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PREGAO PRESENCIAL N.° 001/16-PP-.SOU
O MunicIpio de ARATUBA através do(a) SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, leva ao coiiheciniento dos
interessados que as 14:30 horas do dia 16 de Marco de 2016, na sala da corriissäo de licitacao na RUA JULIO
PEREIRA, 304 CENTRO ARATUBA CE, fará realizar licitacão na modalidade Pregao, do tipo menor preco,
conforme condição que trata do objeto, mediante as condicOes estabelecidas neste edital e seus anexos.
DA LEGIsLAçA0
1. 0 Edital da presente licitacao pb1ica reger-se-á, principairnente, pelos cornandos legais: Lei n° 8.666/93, e
alteracOes posteriores, Decreto 3.555/00, Lei 110 10.520/02, Lei Complernentar n.° 123/06, as dernais legislacao em
vigor e nas exigéncias deste Edital e seus Anexos.

coNDIcOEs DO OBJETO
2. A presente licitação tern como objeto AQUISIçAO DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO
PARA OS GARIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E
URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME EsPECIFICAcOEs EM ANEW DO EDITAL
conforme discrirninaçao do Anexo I.
2.1 - 0 valor do presente objeto nAo será reajustado, antes de 30 de Dezembro de 2016, hipótese na
qual poderá ser utilizado o Indice IGP-M da Fundaçäo Getálio Vargas.
2.2 - Quando se tratar de quantidade estirnada näo constitui qualquer cornprornisso futuro para os(as)
secretaria(s);

DA PARTIcIPAçA0 NA LIcITAçA0
3. Poderao participar deste Pregäo quaisquer licitantes que:
3.1 - detenharn atividade pertinente e cornpatIvel corn o objeto deste Pregão;
3.2 - cornprovem possuir os documentos de habilitaçao requeridos 110 CapItulo DA
DOCUMENTAcAO.
4. Näo poderão concorrer neste Pregao:
4.1 - consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicäo;
4.2 - empresas que estejani suspensas de participar de licitaçao realizada pelo MunicIpio de
ARATUBA;
4.3 - empresas que estejarn declaradas inidôneas para licitar on contratar corn a Adrninistraçao
P(iblica, enquanto perdurarern os motivos da punicão.
S. A solicitaçâo de esciarecimento de dtividas a respeito de CondiçOes do Edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitaçäo deverá ser efetuada pelas licitantes interessadas em participar do certarne, no
eiidereço RUA JULIO PEREIRA, 304 CENTRO ARATUBA CE on pelo telefone (85)33291-132, ate o 2° (segundo)
dia átil que anteceder a data estabelecida no preãrnbulo deste Instrumento convocatorio para a reunião de recebimento
e abertura dos envelopes Proposta e Docurnentacao.
RECEBIMENTO E INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA E D0cuMENTAçA0
6. No dia, horário e local estabelecidos no preârnbulo deste Edital, seräo recebidos os credenciarnentos e
aberta pelo(a) Pregoeiro(a) a sessão ptThlica destinada ao recebimento da declaracão de habilitacao e ao recebiinento
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e abertura dos envelopes Proposta e Documentaçao.
7. Não seth aceita, em qualquer hipótese, a participaco de licitante:
a) retardatária, a näo ser como ouvinte;
b) que não apresentar a declaracao de habilitacao.
7.1 SerAo aplicadas as penalidades previstas na Condição 108 deste Edital a licitante que fizer
declaraçao falsa.
8. No horário indicado para inicio do Pregäo, pretendendo a licitante credenciar representante, deverá
apresentar à(o) Pregoeiro(a) documento comprovando possuir poderes para manifestar-se em seu nome em qualquer
fase e para prática de todos os dernais atos relativos a este Pregäo.
8.1 Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante, presente
ao evento, devidamente credenciado.
9. No mesmo ato, o(a) Pregoeiro(a) receberá a declaracao de habilitacao e os envelopes Proposta e
Docurnentação, em separado, procedendo, em seguida, a abertura dos envelopes Proposta e aos seguintes
procedirnentos:
9.1 exame de conformidade da proposta, consistindo em conferéncia, análise e classificaçao das
propostas em confronto corn o objeto e exigências deste Edital;
9.2
classificaçao da proposta escrita de menor preco e daquelas apresentadas corn valores
sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento), em relacão ao menor preco;
9.3 seleçao das melhores propostas, ate o máximo de trés, quaisquer que sejam os precos ofertados,
quando não verificadas, no minimo, três propostas escritas de precos nas condiçOes definidas no subitem anterior;
9.3.1 havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas todas as licitantes que tenharn
ofertado o mesmo preco;
9.4 colocaçAo das propostas em ordem crescente de preco cotado para que os representantes legais
das licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais;
9.5
inIcio da etapa de apresentacão de lances verbais, que deverão ser formulados de modo
sucessivo, em valores distintos e decrescentes.
Observacao: Uma vez iniciada a abertura do envelope Proposta, näo setho permitidas quaisquer
retificaçoes que possam influir no resultado final deste Pregäo, ressalvado o disposto na Condicão 34.
10. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o(a) Pregoeiro(a) convidará
individualmente os representantes legais das licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar lances verbais,
a partir da licitante detentora da proposta de major preco e as dernais, em ordem decrescente de precos ofertados.
10.1 A desclassificaçAo da proposta da licitante importa sua exclusão das fases seguintes;
10.2 após a fase de classificaçao, não caberá desisténcia das propostas, salvo por rnotivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
11. A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, ficará exclulda
dessa etapa e terá rnantido o seu ültimo preco apresentado para efeito de ordenaçao das propostas.
12. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope Documentacao, ou
Os apresentar em desacordo corn o estabelecido neste Edital ou corn irregularidades, será inabilitada, sem prejuIzo de
ser-Ihe aplicada, no que couber, as penalidades previstas na Condiçao 108 deste Edital e demais cominaçôes legais.
12.1 Näo será admitida complementacao de documentos posteriormente a sessäo.
13. Caberá a(o) Pregoeira(o), ainda, como parte das atribuiçOes que lhe competern durante a realização deste
Pregäo:
13.1 conduzir Os trabalhos da equipe de apoio;
13.2 examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preco, quanto ao objeto e valor,
decidindo, motivadarnente, a respeito da escolha que vier a ser adotada;
13.3 adjudicar o objeto deste Pregäo a licitante vencedora, detentora da proposta considerada como
a mais vantajosa para. 0(a) SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO após constatado o atendimento das
exigéncias deste Edital;
-
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14.A Autoridade Superior dos(as) Secretaria(s) caberá:
14.1 - adjudicar os resultado deste Pregäo, apOs decidido(s) o(s) recurso(s) interposto(s) contra ato(s)
do(a) Pregoeiro(a);
14.2 - hornologar o resultado deste Pregao, apOs decididos Os recursos porventura interpostos contra
atos do(a) Pregoeiro(a), e prornover a celebração do contrato correspondente.
15. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes Proposta e Docurnentaco em urn Unico
momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluIdos e (ou) surgirem dUvidas que näo possarn ser
dirimidas de imediato, os motivos seräo consignados em ata e a continuacäio dar-se-á em sessão a ser convocada
posteriormente.
15.1 - os envelopes nAo abertos e rubricados no fecho, obrigatoriarnente, pelo(a) Pregoeiro(a) e pelos
representantes legais das licitantes presentes, ficaräo em poder do(a) Pregoeiro(a) e sob sua guarda ate nova reunio
oportunarnente marcada para prosseguimento dos trabaihos.
16. Qua!quer reclamaço a respeito deverá ser feita, no ato da reunião, pelos representantes legais das
licitantes presentes. Não acoihida a reclamação, a matéria relativa ao procedimento pode ser objeto de recurso.
17. Todas as propostas e Os documentos de habilitacao seräo rubricados, obrigatoriarnente, pelo(a) Pregoeiro
(a), pela equipe de apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes a sessào deste Pregao.
18. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes Docurnentação, não caberá
desclassificar as licitantes por motivo relacionado corn a proposta, salvo em razão de fatos supervenientes ou so
conhecidos após ojulgamento.
19. E facultada a(o) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior, em qualquer fase deste Prego, a promoção de
diligencia destinada a esclarecer ou completar a instruço do processo, vedada a inclusão posterior de inforrnaçäo ou
de documentos que deveriam constar originariamente da proposta on da docurnentação.
19.1 - Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligencia prornovida.
20. A adjudicacäo deste Pregao e a hornologacao do seu objeto somente serão efetivadas:
21.1 - se não houver rnanifestaçäo da licitante de sua intenção de interpor recurso, devidamente
registrada em ata durante o transcurso da sessäo do Pregâo;
21.2 - se houver interposicao de recurso contra atos do(a) Pregoeiro(a), após o deferimento ou
indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do sen resultado;
a) nesse caso, a adjudicaçao e a hornologacao caberão a Autoridade Superior do(a)
SECRETARIA(S).
22. A abertura dos envelopes Proposta e Documentação será realizada sempre em sessão püblica, devendo o
(a) Pregoeiro(a) elaborar a ata circunstanciada da reuniAo, que deverá obrigatoriamente ser assinada pelo(a) Pregoeiro
(a), pelos membros da equipe de apoio que formularem parecer técnico sobre o julgarnento deste Pregao, seja corn
relacao as propostas ou as docurnentaçoes, e pelos representantes das licitantes presentes.
23. Da ata relativa a este Pregäo constarão os registros dos representantes credenciados das licitantes, da
análise das propostas e dos documentos de habilitacao, dos precos das propostas escritas e dos lances verbais
apresentados, da manifestaçao da licitante de interpor recurso, sem prejuIzo de outros registros entendidos
necessários.
24. Após conclulda a licitação e assinado o pertinente contrato, Os envelopes iião abertos contendo a
documentaçao das dernais licitantes ficaräo em posse do(a) Pregoeiro(a), a disposicao das licitantes, pelo perlodo de
10 (dez) dias üteis, após o que serão destruldos.

DO CREDENCIAMENTO
25. Tratando-se do(a) representante legal da licitante, deverá no horário indicado no preârnbulo deste Edital,
apresentar-se a(o) Pregoeiro(a) para efetuar seu credenciamento como participante deste PregAo, munido da cópia
autenticada dos documentos de identificaçao e do documento que ihe dé poderes para manifestar-se durante o
credenciamento, a reuniäo de abertura dos envelopes Proposta e Documentacao relativos a este Pregäo.
25.1 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, med iante
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estatuto ou contrato social, corn todas as a!teracOes ou consotidacao respectiva, acompanhado da cópia autenticada de
docuinento de identificaçäo oficial corn foto (Carteira de Identidade ou outro equivalente), prova de inscriçào 110
Cadastro de Pessoas FIsicas (CPF) do(s) sócio(s) e procuraçäo püblica ou particular da licitante, reconhecida firma,
corn poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu norne em qualquer fase do Pregao 00I/16-PPSOU, acompanhada da cópia autenticada de docurnento de identificacão oficial corn foto (Carteira de Identidade ou
outro equivalente) e a prova de inscriçäo no Cadastro de Pessoas FIsicas (CPF) do(a) outorgado(a);
25.2 - o docurnento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances
verbais, negociar precos, declarar a intencäo de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos,
enfirn, para praticar em norne da licitante todos os atos pertinentes a este Pregäo;
26. Caso 0(a) representante seja sOcio(a), proprietário(a), dirigente ou assemelhado(a) da empresa licitante,
cópia autenticada do estatuto on contrato social, corn todas as alteracoes ou consolidacao respectiva, no qual estejarn
expressos seus poderes para exercer direitos e assurnir obrigacoes em decorrência de tal investidura, acompanhado da
cOpia autenticada de docurnento de identificacao oficial corn foto (Carteira de Identidade ou outro equivalente), prova
de inscrição no Cadastro de Pessoas FIsicas (CPF) do rnesrno e do(s) outros sOcio(s);
27. 0(a) licitante on representante legal deverá apresentar também no credenciarnento, ao pregoeiro(a), a
declaraçäo de habilitaçäo (cf. Anew II - Modelo "a");
28. Cada credenciado poderá representar apenas uma licitante;
29. 0(a) licitante ou representante legal da licitante que não se credenciar perante 0(a) Pregoeiro(a) ficará
impedido de participar da fase de lances verbais, de negociação de precos, de declarar a intencäo de interpor recurso,
de renunciar ao direito de interposicão de recursos, enfirn, para representar a licitante durante a reunião de abertura
dos envelopes Proposta ou Documentação relativos a este Pregão.
a) nesse caso, a licitante ficará exciulda da etapa de lances verbais e mantido o seu preco
apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenaçäo das propostas e apuracäo do menor preço.
30. A empresa que pretender se utilizar dos benefIcios previstos nos art. 42 a 45 da Lei complernentar 123,
de 14 de dezernbro de 2006, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaraçäo que
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte(cf. Anexo II - Modelo "d").
30.1. As cooperativas que tenharn auferido, no ano calendário anterior, receita bruta ate o limite de
2.400.000,00 (dois milhôes e quatrocentos mil reals), gozarão dos benefIcios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de
2007, desde que tarnbérn apresentem, fora dos envelopes, no mornento do credenciamento, declaraço, firmada por
contador, de que se enquadrarn no lirnite de receita referido acirna.
31. Certidäo Negativa de Inadimpléncia Contratual pam corn o MunicIpio de Aratuba, emitida pelo isponsável pelo Setor
Tributàrio da Prefeitura de Amtuba.
31.1) A Certiddo Negativa de lnadirnplência Coniratual, serd ernitida ate 24 (vinte e quatro) horns antes da realizaçäo
do certame.

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
32. Ate o dia e horário e no local fixados no preâmbulo deste Edital, o representante legal de cada licitante
deverá apresentar à(o) Pregoeiro(a), sirnultaneamente, alérn do credenciarnento e da declaração de habilitação (cf.
Anew II - Modelo "a") tratada nas Condiçoes 8 e 11, a proposta escrita e a documentação, em envelopes separados,
fechados e rubricados no fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres
destacados, alérn da razo social da licitante, os seguintes dizeres:
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PREGAO PRESENCIALN° 001/16-PP-SOU
ENVELOPE PROPOSTA
NOME DO PROPONENTE COM CNPJ
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PREGAO PRESENCIALN° 001/16-PP-SOU
ENVELOPE DOCUMENTAcAO
NOME DO PROPONENTE COM CNPJ

DA PROPOSTA - ENVELOPE PROPOSTA
33. A proposta contida no Envelope Proposta deverã ser apresentada, tambérn, corn as seguintes inforrnaçoes:
33.1 - emitida por computador ou por uma planilha gerada pelo prOprio sisterna, de preferencia,
redigida corn clareza, sem emendas, rasuras, acréscirnos ou entrelinhas, devidarnente assinada, corno tambérn
rubricadas todas as suas folhas;
33.2 - fazer mençäo ao iitimero deste Pregäo e conter a razão social da licitante, o CNPJ, nárnero(s)
de telefone(s) e de fax e e-mail, se houver, e o respectivo endereco corn CEP, e, de preferéncia, corn a indicaçäo do
banco, a agéncia e respectivos cOdigos e o námero da conta para efeito de emissâo de nota de empenho e posterior
pagamento;
33.2.1 - indicar a marca ofertada da cada produto cotado;
33.3 - conter o nome, estado civil, nümero do CPF (MF) e do documento de Identidade (RG),
endereço e cargo na empresa, da pessoa que ficará encarregada da assinatura do Contrato;
33.3.1 - caso as informacoes de que trata este item 33.3 não constern da proposta, poderao ser
encaminhadas posteriormente.
33.4 - indicar os prazos conforme previsto nas Condiçoes 38 e 39;
33.5 - cotar os precos na forma solicitada no modelo de PLANILHA DE FORMAAO DE PREOS
de que trata o Anexo I e, preferencialmente, o global da proposta;
33.6 - apresentar quaisquer outras informaçOesjulgadas necessárias e convenientes pela licitante.
34. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o contetido da proposta apresentada, seja corn relaçao a preco,
pagarnento, prazo ou qualquer condiçao que importe a rnodificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas
destinadas a sanar evidentes erros materiais, alteraçoes essas que serão avaliadas pela autoridade superior dos(as)
SECRETARIA(S).
34.1 - Serio corrigidos automaticamente pelo(a) Pregoeiro(a) quaisquer erros aritmético e o preco
global da proposta, se faltar;
34.2 - a falta de data e (on) rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente a
reuniäo de abertura dos envelopes Proposta corn poderes para esse fim;
34.3 - a falta do CNPJ e (ou) endereço completo poderá tambérn ser preencliida pelos dados
constantes dos documentos apresentados dentro do envelope Documentaçào.
34.4 - A Comissão de Licitacão dispôe ao licitante, caso queria adquirir, a proposta de precos gerada
pelo próprio sistema.
DOS PREOS
35. A licitante deverá indicar o preco unitário POR ITEM e, preferencialmente, o global da proposta,
conforme PLANILHA DE FORMAcAO DE PREOS de que trata o Anexo I.
36. Sorriente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarisrnos arábicos
e, de preferéncia, tarnbérn por extenso, prevalecendo este tltirno em caso de divergéncia. Nos precos cotados deverão
estar inclusos os impostos, taxas, fretes e as despesas decorrentes do fornecirnento, bern ainda, deduzidos quaisquer
descontos que venham a ser concedidos.
37. A cotaçäo apresentada e levada em consideracao para efeito de julgamento será da exclusiva e total
responsabilidade da licitante.
DOS PRAZOS
38. A licitante vencedora ficará obrigada a fazer a entrega do produto, conforme a necessidade e o interesse
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do(a) SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO no prazo rnáxinio de 3 (trës) dias iiteis após o recebirnento da
Autorizaçäo de Fornecimento expedida pelo Chefe do Servico de Almoxarifado.
39. A proposta deverá ter validade minima de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento e abertura
dos envelopes Documentacao e Proposta.
40. Caso os prazos estabelecidos nas CondicOes anteriores näo estejani indicados na proposta, os rnesmos
seräo considerados como aceitos pela licitante para efeito de j ulgamento.
41. Se, por motivo de forca maior, a adjudicaçäo näo puder ocorrer dentro do perlodo de validade da
proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do(a) SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
este(a) poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mInirno.
42. Decorridos 60 (sessenta) dias da data prevista para o recebirnento e abertura dos envelopes Proposta e
Docunientacao, sem a solicitação on a convocacäo de que tratam as CondicOes 41 e 80, respectivarnente, ficani as
licitantes liberadas dos compromissos assurnidos.

DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
43. Para efeito de julgamento, não será aceita, sob qualquer tItulo, oferta de outros valores que no sejam
aqueles solicitados na PLANILHA DE FORMAcAO DE PREçOS, constante do Anexo I.
44. Não se considerará qualquer oferta de vantagem no prevista neste Pregao, inclusive financiamentos
subsidiados on a fundo perdido.
45. Não se admitirá proposta que apresentar precos global ou unitário sirnbólicos, irrisórios on de valor zero,
incornpatIveis corn os precos dos insumos e salários de rnercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este
Pregao nào tenha estabelecido lirnites mInirnos, exceto quando se referirern a rnateriais e instalaçOes de propriedade
da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da rernuneração.
46. A(o) Pregoeiro(a), além do recebimento e exarne das propostas, caberá o julgamento da obediência as
Condicoes aqui estabelecidas e a decisäo quanto a diividas on a omissOes deste Edital.
46.1 Encerrada a sessAo de lances, será verificada a ocorréncia do empate ficto, previsto no art. 44, §2°,
da Lei Complernentar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferéncia de contrataçAo para as
microernpresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas.
46.2 Entende-se como empate ficto aquelas situacOes em que as propostas apresentadas pela
microempresa e pela empresa de pequeno porte, bern corno pela cooperativa, sejam superiores em ate 5% (cinco por
cento) a proposta de menor valor.
46.3 Ocorrendo o ernpate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a ernpresa de pequeno porte on a cooperativa detentora da proposta de menor
valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) rninutos, nova proposta, inferior
àquela considerada, ate então, de menor preco, situacão em que será declarada vencedora do
certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da
alInea anterior, näo apresentar nova proposta, inferior a de menor preco, será facultada, pela
ordern de classificação, as dernais rnicroempresas, enipresas de pequeno porte ou cooperativas
rernanescentes, a apresentacAo de nova proposta, no prazo previsto na alInea a deste item.
46.4 Se nenhuma microempresa, empresade pequeno porte on cooperativa, satisfizer as exigências
deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de rnenor valor.
46.5 Não se considerará qualquer oferta de vantagem näo prevista neste Edital e seus Anexos.
46.6 Não se admitirá proposta que apresente preco total ou unitário simbOlicos, irrisórios ou de valor
zero, conforme § 3° do artigo 44 da lei 8.666/93.
46.7 A pregoeira, na fase dejulgamento, poderá promover quaisquer diligénciasjulgadas a análise das
propostas, devendo o licitante atender as solicitaçoes no prazo por ela estabelecido, contado do recebirnento da
convocação.
47. A(o) Pregoeir(a)o podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal dos(as)
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SECRETARIA(S) ou, ainda, de pessoas fIsicas oujurIdicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

DA DESCLAssIFIcAcAO DAS PROPOSTAS
48. Após a análise das propostas, serão desc lass ificadas, corn base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.°
8.666/93, as propostas que:
48.1 - apresentarem precos excessivos ou corn preços manifestamente inexequIveis, assim
considerados aqueles que não venham a ter dernonstrada sua viabilidade através de docurnentação que comprove que
os custos dos insumos são coerentes corn os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatIveis corn
a execução do objeto;
48.2 - não atenderem as exigências contidas neste Pregão.
DO JULGAMENTO E CLAsSIFICAçA0 DAS PROPOSTAS
49. Durante o julgamento e a aná!ise das propostas, será verificada, preliminarmente, a conformidade das
propostas apresentadas corn os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para a etapa
competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que atenderern plenarnente a esses requisitos.
50. Feito isso, o(a) Pregoeiro(a) classificará a licitante autora da proposta de menor preco por item e todas
aquelas apresentadas corn precos sucessivos e superiores em ate 10% (dez) por cento, em relação ao rnenor preco
ofertado, dispostos em ordem crescente, para que os representantes legais das licitantes participem da etapa de lances
verbais.
51. Quando não forem identificadas, no mInirno, trés propostas escritas, a partir do critério definido na
CondiçAo anterior, 0(a) Pregoeiro(a) fará a classificação dos trés menores preços sucessivos, em ordern crescente,
quaisquer que sejam os valores ofertados, para que os representantes legais das licitantes participern, também, da
etapa de lances verbais. Havendo empate no terceiro valor, serão convocadas todas as licitantes que tiverern ofertado
o mesmo preço.
52. A licitante oferecerá lance verbal sobre o preço unitário ofertado.
53. Analisadas as propostas apresentadas e concluIda a etapa de lances verbais, a classificacao final far-se-a
pela ordem crescente dos precos.
53.1.Será considerada como mais vantajosa para os(as) SECRETARIA(S) a oferta de menor preco,
proposto e aceito, obtido na forma da Condiçào anterior.
54. Aceita a proposta de menor preco (cuja amostra tenha sido aprovada, se for o caso), será aberto o
envelope Documentação, contendo os documentos de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirrnaçAo
das suas condiçoes habilitatórias no Registro de Cadastro de Fornecedores do(a) SECRETARIA DE OBRAS E
URBANISMO assegurando-se a licitante já cadastrada o direito de apresentar a docurnentacao atualizada e
regularizada na própria sessão.
55. Ocorrendo alguma das condiçOes abaixo previstas, o Pregoeiro poderá negociar diretarnente corn o
proponente para que seja obtido melhor preço:
55.1 - se não houver lances verbais e o rnenor preço estiver em desacordo corn o estirnado pela
Administração dos(as) SECRETARIA(S) para o fornecimento;
55.2 - mesmo apOs encerrada a etapa competitiva (ordenacão das ofertas e exame quanto ao objeto e
valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, on seja, a de menor preço;
55.3 - se näo for aceita a proposta escrita de rnenor preço;
55.4 - se a licitante detentora do menor preco desatender as exigéncias habilitatórias.
a) Na ocorréncia das situaçOes previstas nos subitens 55.3 e 55.4, set-6 exarninada a oferta
seguinte e a sua aceitabilidade, procedida a habilitaçäo da licitante que tiver formulado a proposta, na ordem de
classificacao, e assirn sucessivamente, ate a apuração de urna que atenda as condiçOes deste Edital;
b) na hipótese da allnea anterior, 0(a) Pregoeiro(a) poderá negociar diretarnente corn o
proponente para que seja obtido o melhor preco.
56. Verificado que a proposta de Menor Preço atende as exigéncias fixadas neste Edital, quanto a proposta e
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a habilitaçao, será a respectiva licitante declarada vencedora do certame.
DO DESEMPATE
57. No caso de ernpate entre duas ou mais propostas, e não liavendo lances, será efetuado sorteio em ato
püblico, corn a participacäo de todas as licitantes.
DA DOcuMENTAcA0
58. As licitantes regularmente cadastradas, as quais terAo suas condicoes de habilitacao verificadas pela
Comissão de LicitacAo, estando a documentacao dentro da validade, deveräo apresentar ern envelope fechado os
documentos relacionados a seguir:
58.1 - Certificado de Registro Cadastral(CRC);
58.2 - declaraçao da inexistência de fatos impeditivos da habilitaçäo (cf. Anexo II, M çdelo "b', deste
Edital);
58.3 - declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) corn rnenos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso on insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo
na condicao de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988
(Lei n.° 9.854, de 1999), cf. Anew 11, rnodelo 'c';
58.4- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas JurIdicas (CNPJ);
58.5- Prova de inscriço no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
dornicIlio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatIvel corn o objeto contratual;
58.6- Certidão Conjunta Negativa de Débito Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Uniao;
58.7- Certidão Negativa de Débito para corn a Fazenda Estadual de seti domicIlio;
58.8- Certidão Negativa de Débito para corn a Fazenda Municipal de seu dornicIlio;
58.9- Certidäo Negativa de Débitosjunto ao INSS;
58.10- CertidAo Negativa de Débitos junto ao FGTS;
58.11- Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentacão de certidão negativa, nos termos do TItulo VI-A da Consolidaçao das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de l°de maio de 1943." (NR), conforme Lei 12.440/2011 de 07 dejullio de 2011.
58.12- Comprovacão de que possui o Registro de distribuidor para o objeto licitado, e autorização
para o exercIclo da atividade de distribuiçäo, junto a Agenda Nacional de PetrOleo (ANP), conforme exigências dos
incisos I e II do Art. 2° da Portaria n° 203, de 30/12/99, da ANP;
59. As licitantes não cadastradas ou que por qualquer motivo opte por habilitar-se perante a Cornisso
de LicitaçAo deverá apresentar em envelope fechado Os documentos relacionados a seguir:
59.1 declaraçäo da inexisténcia de fatos impeditivos da habilitacao (cf. Anexo II, Modelo "b", deste
Edital);
59.2 - declaraçao da licitante de que näo possui ern seu quadro de pessoal ernpregado(s) corn menos de
18 (dezoito) anos ern traballio noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos ern qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988
(Lei n.'9.854, de 1999), cf. Anexo II, rnodelo "c";
59.3- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas JurIdicas (CNPJ);
59.4- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicIlio ou sede do licitante, pertinente ao sen ramo de atividade e compatIvel corn o objeto contratual;
59.5- Certidao Conjunta Negativa de Débito Relativos aos Tributos Federals e a DIvida Ativa da
Un lao;
59.6- Certidào Negativa de Débito para corn a Fazenda Estadual de seu dornicIlio;
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59.7- Certidão Negativa de Débito para corn a Fazenda Municipal de seu dornicIlio;
59.8- Certidão Negativa de Débitosjunto ao INSS;
59.9- Certidão Negativa de Débitosjunto ao FGTS;
59.10- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabaiho, rnediante a
apresentacão de certidäo negativa, nos termos do TItulo VI-A da ConsolidaçAo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de l°de maio de 1943." (NR), conforme Lei 12.440/2011 de 07 dejulho de 2011.
59.11. registro comercial, no caso de empresa individual;
59.12. ato constitutivo, estatuto on Contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades empresariais e, no caso de sociedades por açOes, acompanhado de documentos de eleicao de seus
admini stradores;
a) os docurnentos em apreco deverAo estar acompanhados de todas as alteraçöes ou da
consolidaçao respectiva, documento de identificacao oficial corn foto (Carteira de Identidade on outro equivalente),
prova de inscricão no Cadastro de Pessoas FIsicas (CPF) do(s) seu(s) representante(s) legal(ais);
59.13. inscriçäo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercIcio;
59.14. decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pals, e ato de registro ou autorizacão para funcionamento expedido pelo Orgao competente, quando a atividade
assim o exigir;
59.15. Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal(Certidäo Conjunta de Débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da União), Estadual ou Distrital e Municipal do dornicllio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;
59.16. balanço patrimonial e demonstraçOes coiitábeis do (iltimo exercicio social, já exigIveis e
apresentados na forma da lei e registrado na Junta Comercial.
1) sociedade criada no exercIcio em curso:
a) fotocópia do Balanco de Abertura, devidarnente registrado on autenticado na Junta Cornercial da
sede on domicIlio da licitante;
2) o balanco patrimonial e as demonstracoes contábeis deverão estar assinadas por Contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conseiho Regional de Contabilidade comprovado através da
Declaração de Habil itação Profissional.
59.17 - Certidäo de Negativa Faléncia e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoajurIdica,
on execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica.
59.18 - Alvará de funcionamento.
60. Todos os documentos de habilitacao ernitidos em lingua estrangeira deveräo ser entregues acompanhados
da tradução para lingua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e tambérn devidamente consularizados ou
registrados no Cartório de TItulos e Documentos.
61. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa, também deveräo ser
apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de TItulos e Docurnentos.
62. As declaraçOes relacionadas na Condiçao 58 e 59, deveräo ser emitidas em papéis timbrados dos Orgãos
ou Empresas que as expedirem.
63. 0 representante legal que assinar pela empresa licitante os documeritos de que trata a Condiço 58 e 59
deverá estar credenciado para esse fim, e comprovar essa condiçao se 0(a) Pregoeiro(a) assirn vier a exigir.
64. Sob pena de inabi!itacao, todos os documentos apresentados para habilitaçao deveräo estar:
64.1 - em nome da licitante e, preferencialmente, corn 11irnero do CNPJ e corn o endereço respectivo:
a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deveräo estar em norne da matriz;
b) se a licitante for a filial, todos os documentos deveräo estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos sornente em nome da rnatriz;
64.2 - datados dos ültimos 180 (cento e oitenta) dias ate a data de abertura do envelope Proposta,
quando näo tiver prazo estabelecido pelo órgo competente expedidor.
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a) não se enquadram no prazo de que trata o item anterior Os documentos cilia validade é
indeterminada, como e o caso dos atestados de capacidade técnica.
65. Os documentos exigidos neste Pregäo poderao ser apresentados em original, por qualquer processo de
cópia, autenticada por Cartório competente ou publicacão em órgão da imprensa oficial.
65.1 - seräo aceitas somente cópias legIveis;
65.2 - näo seräo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;
65.3 - o(a) Pregoeiro(a) reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer docuniento, senipre
que tiver diivida ejulgar necessário.

DO JULGAMENTO E DA DESQUALIFICAçAO DOS DOCUMENTOS
66. Após examinados e julgados Os docurnentos apresentados para efeito de habilitacao das licitantes,
mediante confronto com as condiçoes deste Edital, seräo desqualificados e não aceitos aqueles que não atenderem as
exigéncias aqui estabelecidas.
67. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, o(a) Pregoeiro(a) poderá fixar-Ihes o prazo de 8 (olto) dias
t'iteis para a apresentacão de novos documentos escoirnados das causas referidas no ato inabilitatório.
DO TWO DE LIcITAcAO
68. Trata-se de licitaçao do tipo menor preco, conforme disposto no art. 40, inciso X, da Lei n° 10.520/2002.
DO DIREITO DE PETIcA0
69. A rnanifestaçao da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, deverá ser feita ao final da
sessäo, corn registro em ata da sintese das suas razöes de recorrer, nos casos de:
69.1 - j ulgamento das propostas;
69.2 - habilitacao ou inabilitaçäo da licitante;
69.3 - outros atos e procedimentos.
70. A falta de manifestaçao imediata e motivada da intençäo de interpor recurso, no momento da sesso deste
Pregao, implicará decadéncia e preclusao desse direito da licitante, podeiido o(a) Pregoeiro(a) adjudicar o objeto a
licitante vencedora.
71. Manifestada e registrada a intenção da licitante de interpor recurso contra decisöes do(a) Pregoeiro(a),
caberá aquela ajuntada dos memorlais relativos ao recurso, no prazo de 3 (trés) dias i.teis, contados da lavratura da
ata.
72. 0 recurso será recebido por memorial dirigido a(o) Pregoeiro(a), praticante do ato recorrido, e estará
disponIvel as demais licitantes para impugná-lo ou no, apresentando suas contra-razöes, no perlodo de 3 (trés) dias
Wis.
72.1 - as licitantes que desejarem impugnar ou não o recurso, ficarão intirnadas a faz6-lo desde a
reunio de realizacão deste Pregäo;
72.2 - será franqueada aos licitantes, sempre que esta for solicitada, vista irnediata dos autos;
a) o prazo de impugnacão do recurso será contado do térrnino do prazo do recorrente.
73. 0 recurso porventura interposto contra decisão do(a) Pregoeiro(a) não terá efeito suspensivo e, se
acolhido, invalidará apenas os atos insuscetIveis de aproveitarnento.
74. Caberá a(o) Pregoeiro(a) receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisOes e a
Autoridade Superior dos(as) SECRETARIA(S) a decisäo final sobre os recursos contra atos do(a) Pregoeiro(a).
75. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Superior
dos(as) SECRETARIA(S) poderá adjudicar e homologar este procedimento de licitacão e determinar a contratacão
corn a licitante vencedora.
76. Quaisquer argumentos ou subsIdios concernentes a defesa da licitante que pretender reconsideraçao total
ou parcial das decisOes do(a) Pregoeiro(a) deverão ser apresentados por escrito, exciusivamente, e anexados ao
recurso próprio.
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76.1 - A licitante deverá cornunicar
protocol izado junto a(o) SECRETARIA(S).

a(o) Pregoeiro(a) o recurso interposto, logo após ter sido

DA ADJUDICAçAO
77. 0 fornecimento do(s) produto(s) correspondente ao objeto será adjudicado por POR ITEM, depois de
atendidas as Condicöes deste Edital.
DO TERMO DE CONTRATO
78. Sern prejuIzo do disposto nos CapItulos III a IV da Lei n.° 8.666/93, o Contrato referente ao fornecirnento
dos produtos constantes do objeto será formalizado e conterá, necessariarnente, as Condiçoes já especificadas neste
Ato Convocatório.
79. Quaisquer condiçOes apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, se pertinentes, poderao ser
acrescentadas ao Contrato a ser assinado.
DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO
80. A(0) SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO convocará oficialmente a licitante vencedora durante
a validade da proposta para, no prazo rnáxirno de 5 (cinco) dias üteis, assinar o Contrato, aceitar ou retirar o
instrurnento equivalente sob pena de decair o direito a contratacão, sem prejuIzo do previsto no art. 81 da Lei n.°
8.666/93, no art. 70 daLei n.° 10.520/2002 e neste Edital.
81. 0 prazo da convocação poderá ser prorrogado urna vez, por igual perlodo, quando solicitado pela licitante
vencedora, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo j ustificado e aceito pela(o) SECRETARIA(S).
82. E facultado à(o) Pregoeiro(a) , quando a convocada näo assinar o referido docurnento no prazo e
condicOes estabelecidos, charnar as licitantes rernanescentes, obedecida a ordem de classificaçao, para faze-b,
exarninada, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da proposta classificada, podendo, inclusive, negociar
diretarnente corn o proponente para que seja obtido melhor preco, ou revogar este Pregào, independenternente da
corninacäo do previsto no art. 81 da Lei 11.0 8.666/93, no art. 7° da Lei n.° 10.520/2002 e neste Edital.
82.1 - a recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar on retirar o instrurnento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo(a) SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO caracteriza o
descurnprirnento total da obrigacao assurnida, sujeitando-a as penal idades legalmente estabelecidas.
DA ExEcuçAo DO CONTRATO
83. A exeduçäo do Contrato, bern corno os casos nele ornissos, regular-se-do pelas cláusulas contratuais e
pelos preceitos de direito piblico, aplicando-se-Ihes, supletivarnente, os princIpios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposicOes de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei 11.0 8.666/93, cornbinado corn o inciso XII, do art. 55, do
mesmo diploma legal.
DA VIGENCIA E DA EFICACIA
84. 0 prazo de vigência do contrato será a partir da data de sua assinatura ate 30 de Dezembro de 2016, corn
validade e eficácia legal após a publicaçäo do seu extrato, tendo inIcio e vencirnento em dia de expediente, devendose excluir o prirneiro e incluir o ciltimo.
DOS ENCARGOS DO(A) SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO E DA LICITANTE VENCEDORA
85. Caberá a(o) SECRETARIA(S):
85.1 - perrnitir acesso dos ernpregados da licitante vencedora as dependências dos(as) SECRETARIA
(S) para a entrega do(s) produto(s);
85.2 - irnpedir que terceiros forneçam o(s) produto(s) objeto deste Pregão;
85.3 - prestar as inforrnaçOes e os esciarecirnentos que veiiliarn a ser solicitados pelos empregados da
I icitante vencedora;
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85.4 - devolver 0(s) produto(s) que näo apresentarern condicOes de serern consumidos;
85.5 - solicitar a troca do(s) produto(s) devolvidos mediante comunicaco a ser feita pelo Serviço de
Almoxarifado;
85.6 - solicitar, por intermédio de Autorizaçao de Fornecimento expedida pelo Servico de
Almoxarifado, o fornecimento do(s) produto(s) objeto deste Pregao;
85.7 - comunicar a licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecirnento do(s) produto(s) e
interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
86. Caberá a licitante vencedora:
86.1 - responder, em relacao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos servicos,
tais corno:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuiçoes;
d) indenizacoes;
e) vales-refeição;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
86.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares da(o) SECRETARIA DE OBRAS
E URBANISMO, porém sern qualquer vInculo ernpregatIcio corn o órgão;
86.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabaiho, devendo
substituir imediatamente qualquer urn deles que seja considerado inconveniente a boa ordern e as nornias
disciplinares da(o) SECRETARIA(S);
86.4 - respeitar as normas e procedirnentos de controle e acesso as dependencias d(a)o
SECRETARIA(S);
86.5 - responder pelos danos causados diretarnente a(o) SECRETARIA(S) ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do(s) produto(s), não excluindo on reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizaçäo ou o acornpanhamento pel(a)o SECRETARIA(S);
86.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretarnente a bens de propriedade do(a)
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO quando esses tenhaiii sido ocasionados por setis empregados durante o
fornecimento do(s) produto(s);
86.7 - efetuar a entrega do(s) produto(s) objeto da Autorização de Fornecirnento, de acordo corn a
necessidade e o interesse do(a) SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO no prazo máxirno de 3 (trés) dias iteis
após o recebimento da Autorizacao de Fornecimento;
86.8 - efetuar a troca do(s) produto(s) considerados sern condiçOes de consurno, no prazo máxinio de
24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento da cornunicaçäo expedida pelo Serviço de Almoxarifado;
86.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do(a) SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esciarecimentos quejulgar necessário;
86.10 - a obrigaçao de rnanter-se, durante toda a execuçäo do contrato, ern compatibilidade corn as
obrigacOes assumidas, todas as condiçoes de habilitação e qualificacao exigidas na licitaço.

DAS 0BRIGAç6Es SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
87. A licitante vencedora caberá, ainda:
87.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigacOes sociais
previstos na legislacao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
empregados não rnanterão nenhum vInculo empregaticio corn os(as) SECRETARIA(S);
87.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacOes estabelecidas na
legislacao especIfica de acidentes de trabaiho, quando, em ocorréncia da espécie, forern vItirnas os seus empregados
quando do fornecimento do(s) produto(s) on em conexão corn ele, ainda que acontecido em dependéncia dos(as)
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SECRETARIA(S);
87.3 - assurnir todos Os encargos de possIvel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao
fornecimento do(s) produto(s), originariamente ou vinculada por prevençâo, conexâo ou continência;
87.4 - assurnir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e cornerciais resultantes da
adjudicacão deste PregAo.
88. A inadimplência da licitante, corn referéncia aos eiicargos estabelecidos na Condição anterior, iiäo
transfere a responsabilidade por seu pagarnento a(o) SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO nern poderá onerar
o objeto deste Pregão, razào pela qual a licitante vencedora renuncia expressarnente a qualquer vInculo de
solidariedade, ativa ou passiva, corn os(as) SECRETARIA(S).
DAS 0BRIGAcOEs GERAIS
89. Deverá a licitante vencedora observar, tambérn, o seguinte:
89.1 - e expressamente proibida a contratacão de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal dos(as)
SECRETARIA(S) durante a vigéncia do Contrato;
89.2 - é expressarnente proibida, tambérn, a veiculacão de publicidade acerca do contrato, salvo se
houver prévia autorização dos(as) SECRETARIA(S);
89.3 - é vedada a subcontrataçao de outra ernpresa para o fornecirnento do(s) produto(s) objeto deste
Prego.
DA ENTREGA DO(S) PRODUTO(S)
90. Os produtos deverá(ão) ser entregue(s) acondicionado(s) adequadamente, de forma a permitir cornpleta
seguranca durante o transporte.
91. Os volumes contendo o produto deverão estar, ainda, identificados externamente coin os dados constantes
da Nota Fiscal e o endereço de entrega.
DO LOCAL DE ENTREGA DO(S) PRODUTO(S)
92. 0(s) produto(s) deverá(äo) ser entregue(s) no Serviço de Almoxarifado do(a) SECRETARIA DE OBRAS
E URBANISMO em dia e em horário de expediente normal.
DO RECEBIMENTO DO(S) PRODUTO(S)
93. 0 recebimento do(s) produto(s) deverá(ão) ser efetuado(s) pelo Chefe do Serviço de Almoxarifado ou por
outro servidor designado para esse firn, representando os(as) SECRETARIA(S).
DO ACOMPANHAMENTO E DA FIsCALIzAcA0
94. 0 contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pelos(as) SECRETARIA(S).
95. As decisOes e providéncias que ultrapassarern a competéncia do servidor designado deverão ser
solicitadas ao Ordenador de Despesas do(a) SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO em tempo hábil para a
adoçao das medidas convenientes.
96. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pelo(a) SECRETARIA DE OBRAS E
URBANISMO durante o perIodo de vigência do Contrato, para representá-la administrativarnente sempre que for
necessário.
DA ATEsTAçAO
97. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de
Airnoxarifado do(a) SECRETARIA DE OBRAS E URBAN ISMO ou a outro servidor designado para esse firn.
DA DESPESA
98. A despesa corn o fornecimento do(s) produto(s) de que trata o objeto, está a cargo da dotaçao
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orçarnentária ExercIcio 2016 Atividade 0501.154521001.2.015 Manutenção dos Servicos de Lirnpeza P,blica e
Coleta de ResIduos SOlidos, Classificaçao econômica 3.3.90.30.00 Material de Coiisumo. Classificaço econôrnica
3.3 .90.30.00 Material de Consumo.

DO PAGAMENTO
99. A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidaçäo e pagamento da despesa, 110 prazo de ate 30
(trinta) dias contados do adimplemento da obrigaçao.
100. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverã estar acompanhada da cornprovacão de
regularidade da licitante vencedorajunto a Seguridade Social - CND, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço CRF, ao Tribunal Superior do Trabalho - CNDT e Relativos aos Tributos Federais e a Divida da Uniäo - Certidão
Conjunta da Uniäo.
100.1 - 0 pagarnento será através de crédito na conta bancária do fornecedor ou através de cheque.
101. A(0) SECRETARIA(S) reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestaço, os produtos
fornecidos no estiverem em perfeitas condiçoes de consurno ou em desacordo corn as especificacOes apresentadas e
ace itas.
102. A(0) SECRETARIA(S) poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas on
indenizaçOes devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão.
103. Nenlium pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigacão financeira, sern que isso gere direito a alteraçäo dos precos, ou de compensação financeira por atraso de
pagamento.
104. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante Ilão tenha concorrido de alguma
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de cornpensacão financeira devida pelo(a) SECRETARIA DE
OBRAS E URBANISM0 entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a
segumte:
EM = IxNx VP
Onde:
EM = Encargos rnoratórios;
N = NtTimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagarnento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = indice de compensacão financeira = 0,000 1644, assirn apurado:
365 1 = (6/100)
365 1 = 0,0001644
= (TX)
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
104.1 - A compensação financeira prevista nesta condiçao será inclulda em fatura a ser apresentada
posteriorrnente.
DA ALTERAcA0 DO CONTRATO
105. 0 Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que
haja interesse da(o) SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO corn a apresentacão das devidas justificativas
adequadas a este Pregao.
DO AUMENTO OU SUPRESSAO
106. No interesse da(o) SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO o valor inicial atualizado do Contrato
poderá ser aurnentado on suprirnido ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65,
paragrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93.
106.1 - a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçOes licitadas, os acréscimos
on supressoes que se fizerem necessãrios; e
106.2 - nenhum acréscimo ou supressio poderá exceder o lirnite estabelecido nesta condiçAo, exceto
as supressOes resultantes de acordo entre as partes.
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DAS PENALIDADES
107. Pela inexecuçäo total ou parcial do Contrato, resultante deste Pregão, on pelo descumprirnento dos
prazos e dernais obrigaçöes assumidas, a(o) SECRETARIA(S) poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a licitante
vencedora as sançOes a seguir relacioiiadas:
107.1 - advertência;
107.2 - rnulta de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecução total do
contrato;
107.3 - multa de 0,5% (cinco décirnos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, ate o rnáxirno de
10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustificadarnente ou por rnotivo
não aceito pela(o) SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO deixar de atender totalmente a Autorizacao de
Fornecimento ou a solicitaçäo previstas nos itens 86.7 e 86.8 deste Edital;
107.4 - multa de 0,3% (trés décirnos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, ate 0 rnáximo de
10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, mi ustificadamente ou por rnotivo
näo aceito pela(o) SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO atender parcialmente a Autorização de Fornecirnento
ou a solicitaçäio previstas nos itens 86.7 e 86.8 deste Edital;
107.5 - suspensão temporária de participar em licitacao e impedimento de contratar corn a(o)
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, por ate 2 (dois) anos;
Obs.: as multas previstas flOS subitens 107.2 a 107.4 desta Condiçäo serão recoihidas no prazo
rnáximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacäo oficial.
108. Ficará impedida de licitar e de contratar corn a Administraçao Pblica, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos,
garantido o direito prévio da citacao e da ampla defesa, enquanto perdurarem os rnotivos deterrninantes da pun icão ou
ate que seja prornovida a reabilitacao perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
108.1 - ensejar o retardamento da execucão do objeto deste Pregao;
108.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
108.3 - comportar-se de modo inidôneo;
108.4 - fizer declaracao falsa;
108.5 - corneter fraude fiscal;
108.6 - faihar ou fraudar na execucäo do Contrato;
108.7 - no celebrar o contrato;
108.8 - deixar de entregar documentacao exigida no certame;
108.9 - apresentar documentaçäo falsa.
109. Alérn das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelarnento de sua
inscricäo no Cadastro de Fornecedores dos(as) SECRETARIA(S) e, no que couber, as dernais penalidades referidas
no CapItulo IV da Lei n.° 8.666/93.
110. Comprovado impedimento ou reconhecida força major, devidarnente justificado e aceito pela(o)
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO em relaçao a urn dos eventos arrolados na Condição 108, a licitante
vencedora ficará isenta das penalidades mencionadas.
111. As sançOes de advertência e de impedirnento de licitar e contratar corn a(o) SECRETARIA DE OBRAS
E URBANISMO poderao ser aplicadas a licitante vencedora juntarnente corn a de multa, descontando-a dos
pagamentos a serern efetuados.
PA RESCISAO
112. A inexecução total on parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80
da Lei no 8.666/93.
113. A rescisão do Contrato poderá ser:
113.1 - determinada por ato unilateral e escrito da(o) SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a licitante vencedora
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corn a antecedência minima de 30 (trinta) dias; ou
113.2 - arnigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo 110 processo da licitacao, desde que
haja conven iência para a(o) SECRETARIA(S);
113.3 -judicial, nos terrnos da legislacäo vigente sobre a matéria.
114. A rescisäo administrativa ou amigavel será precedida de autorizacäo escrita e fundarnentada da
autoridade competente.
114.1 - Os casos de rescisâo contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

DA IMPuGNAçA0 DO EDITAL
115. Qualquer pessoa, fIsica ou jurIdica, e parte legItirna para solicitar esciarecirnentos, providências ou
impugnar este Edital, desde que encarninhada corn antecedéncia de ate 2 (dois) dias cteis antes da data fixada para
recebirnento das propostas.
116. Caberá a(o) Pregoeiro(a) decidir sobre a petico interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
contadas do recebimento da peticäo.
117. Se acoihida a peticão contra este Edital, será designada nova data para a realizaçao deste Pregão.
118. A solicitação de esciarecimentos, de providéncias ou de impugnação deverá ser cornunicada à(o)
Pregoeiro(a), logo após ter sido protocol izadajuiito a(o) SECRETARIA(S).
119. A irnpugnacäo feita tempestivarnente näo impedirá a licitante de participar deste processo licitatório ate
o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão sobre a peticão não seja prolatada antes da data
rnarcada para o recebirnento e abertura dos envelopes Proposta e Docurnentação.
DAS cONsIDERAçOEs FINAlS
120. A licitante vencedora deverá citar em sua proposta, ou encarninhar posteriormente, o norne e 0 ntrnero
do telefone, para possiveis contatos, da pessoa que ficará responsável pelo fornecimento do objeto deste Pregäo.
121. Em caso de dtivida, a interessada deverá contatar a(o) SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO na
RUA JULIO PEREIRA, 304 CENTRO ARATUBA CE, ou pelos telefones: (85)33291-132, no horário de expediente,
para obtenção dos esciarecimentos quejulgar necessários.
DOPREGAO
122. A critério da(o) SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO este Pregão poderá:
122.1 - ser anulado, se houver ilegalidade de oficio on por provocacão de terceiros, rnediante parecer
escrito e devidarnente fundarnentado;
122.2 - ser revogado, ajuIzo da(o) SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO se for considerado
inoportuno ou inconveniente ao interesse piiblico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e suficiente parajustificar tal conduta;
122.3 - ter sua data de abertura dos envelopes Proposta e Documentação transferida, por
conveniêncla exclusiva da(o) SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
123. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregao:
123.1 - a anulação do procedirnento licitatório por motivo de ilegalidade näo gera obrigaçäo de
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo ánico do art. 59 da Lei 11.0 8.666/93;
123.2 - a nulidade do procedirnento licitatório induz a do Contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo
citado na alinea anterior; e
123.3 - no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditOrio e a ampla
defesa.
123.4 - Fica a disposiçäo dos licitantes no setor da cornissão de Pregão o termo de referenda corn os
respectivos valores dois itens ate a data de abertura dos envelopes Proposta e Documentaçäo.
DOS ANEXOS
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124. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
ANEXO I Especificacao e quantidade do objeto;
ANEXO II Modelos da declaração de habilitação;
ANEXO III Minuta de Contrato;
ANEW IV Termo de Referência.
-

-

-

-

DO FORO
125. As questOes decorrentes da execucão deste Instrurnento, que não possarn ser diriniidas
adrninistrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de ARATUBA, corn exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

ARATUBA CE, 03 de Marco de 2016.
-

-
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Pregoeiro(a)
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ANEXO I

o Municipal de Aratuba

COdigo Descricao

Qtd Unidade

010037 CAMISA EM BRIM COM LOGOMARCA DA

1

Preco Unit (R$) Preco Total (R$)

80,0000 UNIDADE

PREFEITURA
Carnisa em brim com logomarca da Prefeitura e corn fitas
Iurninosas,tamanhos P, Me G.

010038 CALA EM BRIM

80,0000 UN/DADE

Ca/ca em brim corn fitas luminosas, tarnanhos P,M e G.
010039 BONES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA

80,0000 UN/DADE

BONES COM LOGOMARCA DA PREFE/TURA
010040 LUVA DE LA COM PROTEcAO

80,0000 UN/DADE

LUVA DE LA COM PRO TEçAO
010041 LUVA RASPA DEVAQUETA

80,0000 UN/DADE

LUVA RASPA DE VAQUETA
010042 BOTAS EM MATERIAL SINTErICO

80,0000 UN/DADE

I

I

I

I

BO TAS EM MATERIAL SINTET/CO TAMANHOS VARIADOS.

Condicoes de pagamento:
Validade da proposta:

dias

Prazo da entrega:

dias
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Anexo II - modelo "a"
DEcLARAcA0

Declararnos que cumprimos plenarnente corn todas os requisitos de habilitaçäo constantes das
CondiçOes 58 e 59 do edital do PregAo n° 001/16-PP-SOU.

Local e data

Assinatura e carimbo
(representante legal da I icitante)

RUA JULIO PEREIRA, 304 CENTRO ARATU8A CE

Estado do Ceará
Governo Municipal de Aratuba
SECRET RA DE OBRAS E URBANISMO
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Anexo II - modelo "b"
DEcLARAçA0

Declaramos sob as penas da Lei que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitaco no Pregao
n° 001/1 6-PP-SOU, ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorrCncias posteriores.

Local e data.

Assinatura e carimbo
(representante legal)

RUA JULIO PEREIRA, 304 CENTRO ARATUBA CE

-35--"

iuIVIM,
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Anexo H - modelo "c"
DEcLARAcA0

Declararnos, em atendimento ao edital do Prego n.° 001/16-PP-SOLJ, que no possulmos em nosso quadro de
pessoal empregado(s) corn menos de 18 (dezoito) anos em trabaiho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabaiho, salvo na condiçao de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7 0 da Constituiçào
Federal de 1988 (Lei n.°9.854, de 1999).

Local e data

Assinatura e carimbo

RIiA JULIO PEREIRA, 304 CENTRO ARATL'BA CE

low,

Estado do Ceará
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ANEXOII-modelo "d"
DECLARAcAO DE ME/EPP

Declaro, sob as penas da Lei, para habilitacao no(a) PREGAO n° 001/16-PPSOU, que a ernpresa__
inscrita no CNPJ n.°
, cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3° da
Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n.° 11.488, de 15 dejunho de 2007, em seu Art. 34, e
que essa empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 an 49 da referida Lei Complernentar.

Local e data

Assinatura e carimbo
(Representante Legal)

RUA JULIO PEREIRA, 304 CENTRO ARATUBA CE

Estado do Ceará
Goerno Nhanicipal de Aratuba
FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCRSOCIAL

Anexo U moddo "h'
-

DEcLARAçAO

Declararnos sob as penas da Lei que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para habi!itacão no PregCo
n° 00 I / I 6-PP-SAS, ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorrCncias posteriores.

Local e data.

Assinatura e carimbo
(representante legal)

Rt;A

Jt:uo PEREJRA. 304 CENTRO ARAIt BA

Estado do Cearé
Goeno Municipal de Aratuba
FUNDO MUNICIPAL DEASSJSTFNCASOCIAL

Anexo H - modelo "ar'
DECLARAçA0

Declaramos que cumprimos plenarnente corn todas
Condiçoes 58 e 59 do edital do Pregao ii' 001/16-PP-SAS.

Os

requisitos de habilitaçäo constantes das

Local e data

Assinatura e carimbo
(representante legal da licitante)

RLJA JULIO PEREIRA, 304 CEN1RO ARATLBA CE:

Estado do Ceará
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ANEXO III - MINUTA DO CONTRATO
0(A) SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, neste ato denominado CONTRATANTE, corn sede na RUA JULIO
PEREIRA, 304, inscrito no CNPJ (MF) sob o no 07.387.525/0001-70, representado pelo(a) Sr.(a) JEAN CARLOS DA SILVA
BARBOSA e, de outro lado a firma
., inscrita no CNPJ (MF) sob o no
, estabelecida
doravante denorninada sirnplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a)
residente na
, portador da Cédula de Identidade no ______ sspi_ e
CPF (MF) no
têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qua] são partes
integrantes o Edital do Pregão no ________ e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e
CONTRATADA as normas disciplinares da Lei no 10.520/02 e da Lei no 8.666/93, mediante as clãusulas que se seguern:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. 0 presente Contrato tern como objeto AQUISIcAO DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS DE PROTEçAO PARA OS
GARIS DO MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO
MUNICIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME ESPECIFICAçOES EM ANEXO DO EDITAL
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1. 0 valor deste contrato, de R$.............................(..................................
2.
0 valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, antes de 30 de Dezembro de 2016, hipótese na qual poderá ser
utilizado o indice IGP-M da Fundacão Get0iio Vargas.
3. Os quantitativos indicados na Planilha de Forrnação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no
Pregão 001/16-PP-SOU são meramente estimativos, não acarretando a Administracão do CONTRATANTE qualquer obrigacão
quanto a sua execução ou pagamento.
CLAUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
1. A Iavratura do presente Contrato decorre da realizacão do Pre-do no
10.520, de 17 dejulho de 2002, na Lei no 8.666/93e nas dernais nonnas vigentes.

, realizado corn fundamento na Lei no

CLAUSULA QUARTA - DA EXECUcAO DO CONTRATO
1. A execução deste Contrato, bern como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de
direito piiblico, aplicando-se-Ihes, supletivarnente, os princIpios da Teoria Gera] dos Contratos e as disposicöes de direito privado,
na forrna do artigo 54, da Lei no 8.666/93 combinado corn o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.
CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA
1. 0 prazo de vigéncia deste Contrato terá inIcio em — /
1
extinguindo-se em 30 de Dezembro de 2016, corn validade e
—vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o prirneiro e
eficãcia legal apOs a publicacão do seu extrato, tendo inIcio
incluir o 61timo.
CLAUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Caberã ao CON TRATANTE:
1.1 - permitir acesso dos empregados da CON TRATADA as dependências do CONTRATANTE para a entrega dos
produtos;
1.2 - impedir que terceiros fornecam os produtos objeto deste Contrato;
1.3 - prestar as inforrnaçOes e os esciarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condiçOes de serem consumidos;
1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante cornunicaçãO a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecirnento
dos produtos objeto deste Contrato;
1.7 - comunicar a CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatarnente o
fornecimento, se for o caso.
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CLAUSULA SETIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Caberá a CONTRATADA:
1 .1 - responder, em relaçao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:
a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuicOes;
d) indenizaçOes;
e) vales-refeiçao;
1) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
1.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qua!quer vinvulo
ernpregaticio corn o Orgao;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachã, quando em trabaiho, devendo substituir irnediatarnente
qualquer urn deles que seja considerado inconveniente a boa ordern e as normas disciplinares do CONTRATANTE;
1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias do CONTRATANTE;
1.5 - responder pelos danos causados diretamente a Adrninistraçäo do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaçao ou t
acompanharnento pelo CONTRATANTE;
1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando
esses tenharn sido ocasionados por seus ernpregados durante o fornecimento do produto;
1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo corn a necessidade e o interesse do
CONTRATANTE, no prazo de 3 (trés) dias Uteis apOs o recebimento da Autorizaçao de Fornecimento expedida pelo do Serviço
de Airnoxarifado;
1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condicöes de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, contadas do recebimento da cornunicaçao expedida pelo Servico de Airnoxarifado;
1.9 - cornunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de carãter urgente
e prestar Os esciarecimentos que julgar necessário; e
1.10 - a obrigacao de manter-se, durante toda a execuçao do contrato, em compatibilidade corn as obrigaçoes assumidas,
todas as condiçöes de habilitação e qualificacao exigidas no Prego no
CLAUSULA OITAVA - DAS 0BRIGAçOEs SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1.A CONTRATADA caberã, ainda:
1.1 - assurnir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigaçöes sociais previstos na legislacao social
e trabaihista em vigor, obrigando-se a saldá-Ios na época prOpria, vez que os seus empregados nao rnanterao nenhurn vinculo
empregaticio corn o CONTRATANTE;
1.2 - assurnir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacOes estabelecidas na legislaco especifica
de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus ernpregados quando do fornecirnento do
produto ou em conexao corn ele, ainda que acontecido em dependéncia do CONTRATANTE;
1.3 - assumir todos os encargos de possivel demanda trabaihista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto,
originariamente ou vinculada por prevenco, conexo ou continéncia; e
1.4 - assurnir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicacäo deste Contrato.
2. A inadimplencia da CONTRATADA, corn referéncia aos encargos estabelecidos no item anterior, nao transfere a
responsabilidade por seu pagarnento a Administraçao do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão
pela qua] a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, para corn o
CONTRATANTE.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAçOES GERMS
1. Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 - expressarnente proibida a contrataçao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a
vigéncia deste Contrato;
1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorizaçäo da
Adrninistracao do CONTRATANTE; e
CLAUSULA DECIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FIsCALIzAcAO
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1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse firn, representando o CONTRATANTE,
permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de inforrnacOes pertinentes a essa atribuicao.
2. As decisOes e providéncias que ultrapassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser solicitadas a
Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo habit para a adocao das medidas convenientes.
3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Adrninistraço do CONTRATANTE, durante o perlodo de vigência do
Contrato, para representa-la administrativamente sempre que for necessãrio.
CLUASULA DECIMA PRIMEIRA - DA ATESTAçAO
1. A atestaçio das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Servico de Almoxarifado do
CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse firn.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DESPESA
1. A despesa corn o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotaço orçarnentária Exercicio 2016 Atividade
0501.154521001.2.015 Manutençao dos Serviços de Limpeza P01ica e Coleta de Residuos SOlidos, Classificaço econOrnica
3.3 .90.30.00 Material de Consumo.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para 1iquidaco e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante
ordem bancãria creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentacão
dos docurnentos junto a(o) CONTRATANTE.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de cornprovacão de recolhimento dos
encargos previdenciários (INSS e FGTS), Certidão Conjunta da Uniäo e CNDT, em original ou em fotocOpia autenticada.
3. 0 CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos näo estiverern
em perfeitas condicOes de consumo ou em desacordo corn as especificacOes apresentadas e aceitas.
4. 0 CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizacöes devidas pela
CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento serã efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao qualquer obrigaçao financeira, sem que
isso gere direito a alteracao dos preços, ou de compensaçao financeira por atraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagarnento, desde que a CONTRATADA no tenha concorrido de algurna forma para tanto,
fica convencionado que a taxa de compensaçaio financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo pagarnento da parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratOrios;
N = Ntimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de compensaçao financeira = 0,000 1644, assim apurado:
1= (TX)
365
= (6/100)
365
I = 0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.
6.1 - A cornpensacao financeira prevista nesta condicão será inctuida em fatura a ser apresentada posteriormente.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERAçA0 DO CONTRATO
1. Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administraçao do
CONTRATANTE, corn a apresentaçao das devidas justificativas.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSAO
1. No interesse da Administraçao do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou
suprimido ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 10 e 2°, da Lei n° 8.666/93.
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condicOes licitádas os acrëscimos ou supressOes que se fizerem
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necessários, ate o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
3. Nenhum acréscimo ou supresso podera exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressOes resultante de acordo

celebrado entre as partes contratantes.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
1. Pela inexecuço total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprirnento dos prazos e demais obrigacOes assurnidas, a
Administraçäo do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sançOes:
1.1 - adverténcia;
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecuço total, recoihida no prazo de
15 (quinze) dias corridos, contado da cornunicacao oficial;
1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, ate o máximo de 10% (dez por cento)
sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo
CONTRATANTE, deixar de atender totalmente a solicitaco on h Autorizacao de Fornecimento previstas nos subitens 1 .7 e 1.8
da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máxirno de 15 (quinze) dias, contado da cornunicacão oficial;
1.4 - multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, ate o máximo de 10% (dez por cento)
sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo näo aceito pelo
CONTRATANTE, atender parcialmente a solicitaco ou a Autorizacao de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da
Clãusula Sétima deste Contrato, recoihida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicaçäo oficial;
1.5 - suspensäo temporária de participar em licitaçäo e impedimento de contratar corn a Administraçäo do do(a)
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISM, por ate 2 (dois) anos.
2. Ficar impedida de licitar e de contratar corn a Adrninistraço Ptjblica, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, garantido o direito
prévio da citacäo e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao on ate que seja promovida a
reabilitacao perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - nâo mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 - cornportar-se de rnodo inidoneo;
2.4 - fizer declaracao falsa;
2.5 - corneter fraude fiscal;
2.6 - falhar on fraudar na execuçaio do Contrato;
2.7 - não celebrar o contrato;
2.8 - deixar de entregar docurnentacao exigida no certame;
2.9 - apresentar documentaçao falsa.
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de
Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, as demais penalidades referidas no CapItulo IV da Lei n.° 8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida forca major, devidamente justificado e aceito pela Adrninistracao do
CONTRATANTE, em relacao a urn dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas.
5. As sançOes de adverténcia e de impedirnento de licitar e contratar corn a Administracäo do CONTRATANTE, poderao ser
aplicadas a CONTRATADA juntarnente corn a de multa, descontando-a dos pagarnentos a serem efetuados.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
l.A inexecuçao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.
2. A resciso do Contrato poderá ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administraço do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I
a XII e XVII do artigo 78 da Lei rnencionada, notificando-se a CONTRATADA corn a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias;
2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a ten -no no processo da licitacao, desde que haja conveniência para a
Administraçao do CONTRATANTE;
2.3 -judicial, nos terrnos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigavel deveré ser precedida de autorizaçao escrita e fundamentada da autoridade competente.
3.1 - Os casos de rescisao contratual seräo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA vINCuLAçA0 AO EDITAL EA PROPOSTA DA CONTRATADA
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1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão n° _____, cuja rea1izaco decorre da autorizaço do Sr(a). JEAN CARLOS
DA SILVA BARBOSA, e da proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO
1. As questOes decorrentes da execuço deste Instrumento, que näo possam ser dirimidas administrativamente, sero processadas e
julgadas no Foro do MunicIpio de ARATUBA, corn excIuso de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, Iavrou-se o presente Contrato em 3 (trés) vias de igual teor e forma, para que
surtarn urn so efeito, as quais, depois de Was, so assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA,
e pelas testernunhas abaixo.
ARATUBA - CE, em
CONTRATANTE

de

de
CONTRATADA(0)

TESTEMUNHAS:
2.
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ANEXO IV - TERMO DE REFERENdA
PREGAO PRESENCIAL No 001/16.-PP-SOU

I - OBJETO
I. I. AQUISIçAO DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO PARA Os GARIS DO MUNICIPIO,
ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE,
CONFORME EsPEcIFIcAcOES EM ANEXO DO EDITAL
2- JUSTIFICATIVA
2.1 - A contratação dar-se-á pela necessidade da AQU1SIcAO DE FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS DE
PROTEAO PARA OS GARIS DO MEJNICIP1O, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E
URBANISMO DO MUNJCIPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME ESPECIFICAcOES EM ANEXO DO EDITAL
3- FUNDAMENTO LEGAL
3.1 - A contrataço pam a compras e servicos ofertados, objeto deste Termo de Referéncia, estd fundarnentada corn base na da Lei
n°. 8666/93, Decreto 3.555100, Lei n°. 10.520/02, Lei complementar 123/06 e demais iegislaçOes aplicaveis.
4- ESPECIFICAcOES BASICAS DO SERVIO
4.1 - A contratada deverá executar fornecirnento das compras e a prestaco dos serviços encaminhados pela secretaria
requisitante da SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO mediante ordem de serviço, emitida pelo setor competente;
4.2 - As compras e os serviços sero efetuados somente corn a apresentaco das requisicOes, nas quantidades estipuladas
naquele documento e nos iocais indicados;
5- DA QUANTIDADE E DE5cRIcA0
5.1 - As quantidades e especificacOes, conforme anexo 1.
6- PRAZO DE IMPLANTAçA0 E ExECUçAO DOS SERVJOS
6.1 -A Contratada deverá estar em plenas condicOes de atendimento no prazo máximo de ate 3 (trés) dias da data da
assinatura do contrato.
7- OBRIGAçOES DA CONTRATADA.
7.1 - Fornecer e prestar os serviços continuarnente e ininterruptamente o objeto contratado as condiçoes do contrato;
7.3 - Manter-se durante a execução do contrato, corn as condicöes de habitacao e quaiificaco exigidas na Iicitaco;
8- OBRIGAcOES DA CONTRATANTE
8.1 - Oferecer todas as informacöes necessárias para que a contratada possa fornecer o servico e as aquisicoes dentro das
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especificaçOes técnicas recomendadas;
8.2 Efetuar o pagamento, mensalmente, das notas fiscais correspondentes.
-

8.3

-

Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo corn o contrato.

9- DO PAGAMENTO
9.1 0 pagamento serã efetuado mensairnente, apOs a apresentaço da Nota Fiscal Eletrônica NF-e, modelo 55 e Nota
Fiscal de Servicos, a qual deverá ser entregue na Tesouraria da Prefeitura, ate o 50 dia do rnês subsequente ao da realizacao dos
fornecimentos efetivamente executado.
-

9.2 ApOs as faturas serem aceitas e atestadas pelo Funcionário do Setor de Almoxarifado da Prefeitura, a Tesouraria
(após a comprovaço do recoihimento das contribuiçOes sociais (FGTS e INSS), prova de regularidade para corn a Fazenda
Federal(Certido Conjunta da Uniäo) e junto ao Tribunal Superior do Trabaiho (CNDT), em original ou em fotocOpia autenticada)
efetuará o pagamento, sendo que ocorreth dentro do prazo de 10 dias, contados do recebirnento da Nota Fiscal/Fatura.
-

10- V1GENCA
10.0. 0 Contrato terã vigéncia a partir da data de sua assinatura ate 30 de dezembro de 2016.

JEAN CARLOS DA SILVA BARBOSA
ORDENADOR DE DESPESAS
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