente as condiEdes contidas no
Termo de refer6ncia, nos anexos desse instrumento e disposig6es constantes de sua Carta Proposta,
bem ainda ds normas vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos
os impostos, taxas e quaisquer 6nus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer
encargos judiciais ou extrajudlciais, sejam trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes
da execugSo do fornecimento que lhes sejam imput5veis, inclusive com relagio a terceiros, e ainda:

a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, ds suas expensas, no total ou em pafte,
fornecimento em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes;

o objeto

do

b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente d AdministragSo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugSo do fornecimento, n5o excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagSo ou o acompanhamento pelo 6195o interessado;

c) indicar preposto, aceito pela AdministragSo, para representS-lo na execugSo do fornecimento. As
decisOes e provid6ncias que ultrapassarem a compet€ncia do representante do fornecedor deverdo ser
comunicadas a seus superiores em tempo hSbil para a adogSo das medidas convenientes;

d) aceitar, nas mesmas condig6es do contrato, os acrescimos ou supressOes quantitativas que

se

fizerem no fornecimento, ate 250lo (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na
forma do 5 10 do artigo 65 da Lei no 8.666193;

8. RECEBTMENTO E CRTTERTO DE ACETTA9AO DO OBJETO:
8.1 Os bens serSo recebidos: Provisoriamente, a partir da entrega t para efeito de verificagSo da
conformidade com as especificaE6es constantes do edital e da proposta; Definitivamente, apos a
verificaqSo da conformidade com as especificaE6es constantes do edital e da proposta, e sua
Rua Jflio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
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consequente aceitagSo, que se dard at6 10 (dez) dias do recebimento provis6rio.
8.1.2 Na hip6tese de a verificagSo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, Reputar-se-5 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

9.

DA FTSCALIZAQAO:

9.1 a execuESo do contrato serS acompanhada e flscalizada por servidor especialmente designado
atrav6s de portaria, pela Secretaria de EducagSo Bdsica, de acordo com o estabelecido no art. 67 da
Lei n. 8,666193, doravante denominado de FISCAL DE CONTRATO;
9.1.1 o Fiscal de Contrato ora nominado poderd ser alterado a qualquer momento justificadamente
caso haja necessidade por parte da Secretaria de EducaESo Bdsica.
10. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
10.1 Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos produtos contratados, nos termos da
legislaESo vigente, bem como pelo transpofte e seguranea do produto e condutores e eventuais
acidentes que possam ocorrer no tr6nsito do produto at6 a entrega.
10.2 Responsabilizar-se pela fiel entrega dos produtos no prazo estabelecido.
10.3 Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, royalties, seguros,
fretes - carga e descarga, decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer Onus para a
Prefeitura Municipal de ARATUBA.
10,4 Manter compatibilldade com as obrigagdes assumidas durante todo o processo de compra.

10.5 Substituir is suas expensas, todo e qualquer produto entregue em desacordo com as
especificag6es exigidas e padr6es de qualidade exigidos, com defeito, vicio ou que vier a apresentar

problema quanto ao seu consumo dentro do periodo de garantia.
10.6 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente d AdministragSo ou a terceiros, decorrente
de sua culpa ou dolo no fornecimento do produto.
10.7 prestar esclarecimentos que forem solicitados, durante a execuEso do objeto contratual.
10,8 Aceitar nas mesmas condig6es contratuais, os acr6scimos ou supress6es que se fizerem
necessdrios, atd 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do
art.65, pardgrafos 10. e 20. da Lei no 8.666/93 e suas alterag6es posteriores.

11. DA GARANTIA
11.1 Todos os produtos fornecidos deverSo possuir garantia quanto a embalagem, especificag6es ou
outros, por periodo minimo de 03 (tr6s) meses garantidos pelo fornecedor, de acordo com o C6digo de
Defesa do Consumidor.
11.2 Todos os produtos deverSo estar de acordo com as Normas Tecnicas Brasileiras e deverSo constar
no corPo do produto ou em sua embalagem, se assim a norma exigir, as informag6es necessdrias e o
n[mero da norma a ele correspondente.

12. DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
12.1. proporcionar i contratada todas as condig6es necess5rias ao pleno cumprimento das obrigaE6es
decorrentes do objeto contratual.
12.2. Designar servidor para proceder ao recebimento dos produtos.
12.3. Rejeitar os produtos que n5o atendam aos requlsitos constantes no Termo de Refer6ncia.
12.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execugSo do objetocontratual.
12,5, Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato, Nota de Empenho ou
Rua J0lio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
CNPJ no 07 387 52510001-70 C.c F. no 06.920.207-9
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instrumento equivalente.
12,6. Aplicar as penalidades previstas em lei.

13. DAS SAN96ES ADMTNTSTRATTVAS
13.1 A licitante que praticar quaisquer das condutas previstas abaixo, sem prejuizo das sang6es legais
nas esferas civil e criminal, estarS sujeito is seguintes penalidades:
I. N5o assinar a Ata de Registro de Pregos;
IL NSo entregar a documentagSo exigida no edital;
III. Apresentar documentagSo falsa;
IV. Causar atraso na execuqSo do objeto contratual;
V. N5o mantiver a proposta;
VI. Falhar na execugSo do contrato;
VII. Fraudar a execugSo do contrato;
VIII. Comportar-se de modo inid6neo;
IX. Declarar informag6es falsas, e
X. Cometer fraude fiscal.
13.1.1 Multa de l0o/o (dez por cento) sobre o valor da proposta.
13.1 .2. Impedimento de licltar e contratar com a AdministragSo, sendo, ent5o, descredenciado no
cadastro de fornecedores e prestadores de servigos da Prefeitura Municipal de ARATUBA, do Estado do
Ceard, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniEso
ou at6 que seja promovida a reabilitagSo perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, sem
prejuizo da multa prevista neste edital e das demais cominag6es legais.
13.2 A licitante recolherS a multa por meio de Documento de ArrecadaEso Municipal (DAM), podendo
ser substituido por outro instrumento legal, em nome do orgSo contratante. Se n5o o fizer, serd
cobrada em processo de execugSo.
13.3 Nenhuma sangSo serd aplicada sem garantia da ampla defesa e contradit6rio, na forma dalei.

14.0 DA RESCISAO CONTRATUAL
14.1 A contratante poder6 rescindir o contrato, independentemente de qualquer interpelagSo judicial
ou extrajudicial se a contratada:
14.7.1 Paralisar o fornecimento por um periodo superior a 03 (tres) dias corridos, contados a partir do
prazo mdximo para a entrega, determinado no Edital, Contrato e baseados na data do recebimento da
Ordem de Compra,
14.1.2 Fornecer os produtos em desacordo com as especificag6es exlgidas, inclusive troca de marca
dos produtos ofertados na proposta.
14.1.3 N5o cumprir ou cumprir irregularmente as clSusulas contratuais ou a legislagSovigente
14.t,4 Cometer reiterados erros na execugSo das entregas dos produtos, inclusive descumprimento
dos prazos de entrega.
14.1.5 Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a responsabilidade pelo fornecimento dosprodutos.
14.L,6 Entrar em concordata, falOncia ou dissolugSo, ou recair no processo de insolvdncia sobre
qualquer de seus dirigentes.
L4.1.7 Declarada a rescis5o contratual em decorrdncia de qualquer um dos fundamentos do item
anterior, a contratada receberd exclusivamente o pagamento dos produtos fornecidos e recebidos,
deduzido o valor correspondente as multas porventura existentes.
14.1.8 N5o caberd a contratada indenizagSo de qualquer esp6cie seja a que titulo for se o contrato vier
a ser rescindido em decorr6ncia de descumprimento das normas nele estabelecidas.
Rua Julio Pereira, 304 - CEP 62 762-000 - Aratuba - CE
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14.1.9 independentemente do disposto nesta cldusula, o contrato poderd ser rescindido por livre
decisSo da contratante, a qualquer 6poca, sem que caiba a contratada o direlto de reclamagSo ou
IndenizagSo a qualquer titulo, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos produtos fornecidos e
devidamente recebidos.

ls - DAS CONDT96ES E FORMA DE PAGAMENTO
15.1. O pagamento ser5 efetuado em parcela Inica, at6 30 (trinta) dias ap6s a entrega dos produtos,
conforme Nota Fiscal, discriminada de acordo com a Ordem de Compra, atestado de recebimento
definitivo e contra recibo.
15,2. O pagamento serd creditado em favor do(s) fornecedor(es) atrav6s de ordem bancdria, contra
qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, numero da ag6ncia
e o nlmero da conta corrente em que deverd ser efetivado o cr6dito.
15.3, A contratante deverd conferir as faturas recebidas e, na hip6tese de verificar erro ou omissSo na
fatura ou outra circunstSncia que desaconselhe o seu pagamento, a devolverS, no prazo mdximo de 02
(dois) dias [rteis, para que a contratada providencie no mesmo prazo a corregSo. Caso a nova fatura
seja apresentada em data posterior ao estabelecido neste item, o pagamento poderd sofrer atrasos.
15.4, N5o serS efetuado qualquer pagamento a contratada, em caso de descumprimento das
condigdes de habilitagSo e qualificagSo exigidas na licitagSo.
15.5. E vetada a realizagSo de pagamento antes da execuESo do objeto ou mesmo n5o estiver de
acordo com as especiflcaE6es deste instrumento.
15.6. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados apresentagSo dos comprovantes relatlvos d
regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, o Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS), e a Justiga Trabalhista.

i

16.0 DAS DrPSOSrg6eS rrruars
16.1 Este termo de referdncia, visa atender as exigencias legais para o procedimento licitatorio na
modalidade Pregio Eletronico, constando todas as condig6es necessdrias e suficientes ficando proibido
por este termo exigir clausulas que comprometam, restrinjam, ou frustrem o cardter competitivo e
estabelegam preferdncias ou destinag6es em razSo de naturalidade dos licitantes ou de qualquer outra
circunstSncia impertinente ou irrelevante para sua especificagSo, conforme disposto nos incisos I,II e
III do art. 3o. da Lei no. 10.520/02
16.2 Reproduza-se fielmente este termo de refer6ncia na minuta do edital e anexos.
ARATUBA-CE, 10 de Novembro de

202I

l.

Sim6nica Viaiia de Freitas Souza
Ordenadora de Despesas da
SECRETARTA DE EDUCA9AO BASTCA

Rua J0lio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
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PROPOSTA PADRONIZADA

PREGAO ELETRONICO NO 2O2LI2O.LO.O28 SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA- CEARA
Comiss6o de LicitagSo

objeto: REGrsrRo DE pREgos eARA FUTURAS E

EVENTUATS Aeursrg6Es DE
MATERIAIS E INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS PERMANENTES,
DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 NAS ESCOLAS DA REDE
PUBLICA DE ENSINO DO MUNICiPIO DE ARATUBA.
LOTE

tqanca

l. ururr v. TorAL

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias;

O Licitante declara que, nos valores apresentados acima, estSo inclusos todos os tributos,
encargos trabalhistas, previdenciSrios, flscais e comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre fornecimento
licitado, inclusive a margem de lucro.
Local e

data,_de

de 2027.

Assinatura

ObservagSo 1: Est5 Carta a Proposta deverS ser anexado junto ao sistema da Bolsa de Licitag6es
e Leil6es do Brasil - BLL, sob pena de desclassiflcaEao.
ObservagSo 2: Por forga da legislagSo vigente, e vedada a identiflcagSo do licitante. (art. 30, g 50 do

Decreto Federal no. 10.02412019)

Rua Julio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
CNPJ no 07.387.52510001-70 C.G.F n" 06.920 207-9
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ANEXO
TERMO DE ADESAO AO SISTEMA DE PREGAO ELETRONICO
DA BLL - BOLSA DE LrCrTAgoeS DO BRASIL
Nqlqlg4a

@

F_lt

qqq

r911d19a)

RazSo Social:

Ramo de Atividade:
En

Com

tli

Cidade;

- CNPJ:

CEP:

Telefone Comercial:
tante
E-mail:
Telefone Celular
Whatsa
Resp. Financeiro:
E-mail Telefone:

Fi!U!qp,

I

CPF:

l

_

E-mail pare informativo de edital
ME/EPP:

sim

1. Por meio do presente Termo, a Licitante acima qualificado manifesta sua adesSo ao
Regulamento do Sistema de pregSo Eletr6nico da BLL
Bolsa de Licitag6es do Brasil do qual
declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposig6es que seguem.
2. S5o responsabilidades do Licitante:
I- Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de neg6cios
dos quais venha a participar;
II- Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentagSo exigida nos editais
para fins de habilitagSo nas licitag6es em que for vencedor;
Ill-Observar a legislagSo pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais
normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitagdes do Brasil, dos quais declara ter
pleno conhecimento;
IV- Designar pessoa responsdvel para operar o Sistema Eletronico de LicitagSes, conforme
Anexo III V- Pagar as taxas pela utilizagSo do Sistema Eletronico de Licitag6es.
3. a Licitante reconhece que a utilizag5o do sistema eletr6nico de negociagSo implica a
pagamento de taxas de utilizagSo, conforme previsto no Anexo III do Regulamento do Sistema
eletr6nico de Licitag6es da BLL - Bolsa de licitag6es do Brasil.

-

4. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licitag6es do Brasil a expedir boleto de cobranga bancaria
referente as taxas de utilizagSo ora referidas, nos prazos e condigSes definidos no Anexo III do
Regulamento Sistema Eletr6nico de Licitag6es da BLL

- Bolsa de Licitag6es

do Brasil.

5. O presente termo 6 por prazo indeterminado, podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo
Rua Jflio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
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licitante, mediante comunicagSo expressa sem prejuizo das responsabilidades assumidas durante
o prazo de vig6ncia ou decorrentes de neg6cios realizado e/ou em andamento.

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos at6 a data da Iltima
utilizagSo do Sistema, e/ou at6 a conclusSo dos neg6cios em andamento. Responsabilizando-se
pelas informaE6es prestadas neste Termo, notadamente as informagdes de cadastro, alteraq6es
contratuais e/ou de usudrios do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de LicitaE6es do
Brasil qualquer mudanga ocorrida.

Xxxxxx de xxxx de202t

Assinaturas autorizadas com firma reconhecida

Rua J0lio pereiii, 904 CEp az.i}z-ooo - Aratuba - CE
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ANEXO

III.1

ANExo Ao rERMo DE ADESAo Ao srsrEMA ELETRoNTco DE LrcrrAg6Es DA BLLBOLSA DE LrCTAg6eS OO BRASTL

RazSo Social do Licitante:
l

CNPJ/CPF:

dores
1-Nome:
CPF: FungSo:

L

Telefone: Celular:
Fax: ___E-mail:
Whatsapp
2 -Nome:

l

qlfllsee: _

.-l

1

Telefone: Celular:

l

Whatsa

3- Nome:

I

CPF: FungSo:

l

Telefone: Celular:
Fax: E-mail:
Whatsap

l

O Licitante reconhece que:
I- A Senha e a Chave Eletr6nica de identificagSo do usuario para acesso ao sistema sio de uso
exclusivo de seu titular, n5o cabendo
BLL Bolsa de LicitaEoes do Brasil nenhuma
responsabilidade por eventuais danos ou prejuizos decorrentes de seu uso indevido;
II. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletr6nica poder5 ser feito pela BLL - Bolsa de
Licitag6es do Brasil, mediante solicitagSo escrita de seu titular ou do Licitante;
A perda de Senha ou de Chave Eletr6nica ou a quebra de seu sigilo deverd ser comunicada
imediatamente a BLL - Bolsa de Licitagdes do Brasil pare o necessdrio bloqueio de acesso;
IV- O Licitante serd responsdvel par todas as propostas, lances de pregos e transag6es efetuadas
no sistema, par seu usudrio, par sua conta e ordem, assumindo-os coma firmes e verdadeiros; e
o n5o pagamento das taxas ensejara a sua inclusSo no cadastro de inadimplentes da BLL - Bolsa
de Licitagdes do Brasil, no Servigo de ProtegSo de Credito e no SERASA e ao automdtico
cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletr6nica.

a

-

III-

Xxxxxx de xxxx de 2027

Assinaturas autorizadas com firma reconhecida

Rua Julio Pereira, 304 - CEP 62.702-OO0 - Aratuba - CE
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ANEXO III.2
cusTo PELA UTTLTZAcAO OO STSTEMA
-SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisigSo:

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do LOTE adjudicado, com vencimento em 45 dias
ap6s a adjudicagSo - llmitado ao teto mdximo de R$: 600,00 (seiscentos reais) por ITEM
adjudicado, cobrados mediante boleto bancdrio em favor da BLL - Bolsa de LicitaE6es do Brasil.
Edita.is publicados pelo sistema de reglstro de preEos:

1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do LOTE adjudicado, com vencimento parcelado em
parcelas mensais (equivalentes ao nImero de meses do registro) e sucessivas com emissSo do
boleto em 60(sessenta) dias ap6s a adjudicag5o - com limitagSo do custo de Rg: 600,00
(seiscentos reais) por LOTE adjudicado, cobrados mediante boleto bancdrio em favor da BLL Bolsa de Licitagdes do Brasil.
O n5o pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usudrio ao pagamento de multa de
2o/o e juros morat6rios de !o/o ao m6s, assim como inscrigSo em servigos de protegSo ao credito
(SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL - Bolsa de LicitaEdes do Brasil e ao
automdtico cancelamento de sua Senna ou de Chave Eletronica
Em caso de cancelamento pelo 6195o promotor (comprador) do pregSo realizado na plataforma

licitante vencedor receberd a devolugSo dos valores eventualmente arcados com
plataforma eletr6nica no respectivo LOTE cancelado.

o

uso

a

da

DA UTILIZA9AO DE CELULAS DE APOIO ( CORRETORAS) ASSOCIADAS
A livre contratagSo de Sociedades CELULAS DE APOIO (Corretoras) para a representaEso junto ao
sistema de PREGOES, n5o exime o licitante do pagamento dos custos de use do sistema da BLL Bolsa de Licitagdes do Brasil. A corretagem serd pactuada entre os Licitantes e a corretora de
acordo com as regras usuais do mercado.
DAS RESPONSABTLTDADES COMO LTCITANTE/FORNECEDOR
Como Licitante/Fomecedor, concordamos e anuimos com todos termos contidos neste anexo e
nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos,
Xxxxxx de xxxx de 2021.

Assinaturas autorizadas com firma reconhecida

Rua J0lio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
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ANEXO IV

DECLARA9AO
PREGAO ELETRONICO NO

(NOME DA
EMPRESA)
(ENDEREgO)
Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatorio, sob a
modalidade PregSo Eletr6nico no xxxxx instaurada pela Prefeitura Municipal de ARATUBA, que
n5o fomos declarados inid6neos para licitar ou contratar com o Poder P[blico, em qualquer de
suas esferas,
Por ser expresseo de verdade, firmamos a presente.

Xxxxxx de xxxx de202L

Nome e

nimero da Carteira de identidade do Declarante

OBS. Esta declaragSo deverd ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o n0mero do CNP],

ANEXO IV.1
DECLARA9AO
PREGAO ELETRONICO NO

(NOME DA
EMPRESA)
(ENDEREgO)
Declara, sob as penas da Lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitagSo no presente processo e que est5 ciente da obrigatoriedade de declarar ocorr6ncias

posteriores.

Xxxxxx de xxxx de 202I

Nome e n[mero da Carteira de identidade do Declarante
OBS. Esta declaragSo deverd ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o n0mero do CNPI.

Rua J0lio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
CNPJ no 07 387 52510001-70 C G F no 06 920 207-9
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ANEXO IV.2
DECLARA9AO
PREGAO ELETRONICO

NO

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERE9O)
Declaro que nao possuimos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigeo de aprendiz, a partir de 74 (quatorze) anos, em observfincia
a Lei Federal no 9854, de 27.70.99, que acrescentou a inciso V ao art. 27 da Lei Federal no

8666/e3.

Xxxxxx de xxxx de 2021

Nome e n[mero da Carteira de identidade do Declarante

1- OBS. Esta declaragao deverd ser emitida
carimbada com o nlmero do CNpJ,

em papel timbrado da empresa proponente

2- Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverd declarar essa condigio.

ANEXO IV.3
DECLARA9AO
PREGAO ELETRONICO NO

Modelo de DeclaragSo

de

Enquadramento em Regime de TributaEso

Empresa de Pequeno Porte, (Na hip6tese de a licitante ser ME ou Epp)

de Microempresa

ou

(Nome da empresa), CNPJ / MF no, sediada (enderego complete) declare (amos) para todos
os
especificamente para participag6o de licitagSo na modalidade de pregfio, que
estou (amos) sob o regime de ME/Epp, para efeito do disposto na LC 12312006.

flns de direito,

Xxxxxx de xxxx de202L

Nome e n[mero da Carteira de identidade do Declarante

Rua Julio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
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ANEXO IV.4
DECLARA9AO Oe RESPONSABTLTDADE
PREGAO ELETRONICO NO
Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do PregSo Eletr6nico no xxxxxxx, da
Prefeitura Municipal de ARATUBA, que a empresa-tomou conhecimento do Edital e de todas as
Condig6es de participagSo na LicitagSo e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a
fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.
Xxxxxx de xxxx de 2021

Nome e n[mero da Carteira de identidade do Declarante

ANEXO IV.s
DECLARA9AO
PREGAO ELETRONICO

NO

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERE9O)
Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatorio sob a
modalidade PregSo Eletrdnico noxxxxxx, instaurada pelo Municipio de ARATUBA, nio integra
nosso corpo social, nem nosso quadro funcional empregado publico ou membro comissionado de
6195o direto ou indireto da AdministragSo Municipal.
Por ser verdade, firmamos o presente Data:
Local:

Nome do declarante
RG:
CPF:

Xxxxxx de xxxx de202l
OBS' Esta declaragSo dever6 ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada
com o n0mero do CNPJ.

Rua irilio pererra, SO+ - CEp Ai.iAi-OO0 - Aratuba - CE
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ANEXO V
MTNUTA ATA DE REGTSTRO pREgOS ATA DE REGTSTRO DE pREgOS
PREGAO ELETRONICO NO. 2O2L I 2O.LO.O28 .SRP
PROCESSO ADMTNTSTRATIVO N. 15712021 - SEB

Aos dias xxxxxx do m6s de xxxx do ano de xxxx, na sede da ComissSo Permanente de
LicitaESo foi lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, conforme deliberagSo da Ata do
PregSo Eletr6nico no xxxxxx do respectivo resultado homologado em xxxxx/xxxx/xxxx, que vai
assinada pela Pregoeira da ComissSo Permanente de Licitag6es, pelo Gestor da Secretaria de
EducagSo Bdsica, Gestora do Registro de Pregos, pelos representantes legais dos detentores do
Registro de Pregos, todos qualificados e relacionados ao final, a qual serS regida pelas clSusulas e
condig6es seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA _ Do FUNDAMENTo LEGAL
O presente instrumento fundamenta-se:

I- No PregSo Eletr6nico no 2021120.10.028 -SRP;
II- Nos termos do Decreto Municipal no 02712017;

III-

Nos ternos do Decreto Federal I no. 10.024120L9 deZ0l09l20t9.
IV. Na Lei Federal no. 8666 deZU0611993 e suas alterag6es.

CLAUSULA SEGUNDA - Do oBJETo

Esta Ata tem por objeto o REGISTRO DE. PRE9OS PARA FUTURAS E EVENTUAIS
AQUIsrgOEs DE MATERIAIS E rNsuMos MEDrcos HosprrALAREs E EeurpAMENTos
PERMANENTES, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 NAS
ESCOLAS DA REDE PUBLTCA DE ENSINO DO MUNTCiPIO DE ARATUBA, cujas
especificagdes e quantitativos encontram-se detalhados no Termo de Refer6ncia do edital do
PregSo Eletr6nico no 2021120.10.028 SRP que passa afazer parte desta Ata, juntamente
com as propostas de pregos apresentadas pelos fornecedores classificados em primeiro lugar,
conforme consta nos autos do Processo admnistrativo no Lsl lzo21- - sEB.

- Este instrumento ndo obriga a AdministragSo a firmar contratag6es
exclusivamente por seu interm6dio, podendo realizar licitagdes especlficas, obedecida a legislagSo
pertinente, sem gUe, desse fato, caiba recurso ou indenizagSo de qualquer esp6cie aos
detentores do registro de pregos, sendo-lhes assegurado a prefe16ncia em igualdade de
Subcl5usula 0nica

condigSes.

CLAUSULA TERCEIRA- DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRo DE PREeos
A presente Ata de Registro de Pregos terd validade pelo prazo 12 (doze) meses, contados a partir
da data da sua assinatura.

Rua Jflio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
CNPJ no 07.387.52510001-70 C.c.F. no 06.920.207-9
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CLAUSULA QUARTA- DA GERENCTA DA ATA DE REGTSTRO DE pREgOS
Caberd d Secretaria Municipal da EducagSo Bdsica o gerenciamento deste instrumento no seu
aspecto operacional e nas questdes legais, em conformidade com as normas do Decreto
Municipal no 027120L7.

cLAusuLA eurNTA - DA urrLrzAgAo DA ATA DE REGrsrRo DE pREeos
Em decorr6ncia da publicaEio desta Ata, o 6195o partlcipante do SRP poder6 firmar contratos
com os fornecedores com pregos registrados, devendo comunicar ao 6195o gestor a recusa do
detentor de registro de preqos em fornecer os bens no prazo estabelecido pelos 6rg5os
pafticipantes.

Subc!6usula Primeira - O fornecedor terd o prazo de 05 (cinco) dias lteis, contados a partir
da convocagSo, para a assinatura do contrato. Este prazo poderd ser prorrogado uma vez por
igual perfodo, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente
justificado e aceito.

Subcl5usula Segunda - Na assinatura do contrato serS necessSria a comprovaEso das
condig6es de habilitagSo exigidas no edital, as quais deverSo ser mantidas pela contratada
durante todo o periodo da contratagSo.

clAusuLA sExrA- DAs oBRTGA9OES E REspoNsABrLrDADEs
Os signatdrios desta Ata de Registro de Pregos assumem as obrigag6es
constantes no Decreto Municipal de Registro de Pregos no 02712077

e

responsabilidades

Subcl5usula Primeira - Competir5 a Secretaria de EDUCAQAO BASICA, 6195o gestor do
Sistema de Registro de Pregos, o controle e administragSo do SRP, em especial, as atribuig6es
estabelecidas no art. 5 do Decreto Municipal no 02712017.

Subcl5usula Segunda - Caberd ao OrgSo participante as atribuiE6es que Ihe s6o conferidas
Decreto Municipal n" 02712077
Subcl5usula Terceira

'

no

O detentor do registro de pregos, durante o prazo de validade desta

Ata, fica obrigado a:

I - Atender aos pedidos efetuados pelo OrgSo detentor do Registro de

Pregos, durante

a

vigOncia.

II -

Executar

o

objeto, por prego unitdrio registrado, nas quantidades indicadas

pelos

participantes do Sistema de Registro de Pregos,
III - Responder no prazo de at6 05 (cinco) dias a consultas do OrgSo Gestor de Registro de
Pregos sobre a pretensSo de OrgSos/Entidades n5o participantes (carona).
IV - Cumprir, quando for o caso, as condig6es de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo

perlodo oferecido em sua proposta comercial, observando

o

prazo minimo exigido

pela

AdministragSo.

Subcl5usula Quarta - Caberd a CONTRATADA providenciar a substituigSo de qualquer
proflssional envolvido na execuESo do objeto contratual, cuja conduta seja considerada
indesejdvel pela flscalizagSo da CONTRATANTE.

Rua Julio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
CNPJ no 07.387.52510001-70 C.G.F. no 06.920.207-9
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CLAUSULA SErrUa - DOS pREgOS REGTSTRADOS
Os preEos registrados seo os preEos global ofertados na proposta da signatdria desta Ata, os
quais esteo relaclonados e em conson6ncia com o Mapa de Pregos dos itens, anexo a este
instrumento, e servirSo de base para futuras aquisig6es, observadas as condig6es de mercado,

cLAusuLA orrAVA - DA REVrsAo Dos pREgos REGrsrRADos
Os preqos registrados so poderSo ser revistos nos casos, em situaedes em que forem do mercado.
alteradas as condig6es,

Subcl5usula Primeira - Constatada a existGncia de preEo de mercado abaixo dos

preEos

registrados, o 6195o gestor do registro de pregos devera:

I

- convocar o fornecedor visando a negociagSo para a redugSo de pregos e sua adequagSo

ao

mercado;

II -

liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicagSo de penalidade, e cancelar o
seu preEo registrado para o item objeto da negociaESo, quando essa for frustrada, respeitadas as
contrata g6es rea izadas;
III - convocar os demais fornecedores que assinaram a ata de registro de pregos, em igual prazo
e nas mesmas condiE6es propostas pelo vencedor, para assegurar igual oportunidade de
I

negociagSo.

Subcl5usula Segunda - Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados,
rnediante requerimento formal do fornecedor, devidamente justificado e comprovado, o 6195o
gestor do registro de pregos poderS:
- rever o prego registrado, cuja aplicagSo somente ocorrerd nas contratag6es posteriores ao
recebimento do requerimento;
II indeferir, por interesse da AdministragSo, o requerimento, e liberar o fornecedor do
compromisso assumido, sem aplicagSo de penalidade, desde que confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e desde que o requerimento ocorra antes da ordem de
compra emitida; III - convocar os demais fornecedores que assinaram a ata de registro de
pregos/ em igual ptazo e nas mesmas condig6es propostas pelo vencedor, para assegurar igual
oportunidade de negociagSo.

I

-

SubclSusula Terceira - O requerimento para revisSo do prego superior aos pregos registrados
somente serd admitido apos 90 (noventa) dias da data de publicaEso da ata de registro de
preeos/ exceto nos casos de tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como
a superveniOncia de disposigdes legais, quando ocorridas apos a data da apresentaEao da
proposta, de comprovada repercussSo nos pregos contratados, os quais implicarSo a revisSo
destes para mais ou para menos, conforme o caso.

Subcl6usula Quarta

- N5o havendo

6xito nas negociagdes, .o 6195o gestor do registro de

pregos cancelard o objeto do prego registrado e comunicard aos OrgSos Participantes.

Subcl5usula Quinta - Caso haja alteragSo do prego, o 6195o gestor do registro de pregos
comunicarS o fato aos OrgSos Participantes.

Rua J0lio Pereira, 304 - CEP 62 762-000 - Aratuba - CE
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cLAusuLA NoNA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE pREeOS
Os preqos registrados na presente Ata, poderSo ser cancelados de pleno direito, nas

situagdes

abaixo:

Subcl5usula Primeira - Quando o fornecedor:

I - descumprir as condig6es da ata de registro de preEos;
ll - n5o assinar a ordem de compras ou servigos, n6o retirar a nota de empenho ou instrumento
equivalente ou recusar-se a realizar as contrataE6es decorrentes do Registro de Pregos, total ou
parcialmente, no ptazo estabelecido pela AdministragSo, sem justificativa aceitSvel;

III

- n5o aceitar reduzir o seu prego registrado, na hip6tese deste se tornar superior aos

praticados no mercado;
IV - for liberado do compromisso, nos ternos da ClSusula Oitava, inciso II, da subcldusula
primeira ou inciso II da subclausula segunda;
V - sofrer sangSo prevista nos termos do art. 87, incisos III e IV, da Lei Federal n. 8,666,
de 21 1993, da art. 7, da Lei Federal no 10.520, deIT de julho de2OO2;
VI - for por raz6es de interesse p[blico, devidamente fundamentadas;
VII - for amig5vel, nos termos do ar1, 79, inciso II, da Lei Federal no 8.666, de 2l de junho de
1993; VIII - for por ordem judicial.

-

O fornecedor poderS, ainda, solicitar o cancelamento do preEo
registrado ocorr6ncia de caso fortuito ou forga malor, devidamente comprovado e justificado.

Subcl5usula Segunda

SubclSusula Terceira - O cancelamento de prego registrado, sera formallzado por despacho da
autoridade competente do 6195o gestor do registro de pregos, assegurado o direito i ampla
defesa e ao contradit6rio, e sua comunicagSo ser5 feita por escrito, juntando-se a c6pia nos
autos que deram origem ao Registro de pregos.

cLAusuLA oEcrlle - DAs coNDrgOEs eARA A AeursrgAo
As aquisig6es de bens que poder6o advir desta Ata de Registro de Pregos serSo formalizadas por

meio de instrumento contratual a ser celebrado entre o orqSo participante/interessado e o
fornecedor.

-

Subcl5usula Primeira Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar, n5o cumpra o prazo
estabelecido pela Secretaria Municipal da EducagSo Bdsica ou se recuse a efetuar o fornecimento,
terd o seu registro de prego cancelado, sem prejuizo das demais sang6es previstas em lei e no
instrumento contratual.
Subc!6usula Segunda

- Neste caso, o 6195o participante

comunicard ao orgSo gestor,
competindo a este convocar sucessivamente por ordem de classificagSo, os demais fornecedores.

CLAUsULA oEcTue PRIMEIRA- DA ENTREGA E Do REcEBIMENTo
Subcl5usula Primeira - Quanto A entrega:

O objeto contratual deverd ser entregue em conformidade com as especificag6es
estabelecidas no Anexo I - Termo de Refer6ncia do edital, no prazo de 10 (Dez) dias corridos, a
contar da emissSo da Nota de Empenho, no local designado pela Secretaria Requisitante, no(s)
a)

Ru; iAio pareiE, 3b4 CNPJ

no

Cii aiiaz-ooo - Aratuba - cE
07.387.52510001-70 C.c.F. no 06.920.207-9
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hordrio(s) e dia(s) da semana de Segunda a Sexta-feira, de 07h30m ds 12:00h.

b)

A entrega do objeto serS de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta respons5vel
por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do objeto, comprometendo-se
ainda integralmente com eventuais danos causadas a ele.

c)

Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que justificados at6

02 (dois) dias [teis antes do t6rmino do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, n6o serSo
considerados como inadimplemento contratual.

d) A

CONTRATADA deverd entregar qualquer quantidade solicitada
podendo, portanto, estipular cotas minimas ou mdxlmas para entrega.

pelo municipio,

ndo

e) A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tal qual estipulado no edital
ser5 exclusiva do servidor autorizado e/ou servidores indicados atraves de clSusula de fiscalizagSo
no Contrato a ser celebrado pelo orgSo participante, encarregado de acompanhar a execugSo do
processo de entrega e recebimento dos objetos da Ata, conforme art. 67 da Lei n'8.666/93.

Subcl5usula Segunda

I

-

Quanto ao recebimento:

- PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificagSo da conformidade

do objeto com as especificag6es, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.
- DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, ap6s a verificagSo
da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condig6es estabelecidas
foram atendidas e a consequente aceitagSo das Notas Fiscais pelo gestor da contrataEso,
devendo haver rejeiESo no caso de desconformidade.

II

III

- Caso o objeto licitado n5o atenda as especificag6es exigidas, n6o serd aceito, sujeitando-se
o fornecedor d aplicaESo das penalidades previstas no termo do contrato.
CLAUSULA OECTMA SEGUNDA- DO PAGAMENTO

O pagamento advindo do objeto desta Ata de Registro de Pregos ser5 efetuado ate 30 (trinta)
dias contados da data da apresentagSo da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da
contrataESo, mediante cr6dito em conta corrente em nome da contratada.

Subcl5usula Primeira - A nota flscal/fatura que apresente incorreg6es serd devolvida a
contratada para as devidas correg6es. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior

comegard a fluir a partir da data de apresentag6o da nota flscal/fatura corrigida.

-

SubclSusula Segunda
N5o serd efetuado qualquer pagamento d contratada, em caso de
descumprimento das condig6es de habilitagSo e qualificaEso exigidas na licitagSo.

-

SubclSusula Terceira E vedada a realizagSo de pagamento antes da execugSo do objeto ou
se o mesmo n5o estiver de acordo com as especificaq6es do Anexo I - Termo de Referencia do
edital do PregSo Eletr6nico no 202U20.10.028 - SRP.

Subcl5usula Quarta
comprovantes:

-

Os pagamentos encontram-se ainda condicionados

i
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Documentag5o relativa
regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de
Garantia porTempo de Servigo (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

Subcl5usula Quinta - Toda a documentagSo exigida deverd ser apresentada em original ou
por qualquer processo de reprografia, obrlgatoriamente autenticada. Caso esta documentag5o
tenha sido emitida pela Internet, so serd aceita ap6s a confirmag5o de sua autenticidade,

cLAusuLA oEcrue TERcETRA - DAs sANgOEs ADMTNTsTRATTvAS
13.1. A licitante que praticar quaisquer das condutas previstas abaixo, sem prejulzo das sang6es
legais nas esferas civil e criminal, estard sujeito ds seguintes penalidades:
I. n5o assinar a Ata de Registro de Pregos;
II. n6o entregar a documentagSo exigida no edital;
III. apresentar documentagSo falsa;
IV. causar atraso na execugSo do objeto contratual;
V, ndo mantiver a proposta;
VL falhar na execugSo do contrato;
VII. fraudar a execugSo do contrato;
VIIL comportar-se de modo inid6neo;
IX. declarar informag6es falsas, e
X. cometer fraude fiscal.
13,1 .1 . Multa de 10 (dez por cento) sobre o valor da proposta.
t3.t .2. Impedimento de licitar e contratar com a AdministragSo, sendo, ent5o, descredenciado
no cadastro de fornecedores e prestadores de servigos da Prefeitura Municipal de ARATUBA, do
Estado do Cear5, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determlnantes da punigSo ou at6 que seja promovida a reabilitagSo perante a pr6pria autoridade
que aplicou a penalidade, sem prejui'zo da multa prevista neste edital e das demais cominag6es
legais.
13.2. A licitante recolher5 a multa por meio de Documento de ArrecadagSo Municipal (DAM),
podendo ser substitufdo por outro instrumento legal, em nome do 6195o contratante, Se nfio o
fizer, serd cobrada em processo de execuESo.
13,3, Nenhuma sangSo serd aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditorio, na forma dalei.

cLAusuLA oEcrua eurNTA - Do FoRo
Fica eleito o foro do Municipio de ARATUBA-CE, para conhecer das questdes relacionadas

com

esta Ata que n5o possam ser resolvidas pelos meios administrativos.

Assinam esta Ata, os signatdrios relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o
compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das suas cldusulas e condiEoes.
ARATUBA, xx de xx de 2021

Signatdrios:
ORGAO GESTOR:
DETENTORES DO REGISTRO DE PREQOS:

Rua J0lio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
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ANEXO UNrCO DA ATA DE REGTSTRO DE pREgOS
MAPA DE PREgOS DOS BENS
Este documento 6 pafte integrante da Ata de Registro de PreEos acima referenciada, celebrada
entre a Secretaria de EducagSo Bdsica e os fornecedores, cujos preEos estao a seguir registrados
por item, em face da realizagSo do PregSo Eletr6nico n.2021,120.10.028 SRP,
FORNECEDOR 01:
CNPJ:

ESPECIFI

PREgO UNTTARTO (R$)

I

l

l

FORNECEDOR 02:
CNPJ:

I

l
ORGAO GESTOR:
DETENTORES DO REGISTRO DE PREQOS:

Rua Julio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 - Aratuba - CE
CNPJ no 07.387.52510001-70 C.G F. no 06.920.207-9
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ANEXO VI
PREGAO ELETRONICO N' 2021/20.10,028 SRP
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

CONTRATO

NO

O MUNICiPIO DE ARATUBA/CE, pessoa juridica de direito priblico interno, inscrita no CNPJ No
07.387.52510001-70, com sede na Rodovia Coacy Pereira s/no - Centro CEP 62.762-000 Aratuba/CE, atrav6s da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO BASICA, neste ato representado

pelo(a) respectivo(a), Sr(a).
Secretdrio(a) Municipal de EducaESo
Bdsica, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa
t
pessoa jurfdica de direito privado, sediada d
, inscrita no CNPJ No
por seu representante legal, Sr.
CPF NO
doravante denominada CONTRATADA, firmam entre si o presente
TERMO DE CONTRATO mediante as cl5usulas e condigSes a seguir estabelecidas:

cLAUsULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTA9Ao
1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital do PregSo Eletr6nico no
2O2L/2O.10.028 SRP, e seus anexos, os preceitos do direito publico, e a Lei Federal no
8.666/1993, com suas alterag6es, e, ainda, outras leis especiais necessdrias ao cumprimento de seu
objeto.

-

CLAUSULA SEGUNDA
DA VINCULA9AO AO EDITAL E A PROPOSTA
2.1. O cumprimento deste contrato estd vinculado aos termos do edital do pregSo Eletr6nico no
202112O.L0.028 SRP, e seus anexos, e d proposta da CONTRATADA, os quais constituem parte
deste instrumento, independentemente de sua transcrigio.
CLAUSULA TERCEIRA

- DO OBJETO

3.1. Constitui objeto deste contrato 6 o REGISTRo DE pREEos pARA FUTURAS E EVENTUA15
AQUlslqOES DE MATERIAIS E lNSUMos MEDtcos HosptTALARES E EeutpAMENTos pERMANENTES,
AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE
ENSINO D0 MUNICIPIO DE ARATUBA, cujas especificagSes e quantitativos encontram-se detalhados
no
Termo de Refer6ncia do edital e na proposta da CONTRATADA.
DESTINADOS

3.2. Do(s) ITEM(S) contratado(s):
MARCA

uNb

j

OuANi

i

veroR
UNITARIO

-[

V-ALOR

TOTAL

VALOR TOTAL DOS rTENS (R$)

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE FORNECIMENTO
4.1. A entrega do objeto dar-se-5 sob a forma por demanda, nos termos estabelecidos na
D6cima do presente instrumento.

Rua J0lio Pereira. gOa - CEp 62.i62-000 - Aratuba - CE
CNPJ no 07.387 52510001-70 C G F no 06 920 207-g
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- DOS pREgOS E DO REAJUSTAMENTO
5.1. O preeo contratual global importa na quantia de R$_(---).

cLAusuLA QUTNTA

5.2. O prego 6 fixo e irreajust5vel.

-

CLAUSULA SEXTA DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento advindo do objeto da Ata de Registro de PreEos serd proveniente dos recursos
do(a)
e serd efetuado ate 30 (trinta) dias contados da data da
apresentagSo da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contrataESo, mediante
credito em conta corrente em nome da contratada.
6.2. A nota fiscal/fatura que apresente incorreg6es serd devolvida A contratada para as devidas
correg6es. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comegard a fluir a partir da data de
apresentagSo da nota fiscal/fatura corrigida.
6.3. Nio serd efetuado qualquer pagamento i contratada, em caso de descumprimento das
condig6es de habilitagSo e qualificagSo exigidas na licitagSo.
6.4. E vedada a realizagSo de pagamento antes da execugSo do objeto ou se o mesmo n6o estiver
de acordo com as especificagOes deste instrumento.
6.5. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados d apresentaEso dos comprovantes:
6.5.1. DocumentagSo relativa i regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
6.6. Toda a documentaESo exigida deverd ser apresentada em original ou por qualquer processo de
reprografia, obrigatoriamente autenticada. Caso esta documentagSo tenha sido emitida pela
internet, s5 serd aceita ap6s a confirmagSo de sua autenticidade.

cLAusuLA

7,L, As

serrlln

- Dos REcuRsos oRgAMENTARTos

despesas decorrentes

da contratagSo serSo provenientes das seguintes dotag6es

orEamentdrias: xxxxxxxxx e elemento o de gasto : xxxxxxx

cLAusuLA orrAVA - Do pRAzo DE vrGENcrA E DE ExEcugAo
8.1. o prazo de vig6ncia do contrato serd de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura,
na forma do pardgrafo Inico do art.61 da Lei Federal noB.666/1993,
8.2. A publicagSo resumida do instrumento de contrato dar-se-d na forma do pardgrafo [nico, do

art. 61, da Lei Federal no 8.666/1993.
8.3. O prazo de execugSo do objeto deste contrato 6 de 12 (doze) meses, contados a partir do
recebimento da Ordem de Fornecimento.
8.4. O prazo de execugSo poderS ser prorrogado nos termos do $ to do art, 57 da Lei Federal no
8.666/1993.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA CONTRATUAL
9.1. Nio serd exigida prestag6o de garantia para esta contrataEso.
cLAUSULA oEcTMa - DA ENTREGA E Do REcEBIMENTo
10.1. Quanto a entrega:
10.1.1. O objeto contratual deverS ser entregue em conformidade com as especificag6es
estabelecldas no Anexo I - Termo de Refer6ncia do edital, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a
contar da emissSo da Nota de Empenho, no local designado pela Secretaria Requisitante, no(s)
hordrio(s) e dia(s) da semana de Segunda a Sexta-feira, de 07h30h as 12:00h e de 14:0Oh as
17h30h.

10.1.2. A entrega do objeto serd de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo
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respons6vel por toda despesa decorrente de transporte
descarregamento do objeto,
comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causadas a ele.
10.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortulto, desde que justificados
at6 02 (dois) dlas lteis antes do termino do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, n6o serSo
considerados como inadimplemento contratual,
10.1.4. A CONTRATADA deverd entregar qualquer quantidade solicitada pelo municipio, n5o
podendo, poftanto/ estipular cotas m[nimas ou mdximas para entrega.
10.2. Quanto ao recebimento:
10.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificaESo da conformidade
do objeto com as especificagdes, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.
LO.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, ap6s a verificaEso
da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condig6es estabelecidas foram
atendidas e a consequente aceitagSo das Notas Fiscais pelo gestor da contrataqSo, devendo haver
rejeigSo no caso de desconformidade.
10.2.3. Caso o material licitado n5o atenda is especificag6es exigidas ou apresente defeitos, n5o
serd aceito, sujeitando-se o fornecedor aplicaEso das penalidades previstas no termo do contrato.

i

cLAusuLA oEcrua eRTMETRA

- DAs oBRrGAg6rs oa coNTRATADA
11.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condiEdes deste instrumento.
11.2. Manter durante toda a execugSo do objeto, em compatibilidade com as obrigaq6es
assumidas, todas as condig6es de habilitagSo e qualificagSo exigidas na licitagSo.
11.3. Aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os percentuais de acrescimos ou supress6es
limitados ao estabelecido no S1o do art, 65 da Lei Federal no 8,666/1993, tomando-se por base o
valor contratual.
11.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente
contratante ou
terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execugSo do objeto, n6o podendo ser arguido para
efeito de exclusSo ou redugSo de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder
fiscalizagSo ou acompanhar a execuqSo contratual,
11.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a
execugSo contratual, inclusive as obrigag6es relativas a sal5rios, previd6ncia social, impostos,
encargos sociais e outras provid6ncias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das
leis trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho e legislagSo correlata, aplicdveis ao pessoal
empregado na execugSo contratual.
11.6. Prestar imediatamente as informag6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela contratante, salvo quando implicarem em indagag6es de cardter t6cnico, hip6tese em que
serSo respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
11.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, ds suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreqbes

a

a

i

resultantes

da

ou de materlais empregados, ou em desconformidade com as
deste termo, no prazo de OZ (dois) dias, contados da sua notificagSo,
execugSo

especificag6es
independentemente das penalidades aplicdveis ou cabiveis.
11.8. Cumprir, quando for o caso, as condig6es de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo
periodo oferecido em sua proposta comercial, observando
prazo mlnimo exigido pela

o

AdministraESo.

11.9. Providenciar a substituig5o de qualquer profissional envolvido na execuqSo
contratual, cuja conduta seja considerada indesejdvel pela fiscalizagSo da contratante.

do objeto

CLAUSULA OECrma SEGUNDA- DAS OBRTGA96ES Oe CONTRATANTE
12.1. Solicitar a execugSo do objeto contratada atrav6s da emissSo de Ordem de Servigo.

i
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L2.2. Proporcionar contratada todas as condig6es necess6rias ao pleno cumprimento das
obrigagdes decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e
suas alterag6es.
12.3. Fiscalizar a execueeo do objeto contratual atrav6s de sua unidade competente, podendo, em
decorr6ncia, solicitar providOncias da contratada, que atenderd ou justificard de imediato,
12.4. Notiflcar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execuEeo do objetocontratual.
12.5. Efetuar os pagamentos devidos contratada nas condig6es estabelecidas neste contrato.
12.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

i

cLAusuLA oecrua TERcETRA

- DA FrscALrzAeAo
13.1. A execugSo contratual serd acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr(a).
especialmente designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art.
67 da Lei Federal no 8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR.
cLAusuLA otcrua eUARTA - DAs sANgOEs ADMrNrsrRATrvAs
14.1. A licitante que praticar quaisquer das condutas previstas abaixo, sem prejuizo das

sang6es

legais nas esferas civil e criminal, estard sujeito ds seguintes penalidades:
L nSo assinar a Ata de Registro de Pregos;
II. n5o entregar a documentagSo exigida no edital;
III. apresentar documentagSo falsa;
IV. causar atraso na execugSo do objeto contratual;
V. n5o mantiver a proposta;
VI. falhar na execugSo do contrato;
VII. fraudar a execugSo do contrato;
VIIL comportar-se de modo inid6neo;
IX, declarar informagdes falsas, e
X, cometer fraude fiscal.
L4.1 .1 . Multa de 10 (dez por cento) sobre o valor da proposta,
74.L .2. Impedimento de licitar e contratar com a AdministragSo, sendo, ent5o, descredenciado no
cadastro de fornecedores e prestadores de servigos da Prefeitura Municipal de ARATUBA, do Estado
do Cear5, pelo prazo de at6 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punigSo ou ate que seja promovida a reabilitagSo perante a pr6pria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuho da multa prevista neste edital e das demais cominagdes legais,
t4.2. A licitante recolherd a multa por meio de Documento de ArrecadagSo Municipal (DAM),
podendo ser substituido por outro instrumento legal, em nome do orgSo contratante. Se n5o ofizer,
serd cobrada em processo de execugSo.
14.3, Nenhuma sangSo ser6 aplicada sem garantia da ampla defesa e contradit6rio, na forma da lei.

cLAusuLA oEcrua eurNTA - DA REscrsAo coNTRATUAL
15.1. A inexecugSo total ou parcial deste contrato e a ocorrOncia de quaisquer dos motivos
constantes no art. 78, da Lei Federal no 8.666/1993 serd causa para sua rescisSo, na forma do art.
79, com as consequ6ncias previstas no art. 80, ambos do mesmo diploma legal.
15.2. Este contrato poderS ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante aviso
pr6vio de no minimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisdes decorrentes do previsto no inciso XII,
do art. 78, da Lei Federal no 8.666/1993, sem que caiba e CONTRATADA direito d indenizagSo de
qualquer esp6cie,

cLAusuLA oEcrua sExrA - DA puBLrcAgAo
15.1. A publicagSo do extrato do presente contrato serd providenciada pela CONTRATANTE,
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DiSrio Oficial do Municfplo - DOM, como condigeo indispensdvel para sua eficdcia, nos termos do
pardgrafo [rnico do art. 61 da Lei no, 8.666/1993.

cLAusuLA orcrma sErrMa - Do FoRo
L7.L. Fica eleito o Foro do Municlpio de ARATUBA no Estado do Cear5 para dirimir quaisquer
quest6es decorrentes da execugdo deste contrato, que n5o puderem ser resolvidas na esfera
administrativa.
E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que estS visado pela Assessoria
Juridica da CONTRATANTE, e do qual se extrairam 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um s6
efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, v6o assinadas pelos representantes das partes
e pelas testemunhas abaixo.
ARATUBA-CE, XXX de XXXXX de XXX.
XXXXXXXXXXXXXXXXX
PELA CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXX
PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1-

2-
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