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EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N" 1302.01/ 017
12 Parte: PREAMBULO
a) Definicao: AQUISl�O DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETR6LEO, DESTINADOS AS
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ACARAU • CE, CONFORME ESPECIFICA�OES EM
ANEXO DO EDITAL.
b) Pregoeira Municipal: Tatiane Kercia da Penha
c) Dotacoes Orcamentarias:
ORGAOPROGRAMA/ATIVIDADE
02.01-04.122.0001.2.003
06.01-15.122.0001.2.027

UNIDADE ADMINISTRATIVA
Gabinete do Prefeito
Sec. de lnfraestrutura
Pesca,
Sec.
de Agroneg6cios,
Desenvolvimento Economico
Sec. de Meio Ambiente
Sec. de Desporto e Juventude
Sec. de Educa<;ao - FUNDEB
Sec. de Saude - FUS
Sec. de Saude - PAB

lrriga<;ao

e

07.01-20.122.0007.2.038
08.01-18.122.0050.2.043
10.01-2 7 .122.0004.2.058
ll.03-12.361.0025.2.083
12.01-10.122.0045.2.090
12.02-10.301.0037.2.097

d) Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
e) Prazo, local e forma de entrega: 0 objeto devera ser fornecido de acordo com as
necessidades da frota das Secretarias e ou Setor responsavel pelos transportes do Munidpio de
Acarau/CE.
A Pregoeira do Munidpio de Acarau, Estado do Ceara, acima identificada, no uso de suas
atrlbuicoes legais, torna publico que no dia 03 de marco de 2017, as 08h30min, na sala da
Comissao de Licita<;ao do Munidpio de Acarau, localizada Rua General Humberto Moura, 675B - Centro, Acarau/Ce, sera realizada llcitacao na modalidade de Pregao Presencial, visando a
aquislcao do objeto supra-mencionado, conforme descrito no objeto deste edital e seus
anexos, sendo recebidos os envelopes contendo as propostas de preco e os documentos de
habilitacao das empresas interessadas, e em seguida, dado infcio a sessao de Pregao, Este
procedimento licitat6rio reger-se-a pelas disposicoes da lei n2 8.666, de 21/06/1993 e
alteracoes posteriores - lei de Licita<;oes, da Lei Federal n2 10.520. de 17 /07 /2002 - lei gue
Regulamenta o Pregao, e pela lei n2 123/2006 e suas atteracoes, e demais normas pertinentes
e, ainda, pelas dlsposlcoes estabelecidas no presente edital e seus anexos.

a

Compoern-se o presente Edital das partes A e B, conforme a seguir apresentadas:
Rua General Humbeno Moura. N"675.Bairro Centro
Acarau - CearaCEP. 62580--000 - Fone/faic. {88) 3661· 1092
E-mail. financas@acarau.ce.gov.br Site. www.acarau.ce.gov.br

PARTE A- Condicoes para cornpeticao, julgamento e adiudicacao.
Em que sao estabelecidos os requisitos e as condicoes para competicao, julgamento e
forrnalizacao do contrato.
PARTE B -ANEXOS
Anexo I - Especificac;ao do Objeto;
Anexo II - Minuta da Proposta de Prec;os;
Anexo Ill - Modelos de Declaracoes/Procuracso:
Anexo IV- Minuta do Termo de Contrato.
2!! Parte: DAS ct.AUSULAS EDITALICIAS

j 1. DO OBJETO
1.1- A presente licitac;ao tern por objeto o constante no Preambulo deste Ed ital, de acordo com
as especiflcacoes contidas em seus anexos.

j

2. DA PARTICIPA�O NA UCITA�O
2.1- Podera participar do pregao qualquer pessoa juridica localizada em qualquer Unidade da
Federac;ao, desde que atenda a todas as exigencias constantes deste edital e seus anexos.
2.2- Nao podera participar empresa declarada inidonea ou cumprindo pena de suspensao, que
lhes tenham sido aplicadas, por forc;a da Lei n2 8.666/93 e suas alteracoes posteriores, e ainda:
a) Que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Adrninistracao
Publica, de acordo com o Cadastro Nacional de Empresas lnidoneas e Suspensas (CEIS).
A Cornissao fara pesquisa no site http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis na fase
do credenciamento, devolvendo os envelopes das participantes que se enquadrem
nesta situacao:
b) Cumprindo penalidade de suspensao tempcraria imposta pela Prefeitura Municipal de
Acarau - Ceara:
c) Estejam sob falencia, concordata, dlssolucao ou llqutdacao, fusao, cisao ou de
incorporacao:
d) Reunidos sob forma de cons6rcio;
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou dirigente de 6rgao ou
entidade contratante ou responsavel pela licltacao:
f) Autor do projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;
g) De empresas cujos s6cios ou diretores pertenc;am, simultaneamente, a mais de uma
firma licitante;
h) Que seja sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais;
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9!!,
seus incisos e paragrafos, da Lei Federal n!! 8.666/93 e suas posteriores atualizacoes:
2.3- 56 podera apresentar ou solicitar quaisquer documentos, manifestar-se ou representar
qualquer empresa licitante no presente certame, representante legal habilitado, devendo
apresentar os seguintes documentos:
I - documento oficial de identidade;
Rua General Humberto Moura, N"675.Ba,rro Centro

Acarau= Ceara CEP: 62580-000. Fone/fa,c {8813661-1092
E-mail: financas@acarau.ee gov.bf Site www.acarau.ce.gov.br

II - procuracao por instrumento publico ou particular, este ultimo reco hecido firma, inclusive
com outorga de poderes para, na forma da lei, representar a licitante e praticar os atos a que
se destinam, pertinentes ao certame, em nome da licitante.
2.4· Caso o representante seia socio da empresa licitante com poderes de representacao,
s6cio-gerente, diretor do licitante ou titular de firma individual, deverao ser apresentados
juntamente com o documento de identidade, documentos que comprovem tal condicao (atos
constitutivos da pessoa jurfdica, ata de sua elei�o, etc.), nos quais estejam expresses seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigacoes em deccrrencia de tal investidura.

j 3. DAAPRESENTA�O DOS DOCUMENTOS
3.1· Cada licitante devera apresentar, simultaneamente, 2 (dois) conjuntos de documentos, a
saber: PROPOSTA DE PRE<;O e OOCUMENTOS DE HABILITA�O, sendo aceita a remessa via
postal para o enderec;o constante no preambulo deste Edital.
3.2· Os conjuntos de documentos relatives Proposta de Prec;o e Habllitacao deverso ser
entregues separadamente, em envelopes opacos e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante, o nurnero do CNPJ, o objeto da licitac;ao e,
respectivamente, os tftulos dos conteudos ("Proposta de Prec;o" e "Documentos de
Habllttacao"), na forma dos incisos I e II a seguir:

a

I - envelope contendo os relatives

a

a Proposta de Prec;o:

PREFEITURA MUNICIPAL OE ACARAU
PREGAO N• 1302.01/2017
LICITANTE:
CNPJ:
ENVELOPE N° 01 (PROPOSTA OE PRE<;OS)
II - envelope contendo os Documentos de Habilitacao:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
PREGAO N°1302.01/2017
LICITANTE:
CNPJ:
ENVELOPE N° 02 {OOCUMENTOS OE HABILITA<;AO)

a

3.3· Os documentos necessaries participacao na presente llcltacao deverso ser apresentados
em original ou c6pia autenticada por cartorio competente, bem como todas as dectaracoes
necessaries e exigidas em todas as fases deste processo licitat6rio deverao ter suas assinaturas
devidamente reconhecidas firma em cartorio competente, caso o licitante contrarie ou deixe
de apresentar qualquer uma destas exigencies. o mesmo sera desqualificado desta e das
demais fases, caso haja.
3.3.1· Os documentos necessaries a partlcipacao na presente licitac;ao, compreendendo os
documentos referentes
proposta de preco e seus anexos, deverao ser
habilitacao e
apresentados no idioma oficial do Brasil.

a

a
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3.3.2- Quaisquer documentos necessaries
participacao no presente certame licitat6rio,
apresentados em lingua estrangeira, deverao ser autenticados pelos respectivos consulados e
traduzidos para o idioma oficial do Brasil, par tradutor juramentado.
3.4- Nao serao aceitos documentos apresentados par meio de fitas, discos magneticos, filmes
au c6pias em [ac-slmile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos
au catalogos apenas coma forma de ilustracao das propostas de preco.
3.5- Qualquer cldadao podera impugnar as termos do presente edital, par irregularidade,
protocolizando o pedido ate 2 {dais) dias utels antes da data fixada para a realizac;ao do Pregao,
no enderec;o discriminado no preambulo deste edital, cabendo a Pregoeira decidir sabre a
peticao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.6- Decaira do direito de impugnar as termos do presente edital a licitante que nao
protocolizar o pedido, em conformidade com o disposto neste edital, ate o segundo dia util que
anteceder data de realizacao do Pregao, hip6tese em que tal cornunicacao nao tera efeito de
recurse.
3.7- A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao a irnpedira de participar do
processo licitat6rio ate o transito em julgado da decisao a ela pertinente.
3.8- Acolhida petic;ao contra o ato convocat6rio sera designada nova data para a realizacao
do certame.

a

a

14.

DA PROPOSTA OE PREtO {ENVELOPE N2 01)

4.1- O envelope "Proposta de Prec;o" devera canter a relac;ao dos produtos, sua dlscriminacac
conforme o edital, contendo a marca ofertada e seus respectivos precos unitarlos e totais em
algarismos, bem coma o valor global da proposta par extenso, em uma (mica via, sem rasuras,
emendas, ressalvas au entrelinhas, em papel devidamente identificado com o nurnero de
inscrlcao no CNPJ au timbre impresso do licitante e numero de telefone, devendo, suas folhas
serem rubricadas.
4.1.1- A indicacao da razao social da empresa licitante, o nurnero de inscricao no CNPJ de seu
estabelecimento e enderec;o complete devera ser o que efetivamente ira prestar o obieto da
licitacao, Sao facultativas as inforrnacoes dos dados referentes ao nurnero de banco, agencia e
conta corrente nesta etapa da licitac;ao, sendo obrigat6ria, posteriormente, para a licitante
vencedora.
4.2- Os precos propostos serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracso dos mesmos, sob elegacao de erro, ornissao ou qualquer
outro argumento nao previsto em lei.
4.2.1- As Propostas de Prec;o serao consideradas de acordo com as Anexos deste Edital, par
Item, expressa em Real (RS), valores unitarios e totais em algarismos, bem coma o valor global
da proposta par extenso, computando todos as custos necessarios para o atendimento do
objeto desta llcitacao, bem coma, todos as impastos, encargos trabalhistas, previdenciartos,
fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros
custos au despesas que incidam au venham a incidir direta au indiretamente sabre o
fornecimento dos produtos, constantes da proposta, abrangendo, assim, todos as custos com
materiais e services necessaries
execucao do objeto em perfeitas condlcoes de uso e a
rnanutencao destas condlcoes durante o prazo de contrato.
4.3- A validade da Proposta sera de 60 (sessenta) dias;
4.4- Ocorrendo discrep§ncia entre as precos unitarios e totais, prevalecerao os primeiros,

a
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devendo a Pregoeira proceder as correcoes necessaries.
4.5- O representante do licitante, que sera credenciado nos termos dos itens 6.5 e 6.6 deste
edital, devera estar apto a formalizar na pr6pria sessao, por escrito, Proposta de Pre,;:o que
consubstancie o lance vencedor, se for o case, segundo o item 9.5 deste edital.

I 5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITA�O (ENVELOPE Nl! 02)
5.1- O envelope "Documentos de Habilitacso" devera conter os seguintes documentos, em
idioma nacional, em uma untca via, sem rasuras, emendas ou ressalvas, conforme rela,;:ao a
seguir:
I - Habilita,;:ao Jurldica:
a) C6pia da Cedula de ldentidade do representante legal da Empresa;
b) Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, com todos os aditivos ou o
ultimo consolidado, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por ac,:oes, acompanhada de documentos de eleicao de seus
administradores;
c) Registro comercial, no caso de empresa individual;
d) lnscric,:ao do ato constitutive, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de
diretoria em exerdcio;
e) Decreto de autorlzacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pals, e ato de registro ou autoruacao para funcionamento expedido pelo
6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;
f) Alvara de Funcionamento.
II - Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Jurldicas (CNPJ);
b) Prova de inscri,;:ao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relative ao domidlio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicflio
ou sede do licitante.
c.1) A cornprovacao de quita,;:ao para com a Fazenda Federal devera ser feita atraves da
Certidao de regularidade de Debitos relativos a Creditos Tributaries Federais ea Dfvida Ativa da
Uniao (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN
n2 1.751, de 2 de outubro de 2014;
c.2) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita atraves
de Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Dlvida Ativa Estadual;
c.3) A cornprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita
atraves de Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Dfvida Ativa Municipal.
d) Prova de situa,;:ao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Service - FGTS,
atraves de Certificado de Regularidade de Situac,:ao - CRS e;
e) Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justic,:a do Trabalho, mediante
a apresentacao de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-Ada consoltdacso das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 12 de maio de 1943." (NR), conforme lei
12.440/2011 de 07 de julho de 2011.
Rua General Humberto Moura. N'675.Bairro Centro
Acarau -Ceara CEP: 625a0-000 - Fonelfax. (88) 3661·1092
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Ill - Qualifica�ao Tecnica:
a) Certificado de autorizacao de revenda de combustiveis automotivos e derivados
expedido pela Agencia National de Petr61eo (ANP).
IV - Qualifica�ao Economico-Financeira:
a) Balanc;o patrimonial e dernonstracdes contabeis do ultimo exerdcio social, ja exigfveis
e apresentados na forma da Lei, devidamente registrado na Junta Comercial de origem, que
comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou
balances provis6rios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais
de 3 (tres) meses da data de aprasentacao da proposta, devidamente assinados por
contabilista registrado no CRC, bem como por socio, gerente ou diretor, acornpanhado da
Certidao de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo respectivo Conselho Regional de
Contabilidade;
b) Certidao negativa de falencia ou concordats expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica.
c) Certidao Especifica e Simplificada emitida pela Junta Comercial da Sede da Licitante.
V - Demais Documentos de Habilita�ao:
a) Certidao Negativa de lnadtrnplencia, expedida pela Secretaria de Administracao e
Financ;:as do Munidpio de Acarau - CE, com data de ernissao ate 48 (quarenta e oito) horas
anteriores a abertura do certame;
b) Declaracao de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nll 9.854, de 27/10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituicao Federal, nao
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicao de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
c) Oeclaracao de conhecimento de todos os pararnetros e elementos do produto a ser
ofertado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
d) Declaracao expressa de integral concordancia com os termos deste edital e seus
anexos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
e) Declarac;:ao, sob as penalidades cabiveis, de inexistencia de fato superveniente
impeditivo da habilitacao, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias
posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §22, da Lei n.2
8.666/93).
6. DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREOENCIAMENTO
6.1- A abertura da presente licitacao dar-se-a em sessao publica, dirigida por uma Pregoeira, a
ser realizada no enderec;:o constante do Preambulo, de acordo com a legislac;:ao mencionada no
preambulo e o conteudo deste edital.
6.2- Antes do inicio da sessso, os representantes dos interessados em participar do certame,
deverao se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira, devidamente munidos de
documentos que os credenciem a participar desta licitacao, inclusive com poderes para
formulacao de ofertas e lances verbals, nos termos previstos pelo inciso IV, do artigo 11, do
Rua General Humberto Moura. N'675.8airro Centro
Acarali-Ceara CEP: 62�000- Fonelfax (88J 3661-1092
E-mail. financas@acarau.ce.gov.b< Site www.acarau.ce.gov.br

Decreto n2 3 .555/2000.
6.3- No dia e local designado neste edital, na presence dos rep esentantes dos licitantes,
devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Pregoeira
recebera, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas
de preco e a docurnentacao exigida para a habilitacao dos licitantes, registrando em ata a
presence dos participantes.
6.4- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou
documento sera aceito pela Pregoeira, salvo no caso do item 9.5 deste edital.
6.5- Cada licitante credenciara representante que sera admitido a intervir nas fases do
procedimento licitat6rio e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por
sua representada.
6.6- POR CREOENCIAMENTO ENTENOE-5E A APRE5ENTAc;AO CONJUNTA DOS SEGUINTES
DOCUMENTOS:
a) Documento oficial de identidade do s6cio e do representante legal da empresa;
b} Procuracao por instrumento publlco ou particular, este ultimo reconhecido firma, Inclusive
com outorga de poderes para, na forma da lei, formuiar ofertas e lances verbais de precos e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante, acompanhado
do respect.ivo documento que comprove a invest.idura/titularidade desses poderes pelo
outorgante (ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da ata de
eleicao dos administradores, procuracoes e/ou substabelecimentos se for o caso, demonstrando
essa condicao de s6cio-gerente, diretor, titular ou representante com poderes para constltulcao
do mandato).
c) Nos casos de ME e EPP, apresentar tarnbem declaracao de que atende os requisitos do Art. 3!!
da Lei Complementar 123 de 14 de janeiro de 2006, para que possa fazer jus aos beneficios
previstos na referida Lei, conforme modelo anexo deste edital. A nao apresentacao da presente
declaracao, na forma aqui exigida, lmpllcara na decadencia do direito aos beneficios previstos
na Lei Complementar 123/2006.
d} OECLARAc;AO de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao, conforme disposto no
inciso VII do artigo 42 da Lei 10.520/02.
6.6.1- Caso o representante seja socio da empresa licitante com poderes de representacao,
s6cio-gerente, diretor do licitante ou titular de firma individual, deverao ser apresentados
documentos que comprovem tal condicao (atos constitutivos da pessoa jurfdica, ata de sua
elelcao, etc.), nos quais estejam expresses seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigacdes em decorrencia de tal investidura.
6.6.2- Estes documentos (originais ou c6pias autenticadas em Cart6rio) deverao ser entregues
fora dos envelopes, para que possam ser analisados no inlcio dos trabalhos, antes da abertura
dos envelopes "Propostas de Precos".
6.7- A nao apresentacao ou incorrecao insanavel de quaisquer dos documentos de
credenciamento do preposto nao inabilitara o licitante, mas impedlra o oferecimento de lances
verbals pelo licitante durante a sessao do pregao ate que seja cumprido o disposto nos itens
6.5 e 6.6 deste edital, quando for o caso.
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1. DOS PROCEDIMENTOS LICITAT6RIOS

7.1· O Pregao sera realizado pelo Sistema Presencial.
7 .2- O julgamento da licitai;ao sera realizado em a pen as uma fase, sendo dividido em duas
etapas somente para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedecera ao criterio do Menor
Pre�o por Item.
I - a etapa de ctassificacao de precos compreendera a ordenacso das propostas de todo os
licitantes, classlftcacao inicial das propostas passfveis de ofertas de lances verbais, oferta de
lances verbais dos licitantes proclamadas para tal, classificacao final das propostas e exame da
aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor;
II - a etapa de habllitacao, declaracao do licitante vencedor e adjudicai;ao cornpreendera a
verificacao e analise dos documentos apresentados no envelope "Documentos de Habilitacao"
do licitante classificado em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigencias
constantes do presente edital, bem como a declaracao do licitante considerado vencedor do
certame ea adiudicacao, sendo esta ultirna feita caso nao ocorra lnterposlcao de recurso.
7.3- Ap6s a entrega dos envelopes nao cabera desistencia, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
7.4- Da reuniao para recebimento, abertura e classificacao das propostas e habilitacao, sera
lavrada ata circunstanciada, que rnencionara todos os licitantes, as propostas apresentadas, as
observacoes e impugnacoes feitas pelas licitantes e demais ocorrencias que interessarem ao
julgamento da licita�ao, devendo ser assinadas pela Pregoeira e Equipe de Apoio e por todos os
representantes presentes dos licitantes ou por representantes entre eles escolhidos, sendo o
nurnero mfnimo de dois licitantes;
7.5- A reuniao mencionada no item anterior podera ser gravada, pela Pregoeira e Equipe de
Apoio, por qualquer meio de reproducao mecsntca ou eletr6nica, como a fotograflcs,
cinematografica, fonografica ou de outra especie. A Pregoeira cornunicara aos licitantes qual o
meio de gravacao estara utilizando e os registros decorrentes desta poderao ser utilizados para
cornprovacao de atos e fatos nele contidos, sendo que sera arquivada por um perfodo de 60
(sessenta) dias ap6s a data da reuniao,
7.6- O licitante vencedor sera convocado a apresentar a proposta de preco definitiva e firmar o
instrumento contratual, do qual fara parte o edital, seus anexos ea respectiva proposta.
7.7· O Municipio de Acarau se reservara o direito de efetuar diligencias visando confirmar as
informacoes apresentadas pelo licitante sobre as caracter1sticas dos produtos ofertados. Caso
sejam encontradas discrepancias entre Inforrnacoes contidas em docurnentacao impressa e na
proposta espedfica, prevalecerao as da proposta. Se inexequiveis, este fato impncara na
desclassificacao da proposta da licitante.

j s. DA FASE DE CLASSIFICA�O DE PRE�OS
8.1· Serao abertos os envelopes "Proposta de Pre�o" de todos os licitantes e a Pregoeira
informara aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preco para o
fornecimento do(s) objeto(s) da presente licita�ao e os respectivos valores ofertados.
8.2· A Pregoeira fara a ordenacao dos valores das propostas, em ordem decrescente, de todos
os licitantes, classificando o licitante com proposta de menor preco por Item e aqueles que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento)
relativamente de menor preco, para que seus representantes participem dos lances verbais.
8.2.1- Quando nao forem verificadas no m1nimo 3 (tres) propostas de precos nas condicoes
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definidas no item 8.2, a Pregoeira classificara as melhores propostas, ate o maximo 3 (tres),
para que seus representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os precos
oferecidos nas propostas escritas.
8.3- Em seguida, sera dado inicio etapa de apresentacao de lances verbais, que deverao ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com precos decrescentes.
8.3.1- A Pregoeira convtdara individualmente os representantes dos licitantes, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor preco e os
demais, em ordem decrescente de preco.
8.3.2- 56 serao aceitos os lances culos valores forem inferiores ao ultimo lance que tenha sido
anteriormente registrado, nao sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.3.3- Caso nao mais se realizem lances verbals, sera declarada encerrada a etapa competitiva
e ordenadas as ofertas, exdusivamente pelo criterio de menor preco.
8.3.4- A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, irnplicara
exclusao do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua ultima
proposta registrada para classificai;ao, no final da etapa competitiva.
8.3.5- Ap6s o encerramento da etapa de lances, o Pregoeira verificara a existencla de ME e
EPP, para os efeitos do contido na Lei Complementar 123/2006, procedendo como previsto
no item 9.
8.4- Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classitlcacao final das propostas, a
Pregoeira exarninara a aceitabilidade do primeiro classificado, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito.
8.4.1- Sera verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preco e os valores
estimados para a contratacao.
8.5- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que
se realizem lances verbais, o desempate se fara por sorteio, em ato publlco, na propria sessso
do Pregao, observado, primeiramente, o disposto no item 8.5.1.
8.5.1- Quando for constatado a empate, conforme estabelece as artigos 44 e 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de joneiro de 2006, a Pregoeira aplicar6 os criterios para desempate
em Javor da microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma:
8.5.1.1- Entende-se par empate aquelas situa,oes em que as propostas apresentadas pelas
microempresos e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinco par cento) superior
ao me/hor preco.
8.5.1.2· Para efeito do dispasto no 8.5.1.1, ocorrendo o empate, proceder-se-o da seguinte
forma:
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aaueto considerada vencedora do certame, no prazo de cinca
minutes, sob pena de preclusiio, situa,iio em que sera adjudicado em seu favor o objeto
licitado;
II - Niio ocorrendo a controtaciio da microempreso ou empresa de pequeno pone, na Jorma do
inciso I deste item, seriio convocadas as remanescentes que porventuro se enquadrem na
bipotese do item 8.5.1.1 deste Edita/, na ordem clossificotorio, para o exercfcio do mesmo
direito, tambem todos no prazo de cinco minutos coda, sob peno de preclusiio;
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Ill - no caso de equivolencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabetecidos no item 8.5.1.1, incisa I deste
Edita/, ser6 realizado sorteio para definir oquele que primeira poder6 apresentor melhor ofeno.
8.5.1.3- Na hip6tese da nno-comrotocso nos termos previstos no item 8.5.1.2 deste Edita/, o
objeto licitado sero adjudicado em favor do proposta originalmente vencedora do certame.
8.5.1.4- O disposto no item 8.5.1.2 samente se ap/icar6 quando a melhor oferta inicio! naa tiver
sido apresentada par microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.5.1.5- Ap6s o desempate, podera a Pregoeira ainda negociar um melhor preco case ela nao
atinja o valor de referenda definido pela admtnistracao publics.
8.6- Nas situac;oes em que nao se realizem lances verbais, ou depois de declarado o
encerramento da etapa competitiva, ou se a oferta nao for aceitavel ou no exame de oferta
subseqiiente, a Pregoeira podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido
preco melhor para a Adrninistracao.
8. 7- Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as
penalidades constantes deste edital.
8.8- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope
n.0 01 (Proposta de Prec;o), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital,
ou com irregularidades, bem come os que apresentarem prec;os excessivos ou manifestamente
inexeqiifveis, serao considerados desclassificados, nao se admitindo cornplernentacao
posterior.
8.8.1- Conslderar-se-ao precos manifestamente inexeqiiiveis aqueles que forem simb61icos,
irris6rios ou de valor zero, incompatfveis com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos.
8.9- Em case de divergencia entre inforrnacoes contidas em documentacao impressa e na
proposta especifica, prevatecerao as da proposta. Em case de divergencia entre Informacoes
contidas nos documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porern nao exigidos,
prevalecerso as primeiras.

! 9. DA FASE OE HABILITA<;AO E DO JULGAMENTO

9.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 8 deste edital, e sendo aceitavel a proposta
classificada em primeiro lugar, a Pregoeira anunciara a abertura do envelope referente aos
"Documentos de Habilitacao" desta licitante.
9.2- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope
n2 02 (Documentos de Habilitacao], ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido
neste edital, ou com irregularidades, serao considerados inabilitados, nao se admitindo
cornplementacao posterior, salvo disposto no item 9.2.1.
9.2.1- Na forma do que dispoe o art. 42 da Lei Complementar n!! 123, de 14.12.2006, a
comprovadio da regularidade fiscal dos micraempresas e emptesas de pequeno porte samente
sero exigida para efeito de assinatura do contrato.
9.2.1.1- Para efeita do dispasta no item acima, as ME e EPP, par ocosiiio de porticipodio neste
pracedimento ttcitotorto, deveriio apresentar toda a documentociio exigida para ejeito de
comprovaciio de regularidade fiscal, mesmo que esta opresente alguma restriciio.
9.2.1.2- Havendo alguma restrtcso no comprovociio do regularidade fiscal, sera assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias uteis (tei n" 147, 07.08.2014), contado a partir do momento em que o
proponente far declarado o vencedor do certome, para regulariza,ao da documentadio,
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pogomento au porcelomento do debtto, e emissiio de eventuois certidiies negotivos au positivos
com efeito de certidiio negotivo.
9.2.1.3- A niio-regulorizofOO do documentacoo, no prozo previsto no item anterior, implicor6
decodencia do direito a controtaciio, sem prejufzo dos sancoes previstos no art. 81 do Lei n9
8.666/93, sendo Jocultodo a Administrafiio convocor os licitontes remonescentes, no ordem de
dossificacao, para a assinotura do controto, ou revogor a ticnacso.
9.2.1.4- Sero inobilitodo a licitonte que niio atender as exigencios deste editol referentes a Jose
de hobilitafiio, bem coma opresentar as documentos defeituosos em seu conteudo e Jorma, e
oinda, a ME au £PP que niio opresentar a regulorizofiio do documentociio de Regularidode
Fiscal no prazo definido no item 9.2.1.2 ocimo.
9.3- Constatado o atendimento das exigencias fixadas no edital, o licitante sera declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitac;ao, pela Pregoeira, caso nao haia intenc;ao de
interposicao de recurse.
9.4- Se a oferta nae for aceitavel ou se o licitante desatender as exigencies habilitat6rias, a
Pregoeira examinara a oferta subsequente, permitida renegociacao - item 8.6 do edital,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo
veriflcacao da habllitacao do licitante, na
ordem de classificacso, e assim sucessivamente, ate uma proposta que atenda integralmente
ao edital, sendo o respective licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do
certame.
9.5- 0 licitante declarado vencedor do certame devera apresentar, na pr6pria sessao, Proposta
de Preco formal que ratifique o ultimo lance ofertado, se for o caso. E facultado a Pregoeira
prorrogar o prazo, motivadamente, por 24 (vinte e quatro) horas, contados da notiticacao
realizada na audiencia publica do Pregao;
9.6- Oa sessao do Pregao sera lavrada ata circunstanciada, que mencionara os licitantes
credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classiflcacao, a analise
da documentacso exigida para habilitac;ao e os recursos interpostos, devendo ser a mesma
assinada, ao final, pela Pregoeira, sua Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s)
sessao ou per representantes entre eles
credenciado(s) do(s) licitante(s) presente(s)
escolhidos, sendo o nurnero mfnimo de dois licitantes.
9.7- Ao final da sessao, caso nao haja intenc;ao de lnterposlcao de recurse e o prec;o final seja
igual ou inferior ao previsto para a aquisic;ao dos produtos sera feita, pela Pregoeira, a
adjudicacso ao licitante declarado vencedor do certame e encerrada a reuniao,
Posteriormente, o processo, devidamente instrufdo, sera encaminhado para a Secretaria
competente para homologacao e subsequents contratacao,
9.8- Os envelopes com os documentos relatives habilitacac dos licitantes nao declarados
vencedores serao retirados pelos representantes dos licitantes na pr6pria sessao. Os
remanescentes perrnanecerao em poder da Pregoeira, devidamente lacrados, durante 20
(vinte) dias correntes disposicao dos licitantes. Findo este prazo, sem que sejam retirados,
serao destruidos.

a

a

a
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! 10. DOS RECURSOS

10.1- Ao final da sessso, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer
licitante podera manifestar, imediata e motivadamente, a intencac de interpor recurso, com
registro em ata da sfntese das suas razoes, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (tres) dias
uteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razoes em igual
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nurnero de dias, que ccmecarao a correr do terrnino do prazo da recorrente, sendo-Ihes
assegurada vista imediata dos autos.
10.1.1· O recurso contra decisso da Pregoeira tera efeito suspensive.
10.1.2· A falta de manifestacao imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessao
do Pregao, importara a predusao do direito de recurso e a adjudicacao do objeto da licita,;ao
pela Pregoeira ao licitante vencedor.
10.1.3- A peticao podera ser feita na pr6pria sessao e, se oral, sera reduzida a termo em ata,
facultado a Pregoeira o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
10.2· O acolhimento de recurso irnportara a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
10.3· Os autos do processo administrativo perrnanecerao com vista franqueada aos
interessados na sala da Comissao de ticitacao.
10.4· Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Secretario
de origem homologara o procedimento licitat6rio e adjudicara o objeto ao(s) licitante(s)
declarado(s) vencedor(es) do certame, determinando a contratacao da adjudicataria.
10.5· Os recurses e impugnacoes interpostos fora dos prazos nao serao conhecidos.

111. DA CONTRATA�O

11.1· As obngacoes decorrentes da presente licita,;ao serao formalizadas por termo de
contrato especifico, celebrado entre o Munieipio, representado pelo(s) secretarlots)
Ordenador(es) de Despesa (doravante denominado Contratante), e o licitante vencedor
(doravante denominada Contratada), que observara os termos da lei n.2 8.666/93, deste edital
e demais normas pertinentes, cuja minuta foi submetida a exame previo da Procuradoria Geral
do Municipio.
11.2· O licitante vencedor tera o prazo de 02 (dois) dias uteis, contados da devida convocacao,
para celebrar o referido Contrato, do qual farao parte integrante o edital, seus anexos, a
proposta e demais docurnentos apresentados pelo licitante vencedor. Em caso de recusa
injustificada, ser-lhe-a aplicado o disposto no item 17.7 deste edital.
11.3· Se o licitante vencedor nao assinar o Terrno de Contrato no prazo estabelecido
facultado ao(s) Secretariots] Ordenador(es) de Oespesa convocar as licitantes rernanescentes,
respeitada a ordem de classtficacao final das propostas (item 8.4 deste edital), para faze-lo em
igual prazo e nas mesmas condicces propostas pela prirneira classificada, inclusive quanto aos
precos (descontos), ou revogar a licita,;ao.
11.4· lncurnbira Contratante providenciar, sua conta, a publicacao do extrato do Contrato
nos quadros de aviso dos orgaos publicos rnunicipais, ate o quinto dia util do mes seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 0 rnesmo
procedimento se adotara corn relacao aos possiveis termos aditivos.
11.5· O licitante adjudicatario se obriga a rnanter, durante toda a execucao do Contrato, em
cornpatibilidade corn as obrigacoes assurnidas, todas as condicoes de habilita,;ao.
11.6- O Terrno de Contrato so podera ser alterado em conformidade com o disposto no art. 65
da Lei n.2 8.666/93.

e
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I 12. DA VALIDADE EDA VIG£NCIA

12.1· O Contrato resultante da presente t.icitacao tera vigencia a partir de sua assinatura, tendo
validade ate a entrega total dos bens, nao podendo ultrapassar 31 de dezernbro de 2017,
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contados a partir da Nota de Empenho.

I 13. DAS OBRIGAl;OES CONTRATUAIS
13.1· A Contratante, alern das obrigacoes resultantes da observancia da Lei n.Q 8.666/93,
devera obedecer as disposicdes elencadas na minuta do Termo de Contrato - Anexo a este
edital.

! 14. DA EXECU«;AO DO CONTRATO
14.1 • O Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
contratuais e as normas dispostas na Lei n.l! 8.666/93 e alteracoes posteriores, bem como
legislac;ao pertinente, respondendo cada uma pelas consequencias de sua inexecucao, total ou
parcial.
14.1.1· DA DATA, LOCALE HOAARIO DE ENTREGA DOS PRODUTOS
14.1.2· O(s) objeto deverao ser entregue(s) na forma, prazo, locais e horarios definidos no
Prearnbulo deste Edital.
14.1.3· A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a nao comprometer o funcionamento
dos sistemas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de interrupcso, esta devers
estar devidamente planejada e ser necessariamente aprovada pelo Secretario Ordenador de
Despesa.
14.1.4· Em nenhuma hip6tese serao concedidas prorrogacoes de prazo.
14.1.5· Por ocasiao da entrega dos produtos, o fornecedor devera apresentar recibo em 02
(duas) vias, alern das respectivas fatura e Nota Fiscal.
14.1.6· Para os produtos objetos deste certame, devera ser emitida Fatura e Nota Fiscal por
Anexo em nome da Prefeitura Municipal de Acarau, com domidlio a Rua General Humberto
Moura, 675 - B • Centro, Acarau/Ce, inscrito no CNPJ/MF sob o nl! 07.547.821/0001·91, para a
entrega dos produtos, deverao ser atendidas as exigencies deste edital.
14.1.7· Para os produtos obietos deste certame, devera ser emitida Fatura e Nota Fiscal por
Anexo em nome do Fundo Municipal de Saude, com domicilio a Av. Joao Jaime ferreira Gomes,
S/N. Centro, Acarau/Ce, inscrito no CNPJ/MF sob o nQ 11.278.643/0001-18, para a entrega dos
produtos, deverao ser atendidas as exlgencias deste edital.
14.2· A fiscalizacao do Contrato sera exercida pelo(a) Secretario(a) Ordenadora de Despesa.
14.3· O exerdcio da flscalizacao ou o acompanhamento sera exercido no interesse do
Munidpio e nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou
preposto, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de
imperfeicao tecnica, vicios redibit6rios e, na ocorrencia destes, nao implica co-responsabilidade
do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.
14.4- A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o produto entregue,
se em desacordo com os termos do presente Edita I e do respectivo Contrato.
14.5· Quaisquer exigencies da flscalizacao inerentes ao objeto do Contrato deverao ser
prontamente atendidas pela Contratada, sem onus para a Contratante. A Contratada
obrigada a reparar, corrigir, substituir, as suas expenses, no todo ou em parte, onde se
verificarem vicios, defeitos ou lncorrecoes, sem prejuizo da aplicacao das penalidades cabiveis.
14.6- O produto objeto da licitacao nao exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenho em relacao a prazo de entrega, validade e qualidade do produto.
14.7- A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acrescirnos ou
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supressoes que se fizerem necessaries, a criterio da Contratante, respeitando-se os limites
previstos na Lei n.2 8.666/93 e alteracoes posteriores, ate 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do Contrato, facultada a supressso alern deste limite mediante acordo entre as partes.

! is. DA RESCISAO DO CONTRATO
15.1- 0 Contrato podera ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei
n.2 8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas atteracoes
posteriores.
15.2- A inadimplencla das clausulas e condicoes estabelecidas no instrumento convocat6rio,
Contratante o direito de da-lo por rescindido mediante
pela Contratada, assegurara
notlficacso entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.
15.3- Os procedimentos de rescisao contratual, tanto arnigaveis, como os determinados por ato
unilateral da Contratante, serao formalmente motivados, assegurado contradit6rio e a ampla
defesa, mediante previa e comprovada intimar;ao da interessada para que, se o desejar,
apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados de seu recebimento e, na hip6tese
de desistir da defesa, interpor recurso hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da
intimacao comprovada da decisao rescis6ria.

a

I 16. DO PRE�O, DO PAGAMENTO E REEQUILIBRIO ECON0MICO-FINANCEIRO
16.1- Os precos ofertados devem ser apresentados, com incidencia de ICMS;
16.2- A entrega dos produtos devera obedecer ao contido no Preambulo deste Edital;
16.3- Os precos dos produtos objeto da presente licitacao serao cobrados pelo licitante
adjudicatario de acordo com as condicoes estabelecidas no pregao,
16.4- Os produtos efetivamente fornecidos serao atestados e pagos, respectivamente, pelo
Uquidante e Ordenador de Despesa da Secretaria de origem, cujo endereco sera o de cobranca
das faturas relacionadas a este edital, nos prazos e na forma estabelecidos na minuta do Termo
de Contrato - segundo mode lo constante em anexo deste edital.
16.5- O pagamento do produto recebido sera efetuado, a cada entrega, em ate 10 (dez) dias
uteis contados da data do recebimento da Nota Fiscal, diretamente pela Secretaria de origem,
atraves de credito na Conta Bancaria do fornecedor ou atraves de cheque.
16.6- Na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porern de consequencias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou ainda, em caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea econ6mica extraordmaria e
extracontratual, podera, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal
situacao e termo aditivo, ser restabelecida a relai;ao que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos do contratado e a retribuicao da Administracao para a justa rernuneracao do
fornecimento, objetivando a rnanutencao do equilibrio econ6mico-financeiro inicial do
contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.2 8.666/93, alterada e consolidada

j

11. DAS PENALIDADES

17.1- O licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execucao do Contrato, cornportar-se de modo inid6neo, fizer
declaracao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da citai;ao e da ampla
defesa, ficara impedido de licitar e contratar com a Adrninistracao, pelo prazo de ate 2 (dois)
Rua General Humberto Moura. N'675.Ba,rro Centro
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c""'an o s, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao o ate que seja promovida a
reabilitacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas
previstas no edital e no termo de contrato e das demais comtnacoes legais.
17 .2- A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao total
ou parcial do contrato, erro de execucso, execucao imperfeita, mora de execucso,
inadimplemento contratual ou nao veracidade das lnfcrmacoes prestadas, garantida a prevta
defesa:
I - advertencia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.2 8.666/93, podera
ser aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas na licitac;ao;
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das obrigacoes da
Contratante, desde que nao caiba a aplicacao de sarn;:ao mais grave.
II - multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agenda integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadacao Municipal - DAM,
a ser preenchido de acordo com instrucoes fornecidas pela Contratante);
a) de 1% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso na
entrega do objeto ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por infracao a qualquer
clausula ou condicao do contrato, nao especificada nas demais alineas deste incise, aplicada
em dobro na relncidencia;
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir
qualquer produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correcao nao se efetivar nos 5
(cinco) dias que se seguirem data da comunicacao formal da rejeic;ao;
Ill - suspensao temporaria de participacao em licitac;ao e impedimenta de contratar
com o Munidpio de Acarau, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;
JV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publics,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punii;ao ou ate que seja promovida a
reabilitacao perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento
Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanc;ao aplicada
com base no inciso anterior.
17.3- No processo de aplicacao de penalidades e assegurado o direito ao contradit6rio e
ampla defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias uteis para as sancoes previstas nos incisos
I, II e Ill do item 17.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sancao prevista no inciso IV do
mesmoitem.
17.4- O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesauro Municipal no prazo de 5
(cinco) dias a contar da notlficacao ou decisso do recurso.Se o valor da multa nao for pago, ou
depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer [us. Em
caso de inexistencia ou insuflcisncia de credito da Contratada, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Dlvida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo
de execucso fiscal, com os encargos correspondentes.
17.5- As sancoes previstas nos incisos Ill e IV do item 17.2 supra, poderao ser aplicadas as
empresas que, em razao do contrato objeto desta licitacao:
I - praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao:
II - demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Adrninistracao
Publics, em virtude de atos ilicitos praticados;

a
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Ill - sofrerem condenacao definitiva por praticarem, por meres dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos.
17.6- As sancoes previstas nos incisos I, Ill e IV do item 17.2 supra poderao ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa previa do interessado no
respectivo processo, no prazo des (cinco) dias uteis,
17.7- A licitante adiudicatarla que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro
do prazo de 2 (dois) dias uteis a contar da notiflcacao que lhe sera encaminhada, estara sujeita
multa de S,00% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais
penalidades cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obrigacao assumida.
17.8- As sancoes previstas no item 17.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que, apesar
de nao vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo
com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

a

j 18. DA DOTAl;AO OR9\MENTARIA
18.1- Os recursos para a execucao do objeto da presente licita�ao correrao a conta da Ootacao
Orcamentaria especificadas no preambulo deste edital.

I 19. DISPOSl�OES GERAIS
19.1- As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, atendidos os interesses publicos e o da
Administracao, sem comprometimento da seguranca da Contratacao. Os casos omissos
poderao ser resolvidos pela Pregoeira durante a sessao,
19.2- o nao atendimento de exigencies formais nao essenciais nao importara no afastamento
do licitante, desde que sejam possiveis a afericac da sua qualidade e a exata cornpreensao da
sua proposta durante a realizacao da sessao publica deste Pregao.
19.3- A adjudicacao e a homotogacao do resultado desta licita�ao nao lmpllcara direito

a

contratacao,
19.4· Nenhuma indenlzacao sera devida as licitantes pela elaboracao ou pela apresentacao de
documentacao referente ao presente edital.
19.5- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de infcio de contagem
e inclui-se o dia do vencimento, observando-se que s6 se iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal no Municipio, exceto quando for expressamente estabelecido em contrario.
19.6- O Secretario Ordenador de Despesa podera revogar a presente licita�ao por razoes de
interesse peblico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou mediante
provocacao de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei n.2 8.666/93, nao cabendo as licitantes
direito a indenizacao,
19.7- Qualquer modificacao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente,
a alteracao nao afetar a formulacao das propostas.
19.8· Para dirimir, na esfera judicial, as questoes oriundas do presente edital sera competente
o Foro da Comarca de Acarau - CE.
19.9· Na hip6tese de nao haver expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes
contendo a docurnentacao e proposta, a data da abertura ficara transferida para o primeiro dia
util subsequente, no mesmo locale horario anteriormente estabelecido.
Rua General Humberto Moura, N"675.BaltTo Centro
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19.10- Quaisquer duvidas porventura existentes ou solicitacoes de sclarecimentos sobre o
disposto no presente edital deverao ser objeto de consults, por escrito, a Comissao
Permanente de Licitai;ao, ate 5 (cinco) dias correntes anteriores data fixada para a reallzacao
do Pregao, que serao respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo de
consulta, por meio de circular encaminhada aos participantes do certame.
19.11- Os recursos mencionados no item 10 deste edital, eventualmente interpostos, serao
dirigidos aota) Secretariota) Ordenador(a) de Despesas, por intermedio da Pregoeira, caso este
resolva manter o julgamento proferido na decisao que motivou o recurse, e protocolizados
exclusivamente no endereco mencionado no Preambulo deste edital.
19.12- C6pias do edital e anexos serao fornecidas, nos horarios de 08:00 as 12:00 horas, no
endereco: Rua General Humberto Moura, 675-B - Centro, Acarau/Ce, ficando os autos do
disposii;ao para vistas e conferencia dos
presente processo administrativo de Pregao
interessados.
19.13- Poderso ser obtidas informacoes, ainda, pelo telefone: (88) 3661 -1092 - Ramal 216 Comissao Permanente de Licitai;ao.
19.14- A versao completa do edital tarnbern podera ser obtida junto ao portal de licttacoes do
Tribunal de Contas dos Municfpios do Estado do Ceara - TCM, no endereco eletronico
www.tcm.ce.gov.br.
19.15- Os cases omissos serso resolvidos pelo Secretario Ordenador de Despesa, mediante
aplicacao da Legisla,ao Pertinente.
19.16- Os interessados, ao participarem do pregao, expressam, automaticamente, sua total
conccrdancia aos termos deste Edital, nao podendo alegar, posteriormente, deslnforrnacao sua
ou de representante.

a

a

Acarau/CE, 14 de fevereiro de 2017.

Tatiane Kercia da Penha
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Acarau

Rua General Humberto Moura N"675.Bairro Centro
Acarau - Ceara CEP: 62580-000 - Fone/fax: (881 3661-1092
E-mail: financas@acarau.ce.gov br Site: www.acarau.ce.gov.br

Acarau

'

• f

•

... • •

.. • '

Secretar1a de Admlnlstta�lio e Flnan�s

ANEXO I
ESPECIFICA�O 00 OBJETO
PREGAO PRESENCIAL N21302.01/2017
1. OBJETO: AQUJSJ�O OE LUBRIFICANTES E OERIVADOS DO PETROLEO, OESTINADOS AS
OIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ACARAU - CE, CONFORME ESPECJFJCA�OES
EM ANEXO DO EOITAL.
2. UNIOADES ADMINISTRATIVAS SOLJCITANTES:
Secretaria de Agroneg6cios, Pesca, lrrigas;ao e Oesenvolvimento Econornico
Secretaria de Desporte e Juventude
Secretaria de Educas:ao
Gabinete do Prefeito
Secretaria de Jnfraestrutura
Secretaria de Meio Ambiente
Secretaria de Saude
3. ESPECIFICA�O COM OR�AMENTO BASICO:
ITEM NII

DESCRJCAO DOS ITENS

UNO.

QUANT.

01

AGUA OESTJLAOA

LT.

130

02

OLEO HIDRAUUCO

LT.

2.620

03

GRAXA(BALOES20KG)

UNO.

so

04

BLUEARLA32

UNO.

1000

4. DETALHAMENTO POR SECRETARIA:
SEC. DE AGRONEGOCIOS, IRRIGA�O, PESCA E DESENVOLVIMENTO
ITEM

DESCRl�AO DOS ITENS

UNO

QUANTIDAOE

1

AGUA DESTILAOA

LT

10

2

OLEO HIOAAULICO

LT

20

v.

V.TOTAL

UNIT.

VALOR TOTAL (R$) ......•.•••...•.
SEC. DE DESPORTO E JUVENTUDE
ITEM
1

DESCRl�AO DOS ITENS
AGUA OESTILAOA

UNO

QUANTIDADE

LT

10

VALOR TOTAL (R$) ................

v.

V. TOTAL

UNIT.

-I

-

\
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SEC. DE EDUCA�AO • FUNOEB
ITEM

DESCRl�AO DOS ITENS

UNO

QUANTIDADE

UND

600

1

BLUE AIR 32

2

OLEO HIDRAuuco

LT

500

3

AGUA DESTILADA

LT

30

v.
UNIT.

V. TOTAL

VALOR TOTAL (RS) ................
GABINETE 00 PREFEITO
ITEM
1

DESCRl�AO DOS ITENS
AGUA DESTILADA

UNO

QUANTIDADE

LT

20

v.
UNIT.

V. TOTAL

VALOR TOTAL (RS) ................
SEC. OE INFRAESTRUTURA
ITEM

OESCRl�AO DOS ITENS

UNO

QUANTIOADE

LT

2000

1

OLEO HIDRAULICO

2

GRAXA (BALDES 20KG)

UNO

so

3

BLUEARLA32

UNO

400

v.
UNIT.

V.TOTAL

VALOR TOTAL {RS) ••.••....•......
SEC. DE MEIO AMBIENTE
ITEM

1

OESCRl�O DOS ITENS
AGUA DESTILAOA

UNO

QUANTIOAOE

LT

10

v.
UNIT.

V. TOTAL

VALOR TOTAL (RS) •......••.......
SEC. OE SAUOE • PAB
ITEM

DESCRl�O DOS ITENS

UNO

QUANTIDAOE

1

OLEO HIDRAULICO

LT

so

2

AGUA OESTILAOA

LT

25

v.
UNIT.

V. TOTAL

VALOR TOTAL (RS) ••.••.•.........
SEC. DE SAUOE • FUS
ITEM

DESCRl�O DOS ITENS

UNO

QUANTIOAOE

1

OLEO HIDRAUUCO

LT

50

2

AGUA DESTILADA

LT

25

VALOR TOTAL (RS) ...............•
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Acarau- ceara CEP: 62580--000. Fonelfax (88J 3661-1092
E-maA· financas@acarau.ce.gov.br Site· www.acarau.ce.gov.br

v.
UNIT.

V. TOTAL

-
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5. REFERENCIAL DE PREf;OS:
Os precos de referenda foram estimados com base nos valores medics obtidos atraves das
cotacoes de precos anexas, viabilizadas para verificacao no mercado dos valores atinentes a
contratacao deste objeto.
6. DOTAf;OES OR«;AMENTARIAS E ELEMENTO DE DESPESA:
As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta das seguintes dotacoes
orcamentarias e elemento de despesas 3.3.90.30.00:
ORGAO·
PROGRAMA/ATIVIDADE
02.01-04.122.0001.2.003
06.01-15.122.0001.2.027

UNIDADE ADMINISTRATIVA
Gabinete do Prefeito
Sec. de lnfraestrutura
Sec. de Agroneg6cios, lrriga�ao,
Desenvolvimento
Sec. de Meio Ambiente
Sec. de Desporto e Juventude
Sec. de tducacao - FUN DEB
Sec. de Saude · FUS
Sec. de Saude · PAB

Pesca

e

07 .01• 20.122.0007 .2.038
08.01-18.122 .0050.2.043
10.01-27.122.0004.2.058
11.03· 12.361.0025.2.083
12.01-10.122.0045.2.090
12.02-10.301.0037.2.097

7. DA DATA, LOCALE HOAARIO DE ENTREGA DOS PRODUTOS
- O(s) objeto devera ser fornecido de acordo com as necessidades da frota das Secretarias e ou
Setor responsavel pelos transportes do Municipio de Acarau/CE.
• A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a nao comprometer o funcionamento dos
sistemas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de interrupcao, esta devera estar
devidamente planejada e ser necessariamente aprovada pelo{a) Secretariota] Ordenador(a) de
Despesa .
• Em nenhuma hip6tese serao concedidas prorrogacoes de prazo.
- Por ocasiao da entrega dos produtos, o fornecedor devera apresentar recibo em 02 (duas)
vias, alern das respectivas fatura e Nota Fiscal.
• Para os produtos objetos deste certame, devera ser emitida Fatura e Nota Fiscal por Anexo
em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU, com domidlio a Rua General Humberto
Moura, 675 • B • Centro, Acarau/Ce, inscrito no CNPJ/MF sob o n2 07.547.821/0001-91.
• Para os produtos objetos deste certame, devera ser emitida Fatura e Nota Fiscal por Anexo
em nome do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, com dornicflio a Av. Joao Jaime ferreira Gomes,
S/N • Centro, Acarau/Ce, inscrito no CNPJ/MF sob o n211.278.643/0001-18.
8. VALIDADE EDA VIG�NCIA
O Contrato resultante da presente Licitacao tera vigencia a partir de sua assinatura, tendo
validade ate a entrega total dos bens, nao podendo ultrapassar 31 de dezembro de 2017,
contados a partir da Nota de Empenho.
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9. PAGAMENTO
O pagamento do produto recebido sera efetuado, em ate 10 (dez) dias uteis contados da data
do recebimento da Nota Fiscal, diretamente pela Secretaria de origem, atraves de credito na
Conta Bancaria do fornecedor ou atraves de cheque.

Acarau/CE, 14 de fevereiro de 2017.

Ta I
enh·a
da
Prefeitura
Pregoeira
Municipal de Acarau

Rua General Humberto Moura. N"675.Ba,rro Cenlro
Acarau - Ceara CEP: 6258().00(). Fone11aJC: (88) 3661-1092
E-mail: financas@acarau.ce.gov br Site. www.acarau.ce.gov.br

Acarau

�

Se<retarla de Admlnlstra�ao e Anan�s

-

c .... ,_. �..

••

�

-----

CARAO

ANEXO II
MIN UTA DA PROPOSTA DE PRE�OS
Pregao Presencial N• 1302.01/2017

A
Prefeitura Municipal de Acarau
Comissao de Pregao
Razao Social:
CNPJ:
Endere�o:
Fone:__ Fax:
Banco:

_
CEP:
_
Agencia N2:

Conta Corrente N2:__

OBJETO: AQUJSl�AO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETR6LEO, DESTINADOS AS
DIVERSAS SECRETARJAS DO MUNICIPIO DE ACARAU - CE, CONFORME ESPECJFICA�OES EM
ANEXO DO EDITAL.
Item
N•
01
02
03
04

Especifica�o do Produto
AGUA DESTILADA
OLEO HIDRAULICO
GRAXA (BALDES 20KG)
BLUE ARLA 32

Marca Unidade Quantidade
LT
LT
UND
UNO

Valor
Unitario

Valor
Total

130
2.620

so

1000

Valor da Proposta: •...•....•••.....•...• {valor por extenso}
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estao inclusos todos os tributes,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscals e comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre o fomecimento
licitado, inclusive a margem de lucro.

Locale data
Carimbo da empresa/Assinatura do responsavel
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ANEXO Ill
MODELOS DE DECLARA�OES/PROCURA�AO
Ill.I.) 1° Modelo de Declara�ao:

DECLARA�AO

n

{NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR). DECLARA, para os devidos fins de direito,
especialmente para fins de prova em processo licitat6rio, junto ao Munidpio de Acarau,
Estado do Ceara, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n2 9.854, de 27/10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constitulcao Federal,
nao emprega menores de 18 (dezolto) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condlcao de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
............. (UFJ,

de

2017.

DECLARANTE
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ANEXO Ill
MODELOS DE DECLARA�OES/PROCURA�AO
Ill.II.) 2° Modelo de Declara�ao:

DECLARA�AO
(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR). DECLARA, para os devidos fins de direito,
especialmente para fins de prova em processo licitat6rio, junta ao Munidpio de Acarau,
Estado do ceara, que tern pleno conhecimento de todos os pararnetros e elementos dos
produtos a serem ofertados no presente certame licitat6rio e que sua proposta atende
integralmente aos requisitos constantes neste edital.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei .
............. (UF),

de

2017.

DECLARANTE

Rua General Humberto Moura. N'675.Ba,rro Centro
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ANEXO Ill
MODELOS DE DECLARA<;OES/PROCURA«;AO

Ill.Ill.) 3° Modelo de Declara\:lio:

DECLARA«;AO
(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDORl. DECLARA, para os devidos fins de direito,
especialmente para fins de prova em processo licitat6rio, junto ao Municipio de Acarau,
Estado do ceara, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
............. (UF),

de

2017.

DECLARANTE
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ANEXO Ill
DECLARA<;OES/PROCURA<;AO
MODELOS DE
Ill.IV.) 4° Modelo de Declara�ao:

DECLARAl;AO
(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR). OECLARA, para os devidos fins de direito,
especialmente para fins de prova em processo licitat6rio, junta ao Munidpio de Acarau,
Estado do Ceara, sob as penalidades cabfvels, que ine.xiste qualquer fato superveniente
impeditivo de nossa habilita�ao para participar no presente certame licitat6rio, hem assim
que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrenclas posteriores, nos termos do
art.32, §22, da lei n.2 8.666/93.
Pelo que, parser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei .
............. {UF),

de

2017.
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ANEXO Ill
MODELOS DE DECLARA<;OES/PROCURA<;AO
111.V.)

s• Modelo de Declaracao:
DECLARA<;AO PARA MICRO EMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_, por interrnedlo de seu
(Nome/Razao Social), inscrita no CNPJ n2
portado(a)
representante legal, o(a) Sr(a)
da Carteira de ldentidade n2
_ e CPF n2
DECLARA, sob as san\:oes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou
empresa de pequeno porte nos termos da legisla�ao vigente, nao possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no §4 do artigo 32 da lei Complementar n2 123/06.
____,(UF),

de

(Representante Legal)
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ANEXO Ill
MODELOS DE DECLARAc;OES/PROCURAc;Ao
Ill.VI.) 6° Modelo de Procuracao:

PROCURAc;AO
OUTORGANTE: <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDEREc;O> neste ato representada por seu
(titular, socio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualifica�ao (nacionalidade, estado
civil, profissao, RG e CPF).
OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> quallflcacac (nacionalidade, estado civil,
profissao, RG, CPF e endereco.
PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representa-lo
junto ao Municipio de Acarau, Estado do ceara, relative ao pregao promovido atraves do
Edita I nl! __/____, pod en do o mesmo, assinar propostas, atas, entregar durante o
procedimento os documentos de credenciamento, envelopes de proposta de precos e
documentos de habilita�ao, assinar toda a documentacao necessaria, coma tambem
formular ofertas e lances verbals de precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame em name da Outorgante que se fizerem necessaries ao fiel cumprimento deste
mandate, inclusive interpor recursos, ciente de que por torca do artigo 675 do C6digo Civil
esta obrigado a satisfazer todas as obriga�oes contraidas pelo outorgado .

.............. (UF),

de

de

.

OUTORGANTE

Rua General Humberto Moura. N"675.Ba,rro

Centro
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ANEXO IV
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICIPIO DE ACARAU, ATRAVES DA SECRETARIA DE
COM
NAS CONDlc;OES ABAIXO PACTUADAS:
O MUNICiPIO DE ACARAU - CE, pessoa jur!dica de direito publico interno, com sede de sua
Prefeitura Municipal na Rua General Humberto Moura, 675-B, Centro, Acarau/Ce, atraves da
SECRETARIA DE
inscrita no CNPJ/MF sob o n2
neste ato
Sr. (a)
doravante denominado
representada pelo respectivo(a)
de CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa ____, com endereco rua___, _, bairro ___,
cidade ___, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 ___, representado por
(nome e quahficacao),
do
CPF
n2
ao
fim
assinado,
doravante
denominada
de
CONTRATADA,
de acordo com
___,
portador
o Edital de Pregao n2 1302.01/2017, o que fazem mediante as clausutas e condicoes a seguir
estabelecidas:

a

I Cl.AUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

J

1.1· Processo de Licita�ao, na modalidade Pregao, em conformidade com a lei Federal N° 8.666/93
· lei das licita,oes Publicas c/c os termos da lei Federal n2 10.520. de 17/07/2002 - lei gue
Regulamenta o Pregao, o Decreto n2 3.555/2000, devidamente homologado pelo Exmo(a). Sr.
_____ do Municipio de Acarau - CE.

I CLAUSULA SEGUNDA. DO OBJETO

2.1· Constitui objeto da presente contratacao a AQUISl<;AO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO
DO MUNICIPIO DE ACARAU • CE, CONFORME
PETROLEO, DESTINADOS
ESPECIFICAc;OES EM ANEXO DO EDITAL, constantes do(s) lten(s) n.2 ___, do Anexo I do Edita! do
processo licitat6rio referido na clausula primeira, no qual restou vencedor a Contratada.

I Cl.AUSULA TERCEIRA. DO VALOR E REAJUSTE

3.1· 0 objeto contratual tern o valor de R$
( ..............•.•... ), a ser pago ate o 10° dia ap6s a
entrega, obedecido o constante no Preambulo do Edita! de Pregao.
3.2· O valor do presente Contrato nao sera objeto de reajuste, pelo perfodo de 12 (doze) meses da
apresentacao da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os precos contratuais poderao
ser reajustados com base no fndice IGP·M da Funda,ao Getulio Vargas.

I Cl.AUSULA QUARTA. DA VALIDADE EDA VIGENCIA

4.1- O Contrato resultante da presente licita,ao tera vigencia a partir de sua assinatura, tendo
validade ate a entrega total dos bens, nao podendo ultrapassar 31 de dezembro de 2017, contados
a partir da Nota de Empenho.

I ct.AusuLA QUINTA· Do PRAZO E Dos LOCAis DE ENTREGA

5.1· O(s) obleto devera ser fornecido de acordo com as necessidades da frota das Secretarias e ou

Rua General Humberto Moura. N-675.Bairro Centro
Acarau-Ceara CEP: 62580-000. Fonelfax· (88J 3661-1092
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Setor responsavel pelos transportes do Munidpio de Acarau/CE.
5.2· A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a nao comprometer o funcionamento dos
sistemas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de interrupcso, esta devera estar
devidamente planejada e ser necessariamente aprovada pelo Secretarto Ordenador de Despesa.
5.3· Em nenhuma hip6tese serao concedidas prorrogacoes de prazo.
5.4· Por ocasiao da entrega dos produtos, o fornecedor devera apresentar recibo em 02 (duas) vias

e a respectiva Nota fiscal.
5.5- 0 produto que nao atender as especiftcacoes do Edital e que forem recusados pelo servidor
responsavel pelo recebimento no momenta da entrega devera ser substitufdo pelo fornecedor no
prazo de ate 02 (dois) dias uteis, contados do recebimento.
5.6· Devera ser emitida fatura e Nota Fiscal por Anexo em nome da Prefeitura Municipal de Acarau,
com dorntcflio a Rua General Humberto Moura, 675 • B • Centro, Acarau/Ce, inscrito no CNPJ/Mf
sob o n2 07.547.821/0001·91, para a entrega dos produtos, deverao ser atendidas as exigencias
deste edital.
· Para os produtos objetos deste certame, devera ser emitida Fatura e Nota fiscal por Anexo em
nome do fundo Municipal de 5aude, com domidlio a Av. Joao Jaime ferreira Gomes, S/N • Centro,
Acarau/Ce, inscrito no CNPJ/Mf sob o n2 11.278.643/0001-18, para a entrega dos produtos,
deverao ser atendidas as exigencias deste edital.
5.7· A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acrescirnos ou
supress6es que se fizerem necessaries, a criteria da Contratante, respeitando-se os limites
previstos na Lei n.2 8.666/93 e alteracoes posteriores, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
Contrato, facultada a suoressao alern deste limite mediante acordo entre as partes.

I Cu\USULA SEXTA. DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATACAO

6.1· O objeto da licita,ao sera recebido pelo liquidante da respectiva Secretaria, mediante a
apresentacao dos respectivos recibos (em duas vias), fatura e nota fiscal, nos termos do Edita I.

I Cu\USULA SETIMA. DA ORIG EM DOS RECURSOS

7.1· As despesas deste contrato correrao por conta das dotacoes orcamentarlas

e

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.

I

Cu\USULA OITAVA. DO PAGAMENTO

I

Cu\USULA NONA • DAS SAN<;OES

8.1· 0 pagamento do produto recebido sere efetuado, em ate 10 (dez) dias uteis contados da data
do recebimento da Nota fiscal, diretamente pela Secretaria de origem, atraves de credito na Conta
Bancaria do fornecedor ou atraves de cheque.

9.1· 0 licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execucao do Contrato, cornportar-se de modo inid6neo, fizer dectaracao falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da citacao e da ampla defesa, ficara impedido
de licitar e contratar com a Administra,ao, pelo prazo de ate 2 (dois) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni,ao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a pr6pria
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo de
contrato e das demais corninacdes legais.
9.2· A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao total ou
parcial do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, inadimplemento
Rua General Humberto Moura. N"675.Ba1rro Centro
AcaraO- Ceara CEP: 62580-000. Fone/fax: (SSJ 3661-1092
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contratual ou nao veracidade das inforrnacoes prestadas, garantida a pre ia defesa:
I - advertencia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.2 8.66 /93, podera ser aplicada
nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas na licitacao:
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das obrlgacoes da
Contratante, desde que nao caiba a aplicac;ao de sanc;ao mais grave.
II - multas (que pcderao ser recolhidas em qualquer agenda integrante da Rede Arrecadadora de
Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadacao Municipal - DAM, a ser preenchido de
acordo com instrucoes fornecidas pela Contratante);
a) de 1% (um por cento) sobre o valor contratual total, por dia de atraso na entrega do objeto ou
indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por infrac;ao a qualquer
clausula ou condic;ao do contrato, nao especificada nas demais alfneas deste inciso, aplicada em
dobro na reincidencia:
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exerdcio, pela recusa em corrigir qualquer
produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correcao nao se efetivar nos S (cinco) dias que
se seguirem a data da comunicacao formal da rejeic;ao;
Ill - suspensso temporaria de participacao em licitac;ao e impedimento de contratar com o
Munidpio de Acarau prazo nao superior a 2 (dois) anos;
IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administrac;ao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punic;ao ou ate que seja promovida a reabilttacao
perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a Administrac;ao pelos
prejufzos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanc;ao aplicada com base no inciso anterior.
9.3· No processo de aplicacao de penalidades e assegurado o direito ao contradit6rio e ampla
defesa, garantida nos prazos de S (cinco) dias utels para as sancoes previstas nos incisos I, II e Ill do
item 9.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sancao prevista no inciso IV do mesmo item.
9.4- O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de S (cinco) dias
a contar da notlficacao ou decisao do recurso.Se o valor da multa nao for page, ou depositado, sera
automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistencia
ou insuficiencia de creditc da Contratada, o valor devido sera cobrado administrativamente ou
inscrito como Dfvida Ativa do Munidpio e cobrado mediante processo de execucao fiscal, com os

a

encargos correspondentes.
9.5· As sancoes previstas nos incisos Ill e IV do item 9.2 supra, poderao ser aplicadas as empresas
que, em razao do contrato objeto desta licitacao:
I - praticarem atos ilfcitos, visando frustrar os objetivos da licitac;ao;
II - demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Administrac;ao Publica, em virtude
de atos ilfcitos praticados;
111 - sofrerem condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fisca I no
recolhimento de quaisquer tributos.
9.6· As sancoes previstas nos incisos I, Ill e IV do item 9.2 supra poderao ser aplicadas juntamente
com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa previa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
9.7· A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do
prazo de 5 (cinco) dias utels a contar da notiflcacao que lhe sera encaminhada, estara sujeita a
multa de 5,00% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejufzo das demais penalidades
cabfveis, por caracterizar descumprimento total da obrigacao assumida.
9.8- As sancoes previstas no item 9.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que, apesar de nao
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vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Cont ato, de acordo com este
edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinte

I cL4usuLA Dtc1MA - DA Resc1sAo

10.1- Este Contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniencia
administrativa ou por infringencia de qualquer das condicces pactuadas.
10.2· O nao cumprimento das dlsposicoes especificadas neste Contrato implicara automaticamente
na quebra de Contrato, ensejando rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal N°
8.666/93, reconhecidos desde ja os direitos da Administracao, com rela�ao as normas contratuais e
as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente instrumento.
10.3· O presente Contrato
rescindfvel, ainda, independentemente de qualquer lnterpelacao

e

Judicial ou Extra-Judicial, nos casos de:
10.3.1· Omissao de pagamento pela Contratante;
10.3.2- lnadirnplencia de qualquer de suas clausulas por qualquer uma das partes;
10.3.3- Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com
a antecedencia definida no subitem anterior.

I CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. DAS DISPOSICOES FINAIS
11.1- Declaramas partes que este Contrato corresponde

a manitestacao final, completa e exclusive,

do acordo entre elas celebrado;
11.2· Obrigacao do contratado de manter, durante toda a execucao do Contrato, em
compatibilidade com as obrlgacoes por ele assumidas, todas as condlcoes de habilita�ao e
qualificacso exigidas na licita�ao.

I CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. DO FORO

12.1· Fica eleito o foro da Comarca de Acarau, para conhecimento das questoes relacionadas com o
presente Contrato que nao forem resolvidos pelos meios administrativos.
E, assim, inteiramente acordados nas clausulas e condicoes retro-estipuladas, as partes
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus juridicos e legais
efeitos.
Acarau/CE, __ de

de __.

CONTRATADO(A)

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

l.
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