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VERDE
-EOITAt 00 PRC..C-AO PRESENCIAL N• 2802.01/29"18

12 Parte: PREAMBULO
a) Oefinicio: AQUISl<;AO OE MATERIAL OE EXPEOIENTE OESTINAOOS AS OIVERSAS
SECRETARIAS 00 MUNICfPIO OE ACARAU/CE, CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO 00
EOITAL.

b) Pregoeira Municipal: Ana Flavia Teixeira
c) Ootacoes Orcamentarias:

I

-+...cO:
' :.:R:. G=.:A-=0 - PROGRAMA/ATIVIDAOE

UNIDADE AOMINISTRATI.V
:..:..;A:__
Gabinete do Preleito

02.0l-04.122.0001.2.003
__
_,
04.01-04.122.oooi.2.-o-s
1
-------'-----04.01-04.123.0001.2.019
___,
--------+--0_6'-0-'
. --'1-15.122.0001.2.027

rSec.
-- de Administrac;:ao e Financ;:as

Sec. de lnfraestrutura
Sec. de Agroneg6cios, lrrigac;:ao,
Desenvolvimento Economico

__

Pesca

e

Ol.Ol-20.122.000l.2.038
08.01-18.122.0050.2.043

Sec. de Meio Ambiente
Se<:; de Turismo, Cultura e CC?ffiunicac;:ao
Sec. de Desporte e Juventude

---------�

09.0l-13.122.0030.2.046_--1
10.0l-27.122.0004.2.058

d) Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00
e) Prazo, local e forma de entrega: 0 fornecimento dos bens licitados se dara mediante
expedicao de OROENS OE COMPRA/FORNECIMENTO, por parte da administracao ao licitante
vencedor, que poderso englobar a integralmente os quantitativos e/ou bens licitados (entrega
imediata) ou apenas parte deles (execucso fracionada da contratacao]. de acordo com a
conveniencia e oportunidade administrativa, a necessidade e disponibilidade financeira da(s)
Secretaria(s) Gestora(s).
- Os bens licitados deverso ser entregues no prazo maxima de 10 (dez) dias uteis, a contar da
expedicso das ORDENS DE COMPRA/FORNECIMENTO, no almoxarifado Central, sito a Rua
Vig.:lrio Xavier, 55, Outra Banda, Ac.ara1iJC£.
A Pregoeira do Municipio de Acarau, Estado do Ceara, acima identificada, no uso de suas
atribuicoes legais, torna publico que no dia 21 de marc;:o de 2018, as 08h30min, na sala da
Comissao de licitac;:ao do Municipio de Acarau, localizada Rua Capitao Diogo Lopes, n• 2105,
&ir,-o Vereador Antonio Iivino da Sflvefra, -Acarau/Ce, sera realizada licitac;:ao rra rnodalidade de
Pregao Presencial, de forma integral, parcelada ou continua, visando a aquisic;:ao do objeto
supra-mencionado, conforme descrito no objeto deste edital e seus anexos, sendo recebidos os
envelopes contendo as propostas de prec;:o e os documentos de rabilitac;:ao das empresas
interessadas, e em seguida, dado infcio sessao de Pregao. Este procedimento licitat6rio regerse-a pelas disposic;:oes da Lei n2 8.666, de 21/06/1993 e alteracoes posteriores - Lei de
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Lic�t�5es, de � .f.eder.a! .� l�.52.0, .de-17-/.0:7/2.oo2 -.t-ci ;gue:;Reg�---ne.n...f.::·.o .P.r-eg-ic, pela Le�
n2 123/2006 e suas altera�oes e dernais normas pertinentes e, ainda, pelas disposicoes
estabelecidas no presente edital e seus anexos.
Compoem-se o presente Edital das partes A e B, conforme a seguir apresentadas:

PARTE A- Condi�oes para cornpeticao, julgamento e adjudica�ao.
Em que sao estabelecidos os requisites e as condlcoes para competicao, julgamento e
forrnalizacso do contrato.

PA"RTE-S - ANEXOS
Anexo I - Especificacao do Objeto;
Anexo II - Minuta da Proposta de Precos:
Anexo Ill - Modelos de Declara�oes/Procura�ao;
Anexo IV- Minuta do Termo de Contrato.

22 Parte: DAS ClAUSULAS EDITALICIAS
1. DOOBJETO
1.1-A presente licita�ao tern por objeto o constante no Preambulo deste Edital, de acordo com
as especificacoes contidas em seus anexos.

2. DA PARTICIPACAO NA UCITACAO
2.1- Podera participar do pregao qualquer pessoa juridica localizada em qualquer Unidade da
Ft>de.-d.;do, desd� que dt�rlCJd d rOO��t:xi�ncrcr.;cU�idrrfl:!> 0�:r-tr�Uttd1 �-�€u� d11�Jtos.
2.2- Nao podera participar empresa declarada inidOnea ou cumprindo pena de suspensao, que
lhes tenham sido aplicadas, por forca da Lei no 8.666/93 e suas alteracoes posteriores, e ainda:
a)
Que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administra�ao
Publica, de acordo com o Cadastro Nacional de Empresas lnidoneas e Suspensas (CEIS). A
Comissao fara pesquisa no site http:/. v. w. po �a datransparenda.gov.br/ceis na fase do
credenciamento, devolvendo os envelopes das participantes que se enquadrem nesta situacao:
bl
Curnprindo penalidade de suspensao ternporaria imposta pela Prefeitura Municipal de
Acarau/CE;
c)
Estejam sob falencia, concordata, dissolu�ao ou liquida�ao, fusao, cisao ou de

incorporacao,
d)
Reunidos sob forma de cons6rcio;
Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com servidor ou cfirigente de 6rgao ou
e)
entidade contratante ou responsavel pela licita�ao;
f)
Auter do projeto baslco ou executive, pessoa fisica ou juridica;
De empresas cujos s6cios ou diretores pertencarn, simultaneamente, a mais de uma
g)
firma iicitante;
h)
Que seja sociedade estrangeira nao autorizada a funcionar no Pais;
De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 92,
i)
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seus incises e par..igrafos, de- Lei Federal n� 8.666/93 e S"JaS posteriores atuatizacoes,
2.3- So podera apresentar ou solicitar quaisquer documentos, rnanifestar-se ou representar
qualquer empress licitante no presente certarne, representante legal habilitado, devendo
apresentar os seguintes docurnentos:

I - documento oflcial de identidade;
II - procuracso por instrumento ptiblico ou particular, este ultimo reconhecido 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 seja 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 tat condicao (atos
constitutivos da pessoa juridica, ata de sua elei�ao, etc.), nos quais estejam expresses seus
poderes para exercer direitos e assumir obriga�oes em decorrencia de tal investidura.
[iyA APRESENTAl;AO

=1

DOS DOCUMENTOS

3.1- Cada licitante devera apresentar, simultaneamente, 2 (dois) conjuntos de documentos, a
,saber: -f>ROPOSTA OE PR�O e OOCUMENTOS OE -HA'BitH�AO, sendo aceita a remessa via
postal para o endereco constante no prearnbulo deste Ed ital.
3.2- Os conjuntos de documentos relativos Proposta de Preco e Habilita�ao deverso ser
entregues separadamente, em envelopes opacos e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante, o numero do CNPJ, o objeto da licita�ao e,
respectivameme, os titulos dos conteudos ("Proposta de Preco" e "Documentos de
Habilitacao"], na forma dos incisos I e II a seguir:

a

I - envelope contendo os relativos

a

a Proposta de Preco:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
PREGAO N• 2802.01/2018
LICITANTE:
CNPJ:
ENVELOPE N• 01 (PROPOSTA DE PREl;OS)

I

II - envelope contendo os Documentos de Habmta�ao:
I

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARAU
PREGAO N• 2802.01/2018
LICITANTE:
CNPJ:
ENVELOPE N• 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAl;AO)

'

a

3.3- Os documentos necessaries participa�ao na presente licita�ao poderso ser apresentados
em original ou c6pia autenticada por cart6rio competente.
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3.3.1-- Os documentos necesscnos � p..--rtici�� na presente licit�ao, compreendendo ce

a

a

documentos referentes
habilitacao e
proposta de preco e seus anexos, deverao ser
apresentados no idioma oficial do Brasil.
3.3.2- Quaisquer documentos necessanos
participa�ao no presente certame licitat6rio,
apresentados em lingua estrangeira, deverao ser autenticados pelos respectivos consulados e
tradurtdos para o idioma oftcial do Brasil, por tradutor juramentado,
3.4- Nao serao aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magneticos, filmes
ou c6pias em foe-sfmile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos
ou catalogos apenas como forma de ilustra�ao das propostas de preco,
3.5· Qualquer cidadao podera impugnar os termos do presente edital, por irregularidade,
protocolizando o pedido ate 2 fdois) dias uteis antes da data ftxada para a realiza�ao do Pregao,
no endereco discriminado no prearnbulo deste edital, cabendo a Pregoeira decidir sobre a
petis:ao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.6· Decaira do direito de impugnar os 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 realizas;ao do Pregao, hipotese em que tal comunicacao nao tera efeito de
recurse.
3.7- A irnpugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao a Irnpedira de participar do
processo licitat6rio ate o transito em julgado da decisso a ela pertinente.
3.8- Acolhida peti�ao contra o ato convocat6rio sera designada nova data para a realizas:ao
docertame.

a

a

a

�DA PROPOS!A DE PREt;O (ENVELOPE N! 01)
4.1- 0 envelope "Proposta de Preco" devera conter a relas:ao dos produtos, sua discrirninacao
ci:iiiforme o -edital, conterdo J rrr;,,c;-.,. oi€n.acrd.,
1�pectivo!, PT� unrtariO!> e 1:otais em
algarismos, bem como o valor global da proposta por extenso, em uma unica via, sem rasuras,
emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel devidamente identificado com o numero de
inscris:ao no CNPJ ou timbre impresso do licitante e ruimero de telefone, devendo, suas folhas
serem rubricadas.
4.1.1- A indicas:ao da razao sociai da empresa licitante, o ruirrero de inscris:ao no CNPJ de seu
estabelecimento e erdereco complete devera ser o que efetivamente ira prestar o objeto da
licita�ao. Sao facultativas as informacoes dos dados referentes ao nurnero de banco, agenda e
conta corrente nesta etapa da licita�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 alega�ao de erro, omtssao ou qualquer
outro argumento nao previsto em lei.
4.2.1· As Propostas de Preco serao consideradas de acordo com os Anexos deste Edital, por
Item, expressa em Real (RS), valores unitarios e totais em algarismos, bem como o valor global
da proposta por extenso, computando todos os custos necessaries para o atendimento do
objeto desta licita�ao. bem como, todos os irnpostos, encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros
custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o
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fomecimento dos produtos, constantes da propceto, -:lbr-angendo, assim, todos- os custos com
materiais e services necessaries a execucao do objeto em perfeitas condicoes de uso e a
manutencao destas condicoes durante o prazo de contrato.
4.3- A validade da Proposta sera de 60 (sessenta) dias;
4.4- Ocorrendo discrepancia entre os precos unitarios e totais, prevalecerao os primeiros,
devenoo a Pr� proceder corr�5es necessanes.
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 Preco que
consubstancie o lance vencedor, se for o caso, segundo o item 9.5 deste edital.

as

1 5. DOS OOCUMENTOS DE HABILITA<;AO (ENVELOPE N2 0:. :2::.c)

:..._

_

5.1· 0 envelope "Documentos de Habilitacao" devera conter os seguintes documentos, em
idkmia -r,ach:,nal, em uma umca ;;fa, sem rasuras, emendas ou ressetvas, confoi"!Ylt' -r-el�� a
seguir:
I • Habilita�io Juridica:
a) C6pia da Cedula de ldentidade do representante legal da Empresa;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato sociai em vigor, com todos os aditivos ou o
ultimo consolidado devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
case de sociedades per acoes, acompanhada de docurnentos de eleicao de seus
administradores;
c) Registro comercial, no caso de empresa individual;
d) lnscri�ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de
diretoria em exerdcio;
e) Decreto de autortzacso, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autoriza�ao 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 Juridicas (CNPJ);
b) Prova de inscri�ao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relative ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatfvel
com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio
ou sede do licitante.
c.1) A comprovacao de quitas;ao para com a Fazenda Federal devera ser feita atraves da
Certidso 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
n!! 1. 751, de 2 de outubro de 2014;
c.2) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda {"'Stadual devcra ser telta atraves
de Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Estadual;

''
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c.3-) A comprovocao de regularidade para- com a- Fezende Municipal de.ver.3- ser feit.:t
atraves de Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Dfvida Ativa Municipal;
dJ Certidao Negativa de Debitos junto ao Municipio de Acarau/CE;
e) Prova de situa,ao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servii;o - FGTS,
atraves de Certificado de Regularidade de Situai;ao - CRS e;
f.) Prova <le ine,,.istencia de debitos inadimplidos perante a Jusnca do Jrabalhc, mediante
a apresentacao de certidao negativa, nos termos do Tftulo VII-A da Consotidacao 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.
ii1 - Qualificas;ao Tecnica:

a) Comprovacso de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o objeto da licitai;ao, fomecido atraves de atestado (s) de capacidade
tecnica, fomecido (s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando que a
LICITANTE fomeceu ou esta fornecendo produtos compatfveis em caracterfsticas com o objeto
da Ticitai;ao.
IV - Qualifica\:ao Economico-Financeira:
a) Balanco Patrimonial e dernonstracoes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, devidarnente registrado no 6rgao de origem e acornpanhado
corn o Certificado de Regularidade Profissional - CRP, fornecido pelo respectivo Conselho
Regional de Contabilidade, que comprovern a boa situai;ao financeira da empresa, vedada a sua
substituicao por balancetes ou balancos provis6rios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados ha mais de 03 (tres) meses da data de apresentacso da proposta,
devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem corno por socio, gerente ou
diretor, acornpanhado do Termo de Registro de Abertura e Encerramento do Livro Diano, este,
devidamente registrado no 6rgao de origem do estado sede do licitante, facultando-se ao
Pregoeiro o direito de exigir a apresentacso do Livro Diario para verificacao de valores;
b) A empresa optante pelo Sistema Publico de Escrituraoio Digital - SPED podera
apresenta-to na forma da lei.
b.1) Entende-se que a expressao "na forma da /el' constante no item 4.2.5.2 engfoba, no
mfnirno:
• Balance Patrimonial;
• DRE - Demonstracao do Resultado do Exercicio;

• Termos de .abertura e de encerrarnento;
•
•

Recibo de entrega de escrituracao contabil digital;
Comprovante/termo de autenticacao digital (assinatura digital), a fim de garantir a
autoria, a autenticidade, a integridade e a validade jurfdica do docurnento digital.
• Certificado de Regularidade Profissional - CRP do contador responsave] pela assinatura
do Bala� Patrimonial.
b.2) As c6pias deverso ser origioarias do Livro Diario constante do SPED.
b.3) A Escnturacso Digital devera estar de acordo com as lnstrui;5es Normativas (RFB n°
1420/2013 e RFB n2 1594) que tratarn do Sistema Ptsblico de Escrituradio Digital - SPED. Para
[
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VERDE;
maiores informa�oes, verficar o site www. ec .ito.go,uJr, no link SPED. Reando a exigencia de
apresentacso do Balance Patrimonial do ultimo exercicio social, a ser apresentado no prazo que
determina o art. 511 das lnstrucoes Normativas da RFB, bem como o que determina a
Jurisprudencia no Ac6rdao TCU n° 2.669/2013 de relatoria do Ministro Valmir Campelo.
c) Certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica;
d) Certidao Simplificada e Especifica emitida pela Junta Cornercial da Sede da Licitante.
V - Demais Documentos de Habilita�io:

a) Declarac,:ao de 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 Constituicso Federal, nao
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, nem
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condic,:ao de aprendiz, a
partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
b) Declarai;:ao 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;
c) Declaracso expressa de integral concordsncia com os terrnos deste edital e seus
anexos, conforme mode lo constante dos Anexos deste edital;
d) Declaracao, sob as penalidades cabfveis, de inexlstencia de fato superveniente
impeditivo da habili�ao, ficando dent£- da obrigstorteoaoe de declarar ocorrencias
posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §22, da Lei n.2
8.666/93).

�

�DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO
-;---,-�.,..,.-:-:-,���6. 1 - A abertura da presente licitai;:ao dar-se-a em sessao pdbtica, dirigida por uma Pregoeira, a
-s-er , .,,d1tiatia no enderece Cun,lant-e do Prc,-;.1riliulo, d-e acordo coni d l"lfr..1-d\.iio mendonada no
preambulo e o conteudo deste edital.
6.2- Antes do infcio da sessao, os representantes dos interessados em participar do certame,
deverso se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira, devidamente munidos de
documentos que os credenciem a participar desta licitai;:ao, inclusive com poderes para
formulacao de ofertas e lances verbais, nos termos previstos pelo inciso IV, do artigo 11, co
Decreto n2 3.555/2000.
6.3- No dia e local designado neste edital, na presence dos representantes 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 documentacao 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.

c
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6.6- POR CREDENCIAMENTO ENTENDE-SE A APRESENTA«;AO CONJUNTA DOS SEGUINTES
DOCUMENTOS:
a) Documento oficial de identidade do s6cio e do representante legal da empresa;
,b)-Pr"Vt-a-r�io-pOr mstrumente i)libttcu i)ti 1)ari-kttlar, este ultirr.o reeun1ra:idu �" n1a1 -fin:-lusiwe
com outorga de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances verbais de precos e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante, acompanhado
do respectivo documento que comprove a investidura/titularidade desses poderes pelo
outorgante (ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da ata de
eiei�o dos administradores, procuras:oes e/ou substabeiecimentos se for o caso, demonstrando
essa condicio de s6cio-gerente, diretor, titular ou representante com poderes para constituicio
do mandato).
c) Nos casos de ME e EPP, apresentar tambem declara�o de que atende os requisitos do Art. 32
da Lei Complementar 123 de 14 de janeiro de 2006, para que possa fazer jus aos beneficios
previstos na referida le1, conforme modelo anexo deste eartal. A niio apresentas:iio da presente
declara�o, na forma aqui exigida, implicara na decadencia do direito aos beneficios previstos
na Lei Complementar 123/2006.
d) DECLARA«;AO de que cumpre plenamente os requisitos de habilita�o, 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, deverso ser apresentados
documentos oficial de identidade e que comprovem tal condis:ao (atos constitutivos da pessoa
jurfdica, ata de sua eleis;ao, etc.), nos quais estejam expresses seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigas:oes em decorrencia de tal investidura.
6.6.2- Estes docurnentos (originais ou c6pias autenticadas em Cart6rio) deverao ser entregues
fora dos envelopes, para que possam ser analisados no infcio dos trabalhos, antes da abertura
dos envelopes "Propostas de Precos".
6. 7- A nao apresentacao ou ircorrecdo insanavel de quaisquer dos doc:umentos de
credenciamento do preposto nao inabilitara o licitante, mas irnpedira o oferecimento de lances
verbais 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.

··������������

7. DOS PROCEDIMENTOS LICITAT6RIOS
7 .1- O Pregao sera realizado pelo Sistema Presencial.
7.2- 0 julgainentu da lkitas:ao sera realizado em aper.as ema fase, -s-e;idu dividido em duas
etapas somente para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedecera ao criteria do MENOR
PRE«;O POR ITEM.
l - a etapa de classiticacao de precos cornpreendera a ordenacao das propostas de todo os
Hcitantes, classffica�ao inicial das propostas passtycis de ofertas -de lances verbals, 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;
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II - ,er etapa de r.abiHt��, declar�ao do llcitonte eencedor e adjudi�-ao compreendere �
verifica�ao e analise dos documentos apresentados no envelope "Documentos de Habilitacso"
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 adjudica�ao, sendo esta ultirna feita caso nao ocorra interposicao de recurso.
7.3· Apos a entrega dos envelooes 11ao cabera desistencia, salvo por rnotivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
7.4- Da reuniao para recebimento, abertura e classificacjo das propostas e habilita�ao, sera
lavrada ata circunstanciada, que mencionara todos os licitantes, as propostas apresentadas, as
cbservacoes e impugna�oes feitas pelas licitantes e demais ocorrencias que interessarem ao
julgamento da licitacao, devendo ser assinadas pela Pregoeira e Equipe de Apoio e portodos os
representantes presentes dos licitantes ou por representantes entre eles escolhidos, sendo o
nurnero minimo de dois licitantes;
7.5- A reuniao mencionada no item anterior oodera ser gravada, pela Pregoeira e Equipe de
Apoio, por qualquer meio de reproducao mecanica ou eletrcnica, como a totografica,
cinematografica, Ionograflca ou de outra especle. A Pregoeira comunicara aos licitantes qual o
meio de grava�ao estara utilizando e os registros decorrentes desta poderao ser utilizados para
comprovacso de atos e fatos nele contidos, sendo que sera arquivada por um periodo 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- 0 Municipio de Acarau se reservara o direito de efetuar diligencias visando confirmar as
intormacoes apresentadas pelo licitante sobre as caracteristicas dos produtos ofertados. Caso
.scjam enccntradas <liscrepancias entre- informa�ces contidas -em document�ao impressa e na
proposta especlfica, prevalecerso as da proposta. Se inexequiveis, este fato impllcara na
desctassificacao da proposta da licitante.

8. DA FASE OE CLASSIFICA�AO OE PR�----------------]
8.1· Serao abertos os envelopes "Proposta de Preco" de todos os licitantes e a Pregoeira
info, m.;-,.; du,;- p-druclJ}arrl.es presentes quafs-liciUrite,, <1p1e,,erti.anm1 propostas de preco para o
fornecimento do(s) objeto(s) da presente licita�ao e os respectivos valores ofertados.
8.1.1. Serao desclassificadas as propostas ·
a) Que nao atenderem as especitlcacoes deste Edita!;
b) Que apresentarem precos unitarios irrisorios, de valor zero, ou precos inexequiveis (na
forma do Art. 48 da Lei de ticitacoes].
c) Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital, nem preco ou
vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;
8.2- A Pregoeira fara a ordenscao 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 a de menor preco, para que seus representantes participem dos lances verbais.
8.2.1- Quando nao forem verificadas no minimo 3 (tres) propostas de precos nas condi�oes
definidas no item 8.2, a Pregoeira ctassificara as melhores propostas, ate o maxirno 3 [tres],
�
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pa-r�-que seus representantes- participern dos lances verbals; qua-i!;,quer que sejam os precos
oferecidos nas propostas escritas.
8.3- Em seguida, sera dado infcio a etapa de apresentacso de lances verbais, que deverao ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com precos decrescentes.
8.3.1- A Pregoeira convidara individualmente os representantes dos licitantes, de forma
sequential, a apresentar lances verbals, a partir da proposta classff'cada de rnenor preco e os
demais, em ordem decrescente de preco,
8.3.2- S6 serao aceitos os lances cujos 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 iances verbais, sera declarada encerrada a etapa competitiva
e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo criterio de menor preco.
8.3.4- A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicara
exclusso do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua ultima
proposta registrada para classificacao, no final da etapa competitiva.
8.3.5- Apos o encerramento da etapa de lances, a Pregoeira verificara a existencia 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 classiflcacso final das propostas, a
Pregoeir.a examinara " .ic-�L;ibilidade do primeiro cla,;�fir-odo, Q!•�ID BO oojero e Y.alor,
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 reaHzem lances verbals, o desernpate se fa.ra por sorteio, em.ate pUb!ico, .na propria sessao
do Pregao, observado, primeiramente, o disposto no item 8.5.1.

8.5.1- Quando for constatado o empote, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de janeiro de 2006, a Pregoeiro oplicar6 os criterios para desempate
em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma:
8.5.1.1- Entende-se por empate aque/as situofoes em que as propostas apresentadas pe/as
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superior
ao me/hor preco.
8.5.1.2- Para efeito do disposto no 8.5.1.1, ocarrenda o empate, proceder-se-a do sequinte
formo:
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classi[icada poder6 apresentar
proposta de preco inferior aaueto considerada vencedara do certame, no pra:o de cinco
minutos, sob pena de precluslio, situaflio em que ser6 adjudicado em seu favor o objeto
/icitodo;
II -Nao ocorrendo a contrata�lio do microempreso ou empreso de oeaueno oorte, najorma do
inciso I deste item, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem no
nipotese do item 8.5.1.1 deste Edita/, no ardem closslficatotia, para o exerckio do mesmo
direito, tombem todos no prazo de cinco minutos cada, sob peno de prec/usiio;
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Ill - no case de .eq.-uivolencia dos votores f::.p¥eSeAtados petas microempresos e .empr.esas- de
pequeno porte que se encontrem nos intervo/os estabe/ecidos no item 8.5.1.1, inciso I deste
Edita/, serti reotizado sorteio para definir aquele que primeiro pooera apresentor melhor oferta.
8.5.l.3- Na hipotese da niio-controtadio nos termos previstos no item 8.5.1.2 deste Edita!, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.5.1.4- o disposto no item 8.5.1.2 somente se aplicar6 quando a melhor oferto inicial nfio tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.5.1.5- Apos o desempate, podera a Pregoeira ainda negociar um melhor preco caso ela nao
atinja o valor de referencia definido pela administracso publica.
8.5- f\Jas situa�oes em que nao se realizem lances verbais, ou depois de deciarado o
encerramento da etapa competitiva, ou se a oferta nao for aceitavel ou no exame de oferta
subsequente, a Pregoeira podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido
preco melhor para a Administra�ao.
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 Preco), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital,
ou com irregularidades, bem como os que apresentarem precos excessivos ou manifestamente
inexequiveis, serao considerados desclassificados, nao se adrpitindo complementacso
posterior.
8.8.1- Considerar-se-ao precos manifestamente inexequfvels aqueles que forem simb61icos,
irris6rios ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos.
8.9- Em caso de divergencia entre inforrnacoes contidas em documentacso impressa e na
proposta especiftca, prevatecerao as da proposta. Em caso de dlvergencia entre inforrnacoes
contidas nos documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porern nao exigidos,
prevalecerao as primeiras.
r----

���-�����-

�• DA FASE OE HABILITA�AO E 00 JULGA!v'ENTO
9.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 8 deste edital, e sendo aceitavel a proposta
-clas,sificada em primeiro lugar, a Pregoefra anunciara a abertura dv ,;;niit-lope r,;;fa-ffrte- sos
"Oocumentos de Habilita�ao" desta licitante.
9.2- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope
n2 02 (Documentos de Hebilitacao], ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido
neste edital, ou com irregularidades, serao considerados inabilitados, nao se admitindo
complementacso posterior, saivo disposto no item9.2.1.

9.2.1- Na forma do que dispoe o art. 42 do Lei Complementar Ilg 123, de 14.12.2006, a
comprovoiiio da regularidade fiscal e trabolhista dos microempresas e empresas de pequeno
porte somente sero exiqida para efeito de assinatura do contrato.
9.2.l.l- Para efeito ao aisoosto no item ocimo, as fv1E e EPP, po; ocasliio de pa-;ticipafOo -neste
procedimento licitat6rio, deveriio apresentar toda a documentndio exigida para efeito de
comprovodio de regularidade fiscal e trabolhista, mesmo que esta apresente a/gum a restriciio.
(
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9.2.1.2--Have.ndo a/guma r..estrit;!io no comprovociio aa r-t!g.::slaridade fisc_oJ, se-r.Q assequrodo o
prow de 05 (cinco) dias titeis, contado a partir do momenta em que a proponente for dec/arado
o vencedor do certame, para regularizai;ao do documentodio, pagamento ou parcelamento do
debito, e emissdo de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidiio negativa.
9.2.1.3- A nao-regulariza,;ao da docurnenuuiio, no prazo previsto no item anterior, impticara
decadertcia do direito a c0rrtrata,;iio, sem prejuizo dos san,;/Jes previsto» no art. 81 do Lei ;;r:
8. 666/93, sendo facultado a Administra,;ao convocar os licitantes remanescentes, no ordem de
c/assifica,;001 para a assinaturo do controto, ou revoqar a licita,;ao.
9.2.1.4- Sera inabilitado a licitante que niio atender as exiqencios deste edital referentes a Jase
de habilita,;ao, bem como apresentor os documentos defeituosos em seu conteudo e forma, e
ainda, a ME au EPP que nao apresentor a regulari::a,;ao da documenta,;ao de Requloridade
Fiscal e Trabalhista no prazo definido no item 9.2.1.2 acima.

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 haja intencso de
Interposicao de recurso.
9.4· Se a oferta nao for aceitavel ou se o licitante desatender as exigencias habilitat6rias, a
Pregoeira exarnmara a oferta subsequents, permitida renegoclacso - item 8.6 do edital,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo verificacao da habilitac;ao do licitante, na
ordem de classificac;ao, e assim sucessivamente, ate uma proposta que atenda integralmente
ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do
certame.
9.5- o licitante declarado vencedor do certame devera apresentar, na pr6pria sessao, Proposta
de Prec;o formal que ratifique o ultimo lance ofertado, se for o caso. E facuftado a Pregoeira
prorrogar o prazo, motivadamente, por 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificacao
realizada na audiencia publica do Pregao;
9.6- Da sessao do Pregao sera lavrada ata circunstanciada, que mencionara os licitantes
credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificacso, a analise
da docurnentacao exigida para habilitac;ao e os recursos interpostos, devendo ser a mesma
assinada, ao final, pefa Pregoeira, sua Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s)
credenciado(s) do(s) licitante(s) presente(s) a sessso ou por representantes entre eles
escolhidos, sendo o nurnero mfnimo de dais licitantes.
9.7- Ao final da sessao, case nao haja intencao de interposic;ao de recurso e o prec;o final seja
igual ou inferior ao previsto para a aquisic;ao dos produtos sera feita, pela Pregoeira, a
adjudicac;ao ao licitante declarado venc:edor do certame e encerrada a reuniao.
Posteriormente, o processo, devidamente instrufdo, sera encamirhado para a Secretaria
competente para homologacao e subsequents contratacao.
9.8· Os envelopes com os documentos relativos habilitac;ao dos licitantes nao declarados
vencedores serao reti rados pelos representantes dos licitantes na pr6pria sessso. Os
remanescentes permanecerao em .p.oder da Pregoeira, devidarnente lacrados, durante 20
(vinte) dias correntes a disposicao dos licitantes. Findo este prazo, sem que sejam retirados,
serao destrufdos.
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bo. DOS RECURSOS

10.1- Ao final da sessao, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer
licrtante podE"rd rrrcfrl'rfl:Star, imedlm €rrfcnivacfa,11e11te, a inrE:r,�oti" irn€1por recurse, com
registro em ata da sintese 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
numero de dias, que comecarao a correr do termino do prazo da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
10.1.1- 0 recurse contra decisao da Pregoeira tera efeito suspensive.
10.1.2-A falta de manifestacao imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessso
do Pregao, irnportara a preclusao do direito de recurse e a adjudicacao do objeto da licitacao
pela Pregoeira ao licitante vencedor.
10.1.3- A peti�ao podera ser feita na pr6pria sessao e, se oral, sera reduzida a termo em ata,
facultado a Pregoeira o exame dos fatos e julgarnento imediato do recurso.
10.2- 0 acolhimento de recurse importara a invalidacilo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
10.3- Os autos do processo administrative perrnanecerso com vista franqueada aos
interessados na sala da Cornissao de Licita�ao.
10.4- Decididos os recurses e constatada a regularidade dos atos procedirnentais, o(s)
Secretariois) de origem homologara o procedimento licitat6rio e adjudicars o objeto ao(s)
licitante(s) declarado(s) vencedor(es) do certame, determinando a contrata�ilo da
adjudicataria.
10.5- Os recurses e irnpugnacoes interpostos fora dos prazos nao serao conhecidos.
lii:_oACONTRATA�AO

_
___,
11.1- As obrigacoes decorrentes da presente licitacao serso formalizadas por termo de
contrato espedfic:.u, ,.,,.1ebrado -entre o tv1ur'iic1µia, represerrtado pelofs] Secretario15i
Ordenador(es) de Despesa (doravante denominado Contratante), e o licitante vencedor
(doravante denominada Contratada), que observers 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 Munidpio.
11.2- 0 licitante vencedorter.i o prazo de 02 [dois] dlas uteis, contados da devida convocacao,
para celebrar o referido Contrato, do qual farao parte integrante o edital, seus anexos, a
proposta e demais documentos 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 Termo de Contrato no prazo estabelecido
facultado ao(s) Secretariols) Ordenador(es) de Despesa convocar as licitantes remanescentes,
respeitada a ordem de ctassiflcacao final das propostas (item 8.4 deste edital), para faze-lo em
igual prazo e nas mesmas condi�oes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos
precos (descontos), ou revogar a licita�ao.
11.4- lncurnbira Contratante providenciar, sua conta, a publica�ao do extrato do Contrato
nos quadros de aviso dos 6rgaos publicos municipais, ate o quinto dia util do mes seguinte ao
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 0 mesmo
procedimento se adotara com relacilo aos possfveis termos aditivos.
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11.5-· 0 licit-ante adjudicat�io se .obriga a manter, durante toda a l!xecu� do Contr-ato, em
compatibilidade com as oorigacoes assumidas, todas as coodicoes de habititacao,
11.6- 0 Termo de Contrato s6 podera ser alterado em conformidade com o disposto no art. 65
da Lei n.2 8.666/93.
12. DA VALIDADE EDA VIGENCIA
12.1- 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 2018,
contados a partir da Nota de Empenho.

I 13. DAS OBRIGAl;O�S co_N_R_A_T_U_A
T
_SI

_
13.1- A Contratante, atern das obrigacoes resultantes da observancla da Lei n.2 8.666/93,
devera obedecer as disposicoes elencadas na minuta do Tenno de Contrato - Anexo a este
edital.

[ 14. DA EXECU«;AO Do coNTRAr_o

�
14.1- 0 Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausutas
contratuais e as 110rmas dispostas na L-ei -r, ..Q 8.666/93 e alter�ces postenores, bi:m cvff.o
legisla>ao pertinente, respondendo cada uma pelas consequencias de sua inexecucso, total ou
parcial.
14.1.1· DA DATA, LOCALE HORARIO DE ENTREGA DOS PRODUTOS
14.1.2- O(s) objeto deverso ser entregue(s) na forma, prazo, locais e horarios definidos no
Preambulo deste Edita!.
14.1.3-A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a nao comprometer o funcionamento
dos sistemas, recurses ou deslocamentos. Havendo necessidade de interrupcso, esta devera
estar devidamente planejada e ser necessariamente aprovada pelo Secretario Ordenador de
Despesa.
14.1.4- Em nenhuma hipotese seriio concedidas prorroga�oes de prazo.
14.1.5- Por ocasiso da entrega dos produtos, o fomecedor 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 domicilio a Rua Gapitao Diogo
Lopes, n° 2105, Bairro Vereador Antonio Livi no da Silveira, 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.
14.2· A fiscaliza>ao do Contrato sera exercida pelo(a) Secretario(a) Ordenador(a) de Despesa.
14.3- O exercicio da fiscalizacao ou o acompanhamento sera exercido no interesse do
Municipio e nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou
preposto, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de
irnperfeicao tecnica, vfcios 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 Edital e do respectivo Contrato.
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14.5- Quaisquer exigencias- de- fis"..,;: liz-.l'".,...� inerentes ao objeto do Contrato deverao ser
prontamente atendidas pela Contratada, sem onus para a Contratante. A Contratada e
obrigada a reparar, corrigir, substituir, as suas expenses, no todo ou em parte, onde se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes, sem prejuizo da aplicai;:ao das penalidades cabiveis.
14.6- 0 produto objeto da licitai;:ao nao exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito
desempenbo em relai;:ao a pram de entrega, validade e qualii:lade ®'Pfoduto.
14.7- A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acrescimos ou
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 alem deste Ii mite mediante acordo entre as partes.

15. DA RESCISAO DO CONTRATO
15.1- 0 Contrato podera ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei
n.s 8.666/93 € rr.a:. forrna. prevlstas nos artigos 79 e 80 ci.; m,:,srtrd J,;,i "' S"Uds· Jlt.,,d�°"'
posteriores.
15.2· A inadimplencia das clausulas e condicoes estabelecidas no instrumento convocat6rio,
pela Contratada, assegurara a Contratante o direito de da-lo por rescindido mediante
notificai;:ao entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.
15.3- Os procedimentos de rescisao contratual, tanto amigaveis, co")? os determinados por ato
unilateral da Contratante, serao formalmente motivados, assegurado contradit6rio e a ampla
defesa, mediante previa e comprovada intimacao 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 utels, contados da
intimai;:ao comprovada da decisso rescis6ria.

�

[ 16, DO PREc;O E DO PAGAMENTO
16.1-0s precos ofertados devem ser apresentados, com incidencia de ICMS;
16. 2- A �-,t-rega '10s vrooutos -devera-obedecer ao 1:ontido no Preambulo deste Edita!;
16.3· Os precos dos produtos objeto da presente licitai;:ao serao cobrados pelo licitante
adjudicatsrio de acordo com as condii;:oes estabelecidas no pregao.
16.4- Os produtos efetivamente fomecidos serao atestados e pagos, respectivamente, pelo
Liquid ante e Ordenador de Despesa da Secretaria de origem, cujo endereco sera o de cobranca
das faturas reiacionadas a este edita1, nos prazos e na forma estabelecidos na minuta do Termo
de Contrato - segundo modelo 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 Neta Fiscal, diretamente pela Secretaria de origem,
atraves de credito na Conta Baocaria do fomecedor ou atraves de cheque.

17.1· 0 licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execucso do Contrato, comportar-se de mode inidoneo, fizer
dectaracso falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da citai;:ao e da ampla
defesa, flcara impedido de licitar e contratar com a Administrai;:ao, pelo prazo de ate 2 (dais)
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ancs, enquanto perdurarem os motivos determioantes dapuni�ao cu ate que seje promovidc areabilitacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade sem prejulzo das multas
previstas no edital e no termo de contrato e das demais corninacoes legais.
17.2- A Contratada flcara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucso total
ou parcial do contrato, erro de execucao, execucdo imperfeita, mora de execucso,
ITTadf;r..ple;,·rento contratual ou nao veracidade das inform�0es erestadas, garantida a previa
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 licitacao:
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolyimento das oorigacoes da
Contratante, desde que nao caiba a aplicacao de sa�ao mais grave.
II - multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agencia 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) sabre 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% (dais por cento) sabre o valor contratual total do exerdcio, par infra,ao a qualquer
clausuta ou condi,ao do contrato, nao especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada
em dobro na reincidencia;
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir
qualquer produto rejeitado, caracterizanda-se a recusa, caso a correcao nao se efetivar nos 5
(cinco) dias que se seguirem a data da comunicacao formal da rejeicaa;
Ill - suscensso temporana de participacao em licita,aa e impedimenta de cantratar
com a Municipia de Acarau, par prazo nao superior a 2 (dais) anos;
IV - declaracso de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra,aa Publica,
enquanta perdurarem as motivos determinantes da puni,ao ou ate que seja promovida a
reabilitacao perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a
Administra,aa pelas preiuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada
com base no inciso anterior.
17.3- No processo de aplicacao de penalidades assegurado o direito ao contradit6rio e a
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 orazo de 5
(cinco) dias a contar da notificacao au decisao do recurse.Seo valor da multa nao for pago, au
depositado, sera automaticamente descantado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em
caso de inexistencla ou insuficiencia de credito da Contratada, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito coma Divida Ativa do Municfpio e cobrado mediante processo
de execucao fiscal, com os encargos correspcndentes.
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 ilfcitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

e
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!I - dernonstrarem nao possuir idoneidade .par.a- contralar corn a Administr�ao
Publica, em virtude de atos ilicitos praticados;
Ill - sofrerem condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos.
17.6- As sancoes previstas nos incisos I, Ill e IV do item 17.2 supra poderso ser aplicadas
ju-ntamente com a do mciso {1 do rnesmo item, facu-ltada a defesa previa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
17.7- A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro
do prazo de 2 (dois) dias uteis a contar da notifica,;ao que lhe sera encaminhada, estara sujeita
a multa de 5,00% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejulzo das demais
penalidades cabfveis, por caracterizar descumprimento total da obrigacao assumida.
17.8- As san,;oes 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.

I
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1s. DA DOTA�A.o OR�MENTARIA

18.1- Os recurses para a execucao do objeto da presente licitacao correrao a conta das
Dota,;oes Orcamentarias especificadas no preambulo deste edital.

------------ _ ___J

19. DISPOSl�OES GERAIS
19.1- As normas que disciplinam este Pregao serso sempre interpretadas em favor da
amplia�ao da disputa entre -os interessados, atendl.:tos os ir,t.,;,,-e,;;.,;,; r,Jblk..:.s -e -o da
Administra�ao, sem comprometimento da seguranca da Contratacso. Os cases omissos
poder1lo ser resolvidos pela Pregoeira durante a sessao.
19.2- O nao atendimento de exigencias formais nao essenciais nao ,mportara no afastamento
do licitante, desde que sejam possfveis a aferi,;ao da sua qualidade e a exata cornpreensao da
sua proposta durante a realiza,;ao da sessao ptiblica deste �reg3o.
19.3- A adjudicacao e a hornologacao do resultado desta licita,;ao nao implicara direito a

contratacso.
19.4- Nenhuma indenizacao sera devida as licitantes pela elaboracso ou pela apresentacao de
documentacao referente ao presente edital.
19.5- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de inicio de contagem
e inclui-se o dia do vencimento, observando-se que s6 se iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal no Municfpio, exceto quando for expressamente estabelecido em contrsrio.
19. 6- O Secretario Ordenador de Despesa podera revogar a presente licitacao por razoes de
interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de offcio ou mediante
provocacao de terceiros, nos terrnos do art. 49 da Lei n.2 8.666/93, nao cabendo as Jicitantes
direito a indeniza,;ao.
19.7- Qualquer rnodificacao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionaveimente,
a altera,;ao nao afetar a formulacao das propostas.
19.8- Para dirimir, na esfera judicial, as questoes oriundas do presente edital sera competente
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19.9- Na hip6tese de nao haver expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes
contendo a documentacso e proposta, a data da abertura ficara transferida para o primeiro dia
util subseqiiente, no mesmo local e borario anteriormente estabelecido.
19.10- Quaisquer duvidas porventura existentes ou solicitacoes de esclarecimentos sobre o
disposto no presente edital deverso ser objeto de consults, per escnto, a Comissao
Permanente de Licitac;ao, ate 5 (cinco) dias correntes anteriores data fixada para a realizac;ao
do Pregao, que serso respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo de
consul ta, por meio de circular encaminhada aos participantes do certame.
19.11- Os recursos mencionados no item 10 deste edital, eventualmente interpostos, serao
dirigidos ao(a) Secretarioia] Ordenador(a) de Despesas, por irrtermedio dota) Pregoeiro(a).
caso este resolva manter o julgamento proferido na decisao que motivou o recurse, e
protocolizados exclusivamente no enderec;o mencionado no Prearnbulo deste edital.
19.12- Copias do edital e anexos serso fornecidos gratuitamente, nos horarios de 08h00min as
12h00min, no enderec;o: Rua Capitao Diogo Lopes, n° 2105, Bairro Vereador Antonio Livino da
Silveira, Acarau/Ce, ficando os autos do presente processo administrative de Pregao
disposicao para vistas e conferencia dos interessados.
19.13- Poderao ser obtidas inforrnacoes, ainda, pelo email: licitaacarau@hotmail.com.
19.14- A versao completa do edital tambem poders ser obtida junto ao portal de licitac;oes do
Tribunal de Contas do Estado do Ceara
TCE, no enderec;o etetrooico

a

a

www.tcm.ce.gov.br, ; ,-:�!t�oes.
19.15- Os casos omissos serao resolvidos pelo Secretario Ordenador de Despesa, mediante
apiicac;ao da Legislac;ao Pertinente.
19.16- Os interessados, ao participarem do pregao, expressam, automaticamente, sua total
concordancla aos termos deste Edital, nao podendo alegar, posteriormente, desinformacao sua
ou de representante.

Acarau/CE, 05 de rnarco de 2018.

T�

L-,, Ana
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ANEXO I
ESPECIFICA�AO 00 OBJETO
Pn�Ao··PRES£f�CIAt r,:Z" 28()2-.01,'2018
1, OBJETO: AQUISl<;AO OE MATERIAL OE EXPEOIENTE OESTINAOOS AS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNIC[PIO OE ACARAU/CE, conforme especificacoes abaixo:

2, CONTRATANTES
Gabinete do Prefeito;
Sec. de Administra�ao e Finances:
Sec. de lnfraestrutura;
Secretaria de Agroneg6cios, Pesca, lrriga�ao e Desenvolvimento Economico;
Sec. de Me10 Amb1ente;
Sec. de Turismo, Cultura e Cornunicacao;
Sec. de Desporto e Juventude.

3. FUNDAMENTO LEGAL
Processo de Licita�ao, na modalidade Pregao, em conformidade com a Lei n.!! 10.520, de 17 de
julho de 2002, a lei n." 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes posteriores e a Lei
Complementar 123 de 14 de Dezembro de 2006 e suas alteracoes.

4. ESPECIFICA�AO DOS PROOUTOS

I

UNIDADE ' QUANTIDADE'
ITENS ,
ESPECIFICA�AO
1
Agenda telefonica (a-z) capa plastica
Und ,_
40
2
Almofada pf carfrnbo na cor azul
Und
53
Und
3
Apagador p/ quadro branco
50
I
,
confeccionado
em
,
plastico
Apontador para lapis,
4
Und
288
I
5
Bandeja organizadora em acrilico tripla artrculavet
Und .. ,
19 �
6
Barbante rolo com 70 mts
ROLO
25
PC
40
7
Bexig� n!! 6 na cores variad�s pct �om 50 unid
Bloco p/ rascunho auto adesivo,amarelo tam. 10x7
8
Und
180
cm com 100 fls
Bloco p/ rascunho auto adesivo,amarelo tam. 5x4
0nd
168
9
com 100 fls
'
-cm
Borracha branca macia para lapis, n!! 20,
Pct
20
10
fabricacao nacional, tamanho grande pct com 100
unid
Borracha branca quadrada ex com 24 unid
ex
28
11
caixa potionda, box para arquivo morto,
360
Und
12 confeccionada em plastico resistente, 25cm de
•
largura,
35,5
de
I
L

.

-

-- -- l

'

I

l

.

I

.

L

'

iq;aacaraU@hotmatcom
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�
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�

0

��

unlcef 13

•,,

Cal cu lad ora grcnde 12d(g�tos

I

'"'' 0'"6

-

Und

34

Caneta
esferog rafica,
tubo
transparente,
14
sextavada, ponta de metal, cor azul, ex com 50
Cx
unid
Cane ta
es ferografica,
tubo
transparente,
15
sextavada, ponta de metal, car verrnelha ex torn
Cx
50unid
16
Caneta hidracor,c onj. Com 1 2 cores _ponta grossa
Conj.
1
Caneta marca texto, cores variadas, em plastico,
ex
17
diametro da ponta 4 m m, tipo da ponta
fluorescente, carga n:!o reca rregavel ex com 6 unid
18
Cl<
Cane� para CD 2. Ocxcom2O unidades
I
Cartolina comum,50x66cm,cores variadas,pct com
19
Pct
100 fls
�
Cartolina d upla face, cores variadas pct com 20
..,,.,
zcv
pct
unid
,-...21
Cartolina duplex, cores variadas pct com 20 u nid
Pct
�
Cd tipo prata, pa ra gravacao, (cd -f\11), 700mb,80
22
Und
I
min
I
Chaveiro com eti queta de identificacao pct com
23
Pct
100 unid cores va riadas
Clips em aco niquelado, tamanho n!! 2,
24
Cx
acondicionado e m caixa com 100 unidades
Clips em aco niquelado, tamanho n!! 3,
25
ex
acondicionado e m -eaixa com 100 ur.idadet
Clips em aco niquelado, tamanho n!! 6,
26
Cx
acondicionado e m caixa com 100 unidades
Cola lfquida branc a, contendo 90g, acondicionada
27
em frasco plastico resistente, nao t6xico, ex com
Cx
12 unid
Cola
liquida
especial
para
e.v.a,
80g,
28
acondicionado e m frasco plastico resistente, n:!o
ex
t6xica, ex com 12 unid
'--+ liquida especial
Cola
para
isopor, 90g,
aconcncronado
e
29
m frasco plastlco resistente, nao
ex
t6xica, ex com 12 unid
I
30
Cola quente em bastao grosso
Und
Cones de sinalizac:!o, em pvc rigido, medindo 70
31
Und
cm de altura
!-------'-'--'--�
I
32
Cordao para cracha 25M
....:_
R.:._
L -+Corretivo lfquido, a base d'agua e secagem rapida,
18 ml, acondicionado em frasco plastico
Cx
33
resistente, ex com 12 unid

70

15

-

39

l

120

L

-

I

t

--�

n

icitaacaraUO,hO!mail com

www acarau e& gov.br

I

45

-

t

-1

9

-

35
19
920
4
108
192
156
21

8

23
108

--�

80
7 __
23

-i

