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1. - DISPOSICOES PRELIMINARES:
1.1 — A PREITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ/CE através da Secretaria de Assisténcia

Social e este Pregoeiro, designado pela Portaria n° 002/2022 de 03 de Janeiro de 2022, torna
pdblico para conhecimento dos interessados que na data, horario e Iocal ja indioados
anteriormente, realizar-se-a Iioitagao na modalidade PREGAO ELETRDNICO, do tipo

MENOR PRECO POR ITEM.

1.2 - O Pregao Eletronico seré realizado em sessao p|JbIica, por meio da INTERNET,
mediante condigoes de seguranga - criptografia e autenticagao - em todas as suas fases. Os
trabalhos serao conduzidos por ser\/idor da PREFEITURA MUNICIPAL, denominado
Pregoeiro, mediante a inseroao e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o

aplicativo "BBMNET Licitaooes", constante da pagina eletronica do BBMNET — Licitaooes
Publicas, no enderego wvvvv.bbmnet|icitacoes.com.br
2. - DO OBJETO:
2.1 I - CONTRATAQAO DE SERVIQOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA
ASSESSORAMENTO AO PROJETO PONTO _ DE VISTA PARA SUBSIDIAR AS
ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BELA
CRUZ/CE.

3. - QOTACAO ORCAMENTARIA:
3.1 As despesas com 0 pagamento do referido objeto correrao por oonta da dotagao
orgamentaria abaixo especifioada:

UNIDADE L

°'-A§$'F'°A9A‘? PROJETO ou

ELEMENTO

FONTE DE .:

ORQAMENTARIA PR';,(§‘|§;&')'{.II'CI,I ATIVIDADE DE DESPESA |§EcuRso
0602
I os.243.ooo7 I
2.034
I33.9o.s9.oo I PROPRIO
4. - FORMALIZACAO DE CONSULTAS:

4.1 — Decai do direito de solicitar esclarecimentos dos termos do edital de Iicitagao perante a

Administragao, o licitante que nao o fizer antes do segundo dia um que anteceder a data
fixada para recebimento das propostas.

5. - DA IMPUGNAQAO:

I
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5.1 - Qualquer pessoa fisica ou juridica podera impugnar o ato convocatorio do Pregao
Eletrénico,

dirigindo

a

impugnacao

por

escrito

ao

seguinte

endereco:

belacruzlicitacao@gmail.com.
5.2 — Decai do direito de impugnar os termos do edital de licitacao perante a Administracao, o
interessado que nao o fizer até o terceiro dia Util que anteceder a data fixada para
reoebimento das propostas.
6. - CONIDICDES PARA PARTICIPACAO:
6.1 - Poderao participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigéncias

contidas neste edital e seu anexo.
6.2 - Estarao impedidos de participar, direta ou indiretamente, de qualquer fase deste
processo licitatorio os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situacoes a
seguir:
' 6.2.1 - estejam constituidos sob a forma de consorcio;
6.2.2 - estejam cumprindo a penalidade de suspensao temporaria ou de impedimento

de licitar e de contratar;
‘ 6.2.3 - sejam declaradas inidéneas em qualquer esfera de Governo;
6.2.4 - estejam sob faléncia, recuperacao judicial e extrajudicial, dissolucao ou
liquidacao;
I 6.2.5 - isoladamente ou em oonsorcio, sejam responsaveis pela elaboracao do projeto
bésico, ou executivo ou da qual 0 autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
' detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responséveis técnicos ou subcontratados;
6.2.6 - sejam servidores ou dirigentes de orgao ou entidade contratante ou responsavel
pela licitacao.
7. - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

7.1 - O certame seré conduzido pelo Pregoeiro, que tera, em especial, as seguintes
atribuicoes:
7.1.1 - coordenar os trabalhos da equipe de apoio;
I 7.1.2 - responder as questoes formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
7.1.3 - abrir as propostas de precos;

/

7.1.4 - analisar a aceitabilidade das propostas;
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7.1.5 - desclassificar propostas indicando os motivos;
7.1.6 - conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta ou do
lance de menor prego;
7.1.7 - verificar a habilitacao do proponente;
7.1.8 - declarar o vencedor;
7.1.9 - receber, examinar e submeter os recursos a autoridade competente para

julgamento;
7.1.10 - elaborar a ata da sessao;
7.1.11 - encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e autorizar a

contratacéo.
8. — _DO CREDENCIAMENTO DO LICITANTE NO PORTAL BBMNET:

8.1 ¥- Os procedimentos para credenciamento e obtencao da chave e senha de acesso
poderao ser iniciados diretamente no site de licitacoes no endereco eletronico
www.bbmnetlicitacoes.com.br, acesso “credenciamento — licitantes (fornecedores)”.
8.2 — As duvidas e esclarecimentos sobre credenciamento no sistema eletronico poderao ser
dirimridas através da central de atendimento aos licitantes, por telefone, WhatsApp, Chat ou e-

mail, disponiveis no endereco eletronico vvww.bbmnetlicitacoes.com.br.
8.2.1 — Qualquer duvida dos interessados em relacao ao acesso no sistema BBMNET
Licitacoes podera ser esclarecida através dos canis de atendimento da Bolsa Brasileira
de Mercadorias, de segunda a sexta-feira, das 8 as 18 horas (horario de Brasilia) através
dos canais informados no site vvvvvv.bbmnetlicitacoes.com.br.
9. — PARTICIPACAO/PROPOSTAS/LANCES:

9.1 - A participacao no certame dar-se-a por meio da digitacao da senha pessoal e
intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de
precos, por meio do sistema eletronico no sitio vvwvv.bbmnetlicitacoes.com.br , opgéo "Login"
opcao “Licitagao Publica” “Sala de Negociagao”
9.1.1 — As propostas de preco deverao ser encaminhadas eletronicamente até data e horario
definidos, conforme indicacao na primeira pagina deste edital.
9.2 - Cabera ao fornecedor acompanhar as operacoes no sistema eletronico durante a sessao

publica do pregao, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negocios diante da
inobssen/ancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
9.3 - Caso haja desconexao com o Pregoeiro no decorrer da etapa competitiva do pregao, o
sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances,
RUA SETE DE SETEMBRO, N° 34 - CENTRO — BELA CRUZICE — CEP: 62570-000
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retornando o Pregoeiro, quando possivel, sua atuacao no certame, sem prejulzo dos atos
realizados.
9.3.1 - Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao

do pregao sera suspensa e tera reinicio somente apos reagendamento/comunicacao
expressa aos participantes via “chat” do sistema eletronico, onde sera designado dia e
hora para a continuidade da sessao.
9.4 - Caso exista a necessidade de ser suspenso o pregao, tendo em vista a quantidade de

lotes, o pregoeiro designara novo dia e horario para a continuidade do certame.
9.5 - O andamento do procedimento de licitacao entre a data de abertura das propostas e a

adjudicacao do objeto deve ser acompanhado pelos participantes por meio do portal
“www.bbmnetlicitac0es.com.br”, que veicularé avisos, convocacées, desclassificacoes de

licitantes, justificativas e outras decisées referentes ao procedimento.
10. - DA PROPOSTA DE PRECOS:

10.1 - O encaminhamento de proposta pressupoe também pleno conhecimento e atendimento
de todas as exigéncias contidas no edital e seus anexos. O fornecedor seré responsavel por
todas as transacoes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico, assumindo
como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
10.2 — As propostas encaminhadas terao prazo de validade de 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados da data da sessao de abertura desta licitacao, conforme disposicao

legal.
10.2.1- Ao apresentar sua proposta o licitante concorda especificamente com as seguintes

condicoes:
10.2.1.1 - Os produtos ofertados deverao atender a todas as especificacoes constantes

deste Edital e Termo de Referéncia.
10.2.1.2 - Os precos deverao ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos
no campo apropriado do sistema eletrénico com o VALOR UNITARIO.
10.3 — Ao encaminhar a proposta de pregos na forma prevista pelo sistema eletrénico, a
licitante devera preencher as informacoes de Marca e inserir Ficha Técnica, sempre que
solicitadas pelo pregoeiro quando do cadastramento do edital na plataforma, sendo vedada a
identificacéo do licitante por qualquer meio.
10.3.1 verificar a condicao da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo
proprio da plataforma BBMNET Licitacoes
10.4 - Os precos deverao ser cotados em moeda corrente nacional e preenchidos no campo
apropriado do sistema eletronico e neles deverao estar inclusas todas e quaisquer despesas,
tais como frete, encargos sociais, seguros, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o
fornecimento do objeto licitado.
/
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11. - ABERTURA DAS PROPOSTAS E LANCES:

11.1 - A partir do horario previsto no edital, tera inicio a sessao publica do Pregao Eletronico,
com a divulgacao das propostas de precos recebidas pelo sitio ja indicado no item 9.1,

passando 0 Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
11.2 - Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverao estar conectados

ao sistema para participar da sessao de lances. A cada lance ofertado o participante sera
imediatamente informado de seu reoebimento e respectivo horario de registro e valor.
I

11.2.1 — Para efeito da disputa de precos, as propostas encaminhadas eletronicamente
pelos licitantes serao consideradas lances.
11.2.2 — Cada licitante podera encaminhar lance com valor superior ao menor preco

registrado, desde que seja inferior ao seu ultimo lance e diferente de qualquer outro
valor ofertado para o lote.

.
»

11.3; Com o intuito de conferir celeridade a conducao do processo licitatorio, é permitido ao
pregoeiro a abertura e gerenciamento simultaneo da disputa de varios lotes da mesma

licitacao.
11.4} A fase de lances sera no formato ABERTO: O tempo da etapa de lances sera de 10

(dez) minutos e sera encerrada por prorrogacao automatica. O sistema informara “Dou-Ihe
uma”quando faltar 02m00s (dois minutos para o termino da etapa de lances (sessao
publica), “Dou-Ihe

duas”quando

faltar

01m00s

(um

minuto)

e “Dou-Ihe

trés

—

Fechado”quando chegar no tempo programado para o encerramento. Na hipotese de haver
um lance de preco menor que 0 menor lance de preco registrado no sistema, nos ultimos
02m00s do periodo de duracao da sessao publica, o sistema prorrogara automaticamente o
tempo de fechamento em mais 02m00s a partir do momento do registro do ultimo lance,
reiniciando a contagem para o fechamento, a partir do “Dou-lhe uma” e, assim,
sucessivamente.
11.4.1 O pregoeiro tem a acao de iniciar a fase de lances, depois todo processo é
automatico, conforme explanado acima.
11.4.2 lniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes sao avisados via chat
na sala de negociacao, a linha do lote/item também indica essa fase (na coluna
Situagao) e, no caso de uma Prorrogacao Automatica, o icone de “Dou-lhe uma”,
“Dou-lhe duas", é exibido;
11.5. Assim que a etapa de lances for finalizada e o sistema detectar um empate, conforme
estabelece os artigos 44 e 45 da LC 123/2006 a ferramenta inicia a aplicacao automatica do
desempate em favor ME/EPP/MEI, conforme procedimento detalhado no item 14 deste Edital.
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11.6 - O Sistema eletronico informara as propostas de menor preco de cada participante

imediatamente apos o encerramento da etapa de lances.
12. - JULGAMENTO DAS IPROPOSTAS:
12.1 - O Pregoeiro efetuara o julgamento das propostas pelo critério de "menor prego",
podendo encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta diretamente ao licitante que

tenha apresentado 0 lance de menor valor por lote, para que seja obtido preco melhor, bem
assim decidir sobre sua aceitacao, observados os prazos para fornecimento, as
especificacoes técnicas, parametros minimos de desempenho e de qualidade e demais
condicoes definidas neste edital.
12.2 - Apos o encerramento da sessao de disputa e estando o valor da melhor proposta acima
do valor de referéncia, o Pregoeiro negociara a reducao do preco com o seu detentor.

12.3 - Eincerrada a etapa de lances da sessao publica e ordenadas as ofertas, o pregoeiro
comprovara a regularidade de situacao do autor da melhor proposta, avaliada na forma da Lei

10.520/2002 e 8.666/93. O Pregoeiro verificara, também, o cumprimento das demais
exigéncias para habilitacao contidas nos itens 13 e 14 deste Edital.
12.3.3 — No caso de desclassificacao do licitante arrematante, o novo licitante
convocado devera apresentar documentacao e proposta nos mesmos prazos
previstos nos itens 13 e 14, a contar da convocacao pelo pregoeiro através do chat
de mensagens.
12.3.4 - A inobservancia aos prazos elencados nos itens 13 e 14, ou ainda o envio
dos documentos de habilitacao e da proposta de precos em desconformidade com

o disposto neste edital ensejara a inabilitacao do licitante e consequente
desclassificacao no certame, salvo motivo devidamente justificado e aoeito pelo
Pregoeiro.
12.4 - Se a proposta ou lance de menor valor nao for aceitavel, ou se o licitante desatender as
exigéncias habilitatorias, o Pregoeiro examinara a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitacao, na ordem de classificacao, e
assim sucessivamente, até a apuracao de uma proposta ou lance que atenda ao edital.
12.5 - Considera-se inaceitavel, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que nao atender
as exigéncias fixadas neste Edital.
12.6 - Havendo lances no tempo de disputa da sessao publica, a proposta final de precos do
licitante detentor da melhor oferta devera ter seus valores unitarios e totals ajustados de forma
que os precos de cada um dos itens nao resultem, apos os ajustes, inexequiveis ou

superfaturados.
12.7 - O licitante detentor da melhor proposta devera apresentar, no prazo maximo de 02
(duas) horas apos o termino da sessao de disputa de lances do ultimo lote/item do pregao,
via e-mail do pregoeiro indicado na primeira folha deste edital, a proposta final de precos, os
documentos de habilitacao deste Edital.
/
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12.8 - Constatado 0 atendimento das exigéncias fixadas no edital, inclusive as exigéncias de

habilitacao, o licitante sera declarado vencedor do certame pelo Pregoeiro.

13. -IDA HABILITAQAO:
13.1. Os documentos relativos a habilitacao dos licitantes, deverao ser encaminhados até a

abertura da sessao publica (fim de reoebimento das propostas), conforme previsto neste edital,
contados da convocacao do Pregoeiro, por meio eletronico (upload), nos formatos (extensoes)
“pdf”, “doc”, “xls”,“png” ou “jpg”, obsen/ado o limite de 6 Mb para cada arquivo, conforme regras de
aceitacao estabelecidas pela plataforma vwvw.bbmnetlicitacoes.com.br.
13.2. Franqueada vista aos interessados e decorrido o prazo de 10 (dez) minutos, sera aberto o

prazo para manifestaoao da intencao de interposicao de recurso.
I

13.3. A empresa participante e seu representante legal sao responsaveis pela autenticidade e
veracidade dos documentos enviados eletronicamente.
13.6.1 - Para Habilitacao Juridica:

13.6.1.1 - Cédula de identidade e cpf do responsavel legal ou signatario da
proposta.
13.6.1.2 - registro comercial, no caso de empresa individual;
13.6.1.3 - ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente
registrado no orgao competente, em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e,
no caso de sociedade por acoes, acompanhado de documentos comprobatorios da eleicao
dos atuais administradores;
13.6.1.4 - decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pals, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento
expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir;
'
13.6.1.5 - declaracao sobre Empregado Menor, conforme disposto no inciso V do
art. 27 da Lei n° 8.666/93.
13.6.1.6 - Apresentar Certidao do Cadastro Nacional de Empresas lnidoneas e
Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao;
'

13.6.1.7 - Apresentar certidao Negativa de Consulta ao Cadastro Nacional de

Condenacoes Civeis por Atos de imobilidade Administrativas, mantido pelo Conselho
Nacional de Justica.
, 13.6.3 - Para Reqularidade Fiscal:

//

13.6.3.1 - inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), do
Ministério da Fazenda;
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13.6.3.2 - lnscricao no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se
houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o

objeto deste edital;
3

13.6.3.3 - Certificados de regularidade de situagao perante o FGTS (Certificado

de Regularidade do FGTS) demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;
‘

13.6.3.4 - Certidoes de regularidade de situacao para com as Fazendas:
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal do domicilio/sede da licitante.

13.6.4 - Para Regularidade Fiscal Trabalhista:
_
13.6.4.1 — Certidao negativa de Débitos Trabalhistas, conforme Lei n° 12.440, de
07 do julho de 2011.
13.7.5 - Para Qualificacao Técnica:
13.7.5.1 - A Qualificacao Técnica sera comprovada mediante a apresentacao de
atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove aptidao

para a prestacao dos servigos.
13.7.5.2 - As licitantes deverao disponibilizar, quando solicitadas, todas as
informacoes necessarias a comprovaoao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.
13.8 - Para Qualificacao Econémica-financeira:

13.8.1 - certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial e extrajudicial, expedida
pelo Cartorio de Distribuigao da sede da licitante, dentro do prazo de validade previsto na
prop'ria certidao, ou, na omissao desta, expedida a menos de 30 dias da data da sua
apresentacao;
I 13.8.2 - Tratando-se de Sociedade Anonima, publicacao em Diario Oficial ou jornal de
grande circulacao ou copia autenticada do Balanco Fiscal correspondente ao ultimo exercicio

social encerrado, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, com as
respectivas demonstracoes de Contas de Resultados. Os demais tipos societarios deverao
apresentar copias autenticadas do Balanco Patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo
exercicio social (inclusive termos de abertura e encerramento), na forma da Lei, reservandose a Comissao o direito de exigir a apresentacao do Livro Diario para verificaoao dos valores.
I
a) a demonstracao da boa situacao financeira sera avaliada pelos Indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da

aplicacao das seguintes formulas:
LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

/

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
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PASSIVO CIRCULANTE
b) o balanco patrimonial e as demonstracoes contabeis deverao estar
assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no

Conselho Regional de Contabilidade.
c) As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar
copia do balanco de abertura, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do
licitante.
13.8.1 - Os documentos de Habilitagao deverao estar com prazo vigente, nao havendo

prazo nos documentos eles serao considerados validos se emitidos em até 60 dias.
13.9 - O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso
da licitacao, quaisquer esclarecimentos sobre documentos ja entregues, fixando-lhe prazo
para atendimento.
13.10 - A falta de qualquer dos documentos exigidos no edital implicara inabilitacao da
licitante, sendo vedada, a concessao de prazo para complementagao da documentacao
exigida para a habilitacao, salvo motivo devidamente justificado e aceito pelo pregoeiro.
13.11 - O licitante devera apresentar toda a documentacao exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena
de ser inabilitado.
14.- DO TRATAMENTO DIFERENCIADO AS
PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS:

MICROEMPRESAS,

EMPRESAS

DE

14.1 ,— O tratamento diferenciado conferido as empresas de pequeno porte, as microempresas
e as cooperativas de que tratam a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e a Lei
11.488, de 15 de junho de 2007, devera seguir o procedimento descrito a seguir:
14.1.1 — Os licitantes deverao indicar no sistema eletronico de licitacoes, antes do

encaminhamento da proposta eletronica de precos, a sua condicao de microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa.
14.1.1.1 ~ O licitante que nao informar sua condicao antes do envio das
propostas perdera 0 direito ao tratamento diferenciado.
/
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14.1.2 — A0 final da sessao publica de disputa de lances, o sistema eletronico detectara
automaticamente as situacoes de empate a que se referem os §§ 1° e 2° do art. 44 da Lei
Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006.
14.1.2.1 — Considera-se empate aquelas situacoes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas sejam iguais
ou até 5% (cinco por cento) superiores a proposta mais bem classificada, quando esta for
proposta de licitante nao enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa.
14.1.2.2 - Nao ocorre empate quando a detentora da proposta mais bem
classificada possuir a condicao de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

Nesse caso, o pregoeiro convocara a arrematante a apresentar os documentos de habilitacao,
na forma dos itens 12.3.1 e 13.0 deste edital.
14.1.3 — Caso ocorra a situacao de empate descrita no item 14.1.2.1, o pregoeiro
convocara o representante da empresa de pequeno porte, da microempresa ou da
cooperativa mais bem classificada, imediatamente e por meio do sistema eletronico, a ofertar

lance inferior ao menor lance registrado para 0 lote no prazo de 05 (cinco) minutos.
14.1.3.1 — Caso a licitante convocada nao apresente lance inferior ao menor
valor registrado no prazo acima indicado, as demais microempresas, empresas de pequeno
porte ou cooperativas que porventura possuam lances ou propostas na situacao do item
14.1.2.1 deverao ser convocadas, na ordem de classificacao, a ofertar lances inferiores a
menor proposta.
14.1.3.2 — A microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa que
apresentar o melhor lance, inferior ao menor lance ofertado na sessao de disputa, sera

considerada arrematante pelo pregoeiro, que encerrara a disputa do lote na sala virtual.
14.1.3.3 — O nao oferecimento de lances no prazo especifico destinado a cada
licitante produz a preclusao do direito de apresenta-los. Os lances apresentados em momento
inadequado, antes do inicio do prazo especifico ou apos o seu término serao considerados
invalidos.
’ 14.1.4 —- Caso a proposta inicialmente mais bem classificada, de licitante nao
enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, seja
desciassificada pelo pregoeiro, por desatendimento ao edital, essa proposta nao é mais
considerada como parametro para 0 efeito do empate de que trata esta clausula.
14.1.4.1 — Para o efeito do empate, no caso da desclassificacao de que trata o
item anterior, a melhor proposta passa a ser a da proxima licitante nao enquadrada como
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, observado o previsto no item
14.1.2.2.
14.1.4.2 — No caso de o sistema eletrénico nao convocar automaticamente a
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 0 pregoeiro o fara através do “chat
de mensagens”.
/’
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14.1.4.3 — A partir da convocacao de que trata o item 14.1.4.2, a microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa, podera oferecer proposta inferior a entao mais

bem classificada, através do “chat de mensagens”, dentro do prazo definido pelo pregoeiro,
sob pena de preclusao de seu direito.
14.1.4 — O julgamento da habilitacao das microempresas, empresas de pequeno

porte e cooperativas obedecera aos critérios gerais definidos neste edital, observadas as
particularidades de cada pessoa juridica.
I 14.1.5 — Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal, sera

assegurado as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas um prazo
adicional de 05 (cinco) dias uteis para a regularizacao da documentacao, contados a partir da
notificacao da irregularidade pelo pregoeiro. O prazo de 05 (cinco) dias uteis podera ser
prorrogado por igual periodo se houver manifestacao expressa do interessado antes do
termino do prazo inicial.
15 — DOS RECURSOS

15.1. Proferida a decisao que declarar o vencedor, o Pregoeiro informara aos licitantes, por meio

de mensagem lancada no sistema, que poderao interpor recurso, imediata e motivadamente, por
meio eletronico, utilizando para tanto, exclusivamente, campo proprio disponibilizado no sistema

www.bbmnetlicitacoes.com.br.
15.2. Os memorials de recurso e as contrarrazoes serao oferecidos exclusivamente por meio
eletronico, no sitio, www.bbmnet|icitaooes.com.br opcao RECURSO, obsen/ados os prazos
estabelecidos.
15.3. A falta de interposicao de recurso importara a decadéncia do direito de recurso e 0 Pregoeiro

adjudicara o objeto do certame ao vencedor, na propria sessao, propondo a autoridade competente
a homologacao do procedimento licitatorio.
15.4. Na hipotese de interposicao de recurso, o Pregoeiro encaminhara os autos devidamente
fundamentado a autoridade competente.
15.5.; O recurso contra decisao do Pregoeiro tera efeito suspensivo e o seu acolhimento resultara
na invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
15.6,. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse publico, adjudicara o
objeto do certame a licitante vencedora e homologara o procedimento licitatorio.
15.7. O acesso a fase de manifestacao da intencao de recurso sera assegurado aos licitantes

15.8. Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatérios ou
quando nao justificada a intencao de interpor o recurso pelo proponente.

16. '7 DA ADJuD|cAcAo E HOMOLOGACAO:

4/
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16.1 - Em caso de recurso, cabera Autoridade Competente a adjudicacao do objeto ao
licitante declarado vencedor.
16.2I- Nos demais casos, o pregoeiro fara a adjudicacao do(s) Iote(s) ao(s) licitante(s)

vencedor(es).
16.3:- A homologacao é ato de competéncia da autoridade que determinou a abertura do

procedimento.
17. -‘DA CONTRATAQAO3
17.1 - A empresa devera comparecer no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados a

partir da data de sua convocacao, por escrito, para assinatura do Contrato.
17.1.1 - decorrido o prazo sobredito, contado do reoebimento do comunicado oficial
para assinatura do contrato, e nao tendo a empresa vencedora comparecido ao chamamento,
perdera o direito a contratacao e estara sujeita as penalidades previstas no item 23.0 deste

edital.
17.2 - Nas hipoteses de recusa do adjudicatario ou do seu nao-comparecimento para
assinatura do contrato ou retirada do empenho, no prazo estipulado, bem como em caso de
perda dos requisitos de manutencao da habilitacao, ocorrera a convocacao do licitante que
tenha apresentado a segunda melhor oferta classificada, obedecida as exigéncias de
habilitacao do topico 13 deste edital.
17.2.1 - O disposto no subitem anterior podera sempre se repetir até a efetiva
celebracao do Contrato com o Contratante, observadas as ofertas anteriormente

apresentadas pelos licitantes, sem prejuizo da aplicacao das penalidades cabiveis ao licitante
que nao cumprir os compromissos assumidos no certame.
17.35 A Contratada esta obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acréscimos
ou supressoes determinadas pelo Contratante até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
contratado.
17.4; Qualquer entendimento relevante entre a Contratante e a Contratada seré formalizado
por escrito e integrara o Contrato.
18. - DO REAJUSTE:
18.1 - O preco sera irreajustavel.

19. - OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1 - Compete a Contratante:

/

19.1.1 - Efetuar o pagamento nas condicoes e precos pactuados;
19.1.2 - Tomar as medidas necessarias quanto ao fiel reoebimento dos produtos.
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4.

20. - OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1 :- Compete a Contratada:
20.1.1 - Efetuar a entrega dos produtos, de acordo com as condicoes e prazos

propostos, e demais especificacoes do Anexo I deste edital.
20.1.2 - Substituir, obrigatoriamente, o produto que nao atender as exigéncias de
qualidade para utilizacao.
20.1.3 - Manter em compatibilidade com as obrigacoes assumidas todas as condicoes
de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao até cumprimento total do contrato.
21. — DO LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS:
21.1 — Os servicos serao prestados em local especificado pela Secretaria de Assisténcia
Social, das 7h as 11h e das 13h as 17h, em dias uteis, por se tratar de reparticao publica.

22. - D0 PAGAMENTO:
22.1 .- O pagamento sera efetuado apos liquidacao da despesa por meio de crédito em conta
corrente indicada pelo licitante(s) vencedor (es), no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos
contados da apresentacao de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pelo Setor
responsavel pelo reoebimento do(a) Secretaria de Assisténcia Social. A contratante somente
pagara a contratada pelos produtos que realmente forem pedidos e entregues.
22.2 - Para fazer jus ao pagamento, a empresa devera apresentar, juntamente com 0

documento de cobranoa, prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social
— INSS, perante o FGTS — CRF e ICMS da Fazenda Estadual do domicilio do contratado.
22.3 - Nenhum pagamento sera efetuado a empresa, enquanto houver pendéncia de
liquidacao de obrigacao financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia oontratual.
22.4 - Caso se faga necessaria a reapresentacao de qualquer Nota Fiscal/Fatura por culpa do
contratado, o prazo previsto no item 22.1 reiniciar-se-a a contar da data da respectiva
reapresentacao.
22.5 - Nao havera, sob hipotese alguma, pagamento antecipado.
23. - SANCOES ADMINISTRATIVAS
23.1 Ao fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida para o

certame, nao mantiver a proposta, ensejar 0 retardamento da execucao do objeto, falhar ou
fraudar na execucao do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal,
poderao ser aplicadas as seguintes sancoes, garantidos o contraditorio e a prévia defesa.
’ 23.1.1 - adverténcia;
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23.1.2 - multa, obser\/ados os seguintes limites maximos:
a) multa de 0,3 % (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,

sobre o valor do fornecimento ou servico nao realizado;
b) multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigacao nao

cumprida, com o consequente cancelamento da nota de empenho ou documento
equivalente,
23.1.3 - suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar
com a entidade sancionadora por prazo nao superior a 2 (dois) anos.
§ 1° O valor da multa aplicada sera descontado do valor da garantia prestada, retido dos
pagamentos devidos pela Administracao ou cobrado judicialmente, sendo corrigida
monetariamente, de conformidade com a variacao do IPCA, a partir do termo inicial, até a
data do efetivo recolhimento.
§ 2° _=A contagem do periodo de atraso na execucao dos ajustes sera realizada a partir do

primeiro dia util subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento
da obrigacao.
24. -

DISPOSICOES FINAIS:

24.1 - A presente licitacao nao impoita necessariamente em contratacao, podendo a
Secretaria de Assisténcia Social, revoga-la, no todo ou em parte, por razoes de interesse
publico, derivado de fato superveniente comprovado ou anula-la por ilegalidade, de oficio ou

por provocacao mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para
conhecimento dos participantes da licitacao.
24.2 - Os proponentes assumem todos os custos de preparacao e apresentaoao de suas
propostas e a Secretaria de Assisténcia Social nao sera, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.
24.3 - O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informaooes prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacao. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informacoes nele contidas implicara imediata
desclassificacao do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
rescisao do contrato ou do pedido de compra, sem prejuizo das demais sancoes cabiveis.
24.4‘- Apos apresentacao da proposta, nao cabera desisténcia, salvo por motivo justo

decorrente de fato superveniente e aoeito pelo Pregoeiro.

24.5 - Da contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seu Anexo, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. so se iniciam e vencem os prazos em dias de
expedientes na PREFEITURA MUNICIPAL com excecao ao topico 15.1 deste Edital, de forma
que,'caso o término do prazo das 24 (vinte e quatro) expire num sabado ou feriado, ainda
assim, contara para os fins legals.
/
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24.6 - E facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacao,
promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrucao do processo.
24.7 - O desatendimento de exigéncias formais, nao essenciais, nao importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericao da sua qualificacao e a exata

compreensao da sua proposta.
24.8 - As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os proponentes, desde que nao comprometam o interesse da

Administracao, a finalidade e a seguranca da contratacao.
24.9 - As decisoes referentes a este processo licitatorio poderao ser comunicadas aos
proponentes por qualquer meio de comunicacao que comprove o reoebimento ou, ainda,

mediante publicacao nos meios de comunicacao legais.
24.10 - A participacao do proponente nesta licitacao implica a aceitacao de todos os termos
deste edital.
24.11 - Havendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do certame na data

marcada, a sessao sera transferida para dia e horario definidos pelo pregoeiro, comunicando
devidamente aos licitantes do pregao eletronico.
24.12 - Os casos omissos serao decididos pelo Pregoeiro em conformidade com as
disposicoes constantes dos Decretos e Lei citadas no preambulo deste edital.
24.13 - O foro designado para julgamento de quaisquer questoes judiciais resultantes deste
edital sera o da Comarca de BELA CRUZ/CE.
i

24.14 - Constitui parte integrante deste edital:
24.14.1 - Anexo I - Termo de Referéncia;
24.14.2 — Anexo ll — Modelo de declaracao
24.14.3 W Anexo Ill -— Declaracao de Conhecimento e Atendimento as Condicoes do
Edital
, 24.14.4 — Anexo IV — Modelo de Carta de Apresentacao de Proposta Final para
Prestacao dos Servicos/Forneceimento
24.14.5 — Anexo V — Modelo de Declaracao de Responsabilidade

_ 24.14.6 -— Anexo VI — Modelo de Declaracao de Enquadramento em Regime de

Tributacao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipotese do licitante ser uma

ME ou EPP)

/

I 24.14.7 W Anexo VII — Modelo de Declaracao de lnexistencia de Vinculo Familiar
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24.14.8 — Anexo VIII W Ficha técnica descritiva do objeto
24.14.9 - Anexo IX W Minuta do Termo de Contrato

BELA CRUZ/ C E, 02 de Fevereiro de 2022 .
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO
1.1. A presente licitacao tem por objeto CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO AO PROJETO PONTO DE VISTA PARA
SUBSIDIAR AS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO
MUNICIPIO DE BELA CRUZ/CE, conforme condigoes e exigéncias estabelecidas neste edital

e seus anexos.
2. JLISTIFICATIVA
2.1. Sonsiderando a vasta regiao geografica do territorio aliada auséncia de profissionais e

expertise para realizacao de tal intento,
empresa/entidade com experiéncia na area.

torna-se

necessario

a

contratacao

de

3. ESPECIFICACOES DOS PRODUTOSI PRECO DE REFERENCIA:
ITENS EXCLUSIVOS PARA MEIEPPIMEI

01

PRESTACAO
DE
sERv|<;os
DE
ASSESSORAMENTO
Ao PROJETO PONTO
DE VISTA, JUNTO A
SECRETARIA
DE
ASSISTENCIA SOCIAL
Do MUNICIPIO DE
BELA CRUZ/CE.

j

I.
Contrataoao dos sen/loos técnicos
especializados para assessoramento ao

12

R$ 7.166,66

R$ 85.999,92

Projeto Ponto de Vista para subsidiar as

atividades junto ao publico alvo e
equipe do referido projeto, assim como
para
realizacao
das
seguintes
atividades: (1) O3 capaoitacoes com
duragao de 16h — totalizando 48 h para
a equipe do projeto nas tematicas sobre
direitos humanos e sobre técnioas de
comunicacao, ética, e competéncia para
subsidiar a produgao qualiﬁcada das
pecas
de
comunicacao;
(2)
monitoramento
sistematico
com
elaboracao de linha de base e emissao
de relatorios de acompanhamentos
trimestrais; (3) elaboracao de projetos
com vista a captacao de recurso e
continuidade das agoes a partir de
editais lancados.

Valor total estimado: R$ 85.999,92 (oitenta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e

noventa e dois centavos).
4.0. OBRIGACOES DA CONTRATADA.

4.1. A Contratada obriga-se a:
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4.1.1. Executar os servlcos conforme especlflcacoes do Termo de Referéncla e de sua
proposta, com a alocacao dos empregados necessarlos ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer os materials e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarlos, na qualidade e quantidade especiflcadas no Termo de Referéncia

‘e em sua proposta;
4.1.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou

em parte, no prazo estipulado pela contratante, os sen/loos efetuados em que se
‘verificarem vicios, defeitos ou lncorrecoes resultantes da execucao ou dos materials

empregados, a critério da Admlnlstracao;
4.1.3. Fornecer os materials e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na

qualidade e quantidade especlflcadas, nos termos de sua proposta;
4.1.4. Arcar com a responsabllldade civil por todos e quaisquer danos materials e morals
causados pela acao ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou
representantes, dolosa ou culposamente, a Unlao ou a tercelros;

4.1.5. Manter o empregado nos horarios predetermlnados pela Admlnistracao;
4.1.6. Dlsponibllizar a Contratante os empregados devidamente unlformlzados e
ldentlflcados por meio de cracha, além de prové-los com os Equlpamentos de Protegao
Individual - EPI, quando for o caso;
4.1.7. Utlllzar empregados habllltados e com conheclmentos basicos dos servicos a
serem executados, de conformidade com as normas e determinacoes em vigor;
4.1.8. Apresentar a Contratante, quando do inicio das atividades, e sempre que houver
alocaoao de novo empregado na execucao do contrato, relacao nominal constando
nome, cargo ou atividade exerclda, orgao e local de exercicio dos empregados alocados,
‘endereco resldenclal e telefone dos empregados colocados a dlsposicao da
Admlnlstracao, bem como as respectivas Cartelras de Trabalho e Prevldéncla Social CTPS, devidamente preenchldas e asslnadas, para fins de conferéncia;
4.1.9. Substltulr imediatamente, em caso de eventual auséncia, tais como, faltas, férias e
“llcencas, o empregado posto a sen/loo da Contratante, devendo ldentiflcar prevlamente o
respectivo substltuto ao Fiscal do Contrato;
4.1.10. Responder por eventuals prejuizos decorrentes do descumprlmento da obrlgacao
constante do item anterior;
4.1.11. Responsablllzar-se por todas as obrlgacoes trabalhistas, sociais, prevldenciarlas,

ltrlbutarias e as demais previstas na leglslacao especiflca, cuja lnadlmpléncla nao

transfere responsabllldade a Admlnlstracao;
4.1.12. Efetuar o pagamento dos salarlos dos empregados alocados na execucao
contratual mediante deposlto bancario na oonta do trabalhador, de modo a posslbllltar a
conferéncla do pagamento por parte da Adminlstracao;
/
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4.1.13. Apresentar, quando sollcitado, atestado de antecedentes criminals e dlstrlbuicao
clvel de toda a mao-de-obra oferecida para atuar nas instalacoes do orgao, a critério da

Admlnlstracao;
4.1.14. Nao permltlr que o empregado designado para trabalhar em um turno preste
seus servlcos no turno imediatamente subsequente;
4.1.15. Nao permltlr que seus empregados reallzem horas extraordlnarlas fora da
jornada normal de trabalho, em finals de semana ou em dias ferlados, exceto quando
devidamente determlnado pela autoridade do orgao para o qual o trabalho seja prestado

e desde que observado o llmite da leglslacao trabalhlsta;
4.1.16. Atender de lmedlato as sollcltacoes da Contratante quanto a substltulcao dos
empregados alocados, nos casos em que ficar constatado descumprlmento das

obrlgacoes relatlvas a execucao do servico, conforme descrito no Termo de Referéncia;
4.1.17. lnstrulr seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientacoes da

Adminlstracao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas lnternas, quando for o
caso;
4.1.18. lnstrulr seus empregados a respelto das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a nao executar atividades nao abrangldas pelo contrato, devendo a

Contratada relatar a Adminlstracao toda e qualquer ocorréncla neste sentldo, a fim de
evitar desvlo de funcao;
4.1.19. Relatar a Admlnlstracao toda e qualquer irregularidade verlficada no decorrer da
prestacao dos servlcos;
4.1.20. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicltados pela Contratante, os
comprovantes do cumprimento das obrigacoes prevldenciarlas, do Fundo de Garantia

do Tempo de Servlco - FGTS, e do pagamento dos salarlos e beneflclos dos
empregados colocados a disposicao da Contratante;
4.1.21. Nao permltlr a utllizaoao de qualquer trabalho do menor de dezessels anos,

exceto na condlcao de aprendlz para os malores de quatorze anos; nem permltlr a
utlllzacao do trabalho do menor de dezolto anos em trabalho noturno, perlgoso ou
lnsalubre;
4.1.22. Manter durante toda a vlgéncla do contrato, em compatibilidade com as
obrlgaooes assumidas, todas as condlcoes de habllltacao e quallflcacao exigidas na
llcitacao;
4.1.23. Nao transferlr a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parclalmente, as

obrigacoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacoes a que esta obrigada, /
exceto nas condlooes autorlzadas no Termo de Referéncia ou na mlnuta de contrato;
4.1.24. Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dlmenslonamento dos
quantitatlvos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e lncertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em
RUA SETE DE SETEMBRO, N° 34 — CENTRO - BELA CRUZ/CE - CEP: 62570-000
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sua proposta nao seja satisfatério para 0 atendimento ao objeto da licitagao, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°

8.666, de 1993.
5 0 OBRIGAQQES DA CONTRATANTE.

5 1. A Contratante obriga-se a:
5.1.1. Proporcionar todas as oondigoes para que a Contratada possa desempenhar seus
servigos de acordo com as determinagoes do Contrato, do Edital e seus Anexos,
especialmente do Termo de Referéncia;
5.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
5.1.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos servigos, por meio de servidor
especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando

dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;
5.1.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes no
curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;
5.1.5. Nao permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em
caso de comprovada necessidade de sen/igo, formalmente justificada pela autoridade do
érgao para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislagao
trabalhista;
5.1.6. Pagar a Contratada 0 valor resultante da prestagao do servigo, na forma do
contrato;
5.1.7. Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em
compatibilidade com as obrigagoes assumidas pela Contratada, todas as condigoes de
habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.
5.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:
5.1.8.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando
o objeto da contratagao previr o atendimento direto, tais como nos servioos de
recepgao e apoio ao usuario;

5.1.8.2. Direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas
contratadas;

/

5.1.8.3. Promover ou aceitar o desvio de fungoes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizagao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da
RUA SETE DE SETEMBRO, N° 34 — CENTRO — BELA CRUZICE — CEP: 62570-O00
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contratagao e em relagao a funoao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
e
5.1.8.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio orgao ou entidade responsavel pela contratagao, especialmente para efeito de

concessao de diarias e passagens.
6 0. AVALIAQAO DO CUSTO.
6.1. O custo estimado da contratagao e o respectivo valor maximo foram apurados
mediante preenchimento de planilha de custos e formaoao de pregos e pesquisas de

pregos praticados no mercado em contratagoes similares.
7 0. MEDIDAS ACAUTELADORAS.
7.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragao Pijiblica podera, sem
a prévia manifestaoao do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras,

inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a
ocorréncia de dano de dificil ou impossivel reparagao.
8 0. CONTROLE DA EXECUQAO DOS SERVIQOS.

8.1. O orgéo deve acompanhar e ﬁscalizar a conformidade da prestagao dos servioos e da
alocagao dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do
ajuste, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73
da Lei n° 8.666, de 1993.
.8.1.1. O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessaria para o

acompanhamento e controle da execugao dos sen/ioos e do contrato.
8.1.2. A veriﬁcaoao da adequagao da prestaoao do servigo devera ser realizada com
base nos critérios previstos no Termo de Referéncia, em especial aqueles relativos aos
indices de produtividade.
8.2. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugao do servigo, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagao contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteraoao dos valores
contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
8.3. A conformidade do material a ser utilizado na execuoao dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relaoao detalhada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referéncia e na proposta,

informando as respectivas quantidades e especificagoes técnicas, tais como: m ca,
qualidade e forma de uso.

/7

8.4. O representante da Administragao anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome
dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel
RUA SETE DE SETEMBRO, N° 34 - CENTRO — BELA CRUZ/CE - CEP: 62570-000
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cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando
for o caso, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 67 da Lei n° 8.666, de 1993.
8.5. A fiscalizagzao nao exclui nem reduz a responsabllldade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigées
téonicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

9.0. DAS INFRAQOES E DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS.
9.1. A disciplina das infragoes e sangoes administrativas aplicaveis no curso da licitagao e

da contratagao é aquela prevista no Edital.

1
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ANEXO ll - MODELO DE DECLARAQAO
TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereoo da empresa)

‘

L ““-~.
”<§€ﬁ°’l1£‘;\
;_ /

-

DECLARAQAO

.s:.,l.,Os-’%
.4

A A31

1)\% \M
\
‘<9

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitagao, na Licitagao Pregao
Eletrénico n° **/20__ — Processo n° **/20__, instaurada pelo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

que a empresa:
1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7° da Constituigéo Federal e inciso V do art.

27 da Lei Federal n° 8.666/93, de que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
perlgoso e insalubre e nao emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o
menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto

Federal n° 4.358, de O5 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei n° 9.584, de 27 de
outubro de 2002;
2 - Nao esta impedida de contratar com a Administragao Pﬁiblica;

3 - Nao foi declarada inidonea por ato do Poder Ptiblico;
4 - Nao incorre nas demais condigoes impeditivas da lei 8666/93.
5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitagao.
.

Jung

, de .................... .. de 20__.

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsével
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ANEIXO ||| - DECLARAQAO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO As CONDIQOES DO
EDITAL

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e enderego da empresa)

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregao e os termos

constantes no Edital Pregao Eletronico n° **/20__ — Processo n° **/20_ e seu(s) ANEXOS e
do Regulamento bem como temos todas as condigoes de cumprir as exigéncias ali contidas
no que concerne a apresentagao de documentagao para fim de habilitagao.
Data:

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsével
CPF do responsavel
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ANEXO IV — MODELO DE CARTA DE APRESENTAQAO DE PROPOSTA FINAL PARA
PRESTAQAO DOS SERVIQO/FORNECIMENTO
.

,

~..,..,.

..

.

I

.,

_

A SER APRESENTADA APOS A DISPUTA E READEQUADA A0 ULTIMO LANCE

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereoo da empresa)
AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LICITAQAO PREGAO ELETRDNICO N° **/20_ - PROCESSO N° **l20_
Fornecedor:
CNPJ:
lnscrigao Estadual:
Enderegoz
Bairro:
CEP:
Cidade:
Estado:
Tefefone:
E-mail:
Banco:

Agéncia:

Conta Corrente:

VALIDADE DA PROPOSTA: no minimo 60 (sessenta) dias.
PREVISAO DE ENTREGA:
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIQDES DO EDITAL:
Senhor Fornecedor: Para sua maior seguranga, observe as condigoes estabelecidas no
Edital:

g[5{é7“i""6iHE.""i"[iHiEi."i"""""€§'5'éEi'i'iI§5§5E§""""'i"'ilii§FE'5'i"'i"'i5'Fé§Zi"UHi'i§Fi5"F"""'i5PZ§§5""';

iitem

Modelo

R$

Total

I|
||
||
1|
I
l
'
:__-_______-______._____________________________________..___________________________________________________.._..............................................................-...----------------------------|
|
l

1
.‘.

:

|
L

l

r
J

do

.

..___.._ __.__._____.___.______._...._..._._____..-

Valor Total e ﬁnal por extenso do Item: R$( ...................................................................... ..)

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:
l

( ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006 e suas alteragoes, e que fazemos prova

de tal condigao com os documentos enviados — DOCUMENTAQAO, conforme previsto no
Edital.
/7
IMPORTANTE:
1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se
assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamagéo ou indenizagao.
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2. Ag assinatura do fornecedor implica na sua total aceitaoao das regras deste processo

licitatorio.
> Declaramos que nesta proposta estao incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos,

impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigagoes
trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a
contrataoao.
XXXXX

de ....... .. de 20_.

Nome da empresa + Carimbo

Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
'

CPF do responsavel

/
RUA SETE DE SETEMBRO, N° 34 — CENTRO — BELA CRUZICE — CEP: 62570-000

27

;

Esmbo no cmarx

GQVERND §l.i l ..§E\§§ﬁ§FAt.. ma saw cam
$ec§"e%a§*§a Municipal de Assésiiéncia 8osia

4%

ANEXO V -- MODELO DE DECLARAQAO DE RESPONSABILIDADE ,, Q5 Llc/}

1.."O\-A

TIMBRE DA EMPRESA

;

(Nome da empresa, CNPJ e endereco da empresa)

015

\\\-7v

.\)
J

Ao (a) Pregoeiro do Municipio xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do
procedimento de licitagao, sob a modalidade Pregéo Eletrénico n° **I20_ — Processo n°
**/20__, instaurado pela Prefeitura Municipal de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que:
~

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguagoes que se

fagam necessarias;
0. Comprometemo-nos a manter, durante a execucao do Contrato, em compatibilidade

0

o

com as obrigacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao
exigidas na licitacao;
Comprometemo-nos a repassar na proporcao correspondente, eventuais reducoes de
precos decorrentes de mudancas de aliquotas de impostos incidentes sobre 0
fornecimento do objeto, em funcao de alteracoes de legislacao correspondente,
publicada durante a vigéncia do Contrato;
Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.° 8.078 — Codigo de
Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregao Eletronico n°
**l20_ — Processo n° **/20_, realizado pela Prefeitura de xxxxxxxxxxxxx — PR.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.
, em

de

de 20_.

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa

RG do responsavel

CPF do responsavel

/'
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ANEXO VI — MODELO DE DECLARAQAO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPDTESE DO LICITANTE
SER UMA ME OU EPP).

UCI
TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereco da empresa)

I

<>~¢”*"“@ oi?
O ,&

( )|VllCROEMPRESA
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE
no

(Razao

Social

da

Empresa)

CNPJ

n°

,

, inscrita
Endereco:

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa
, inscrita no CNPJ n°
, cumpre os requisitos legais para a qualificacao como microempresa ou
empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, em
especial quanto ao seu art. 3°, estando apta a usufruir 0 tratamento favorecido estabelecido
nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa esta excluida das vedacoes
constantes do paragrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, e que se
compromete a promover a regularizacao de eventuais defeitos ou restricoes existentes na
documentagao exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do
certame.
Sou optante do Sistema Simples Nacional?
( ) SIM ( )NAO

Locall Data

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsavel legal da empresa
RG do responsavel
CPF do responsavel
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAQAO DE INEXISTENCIA DE VlNCULO FAMILIAR

(papel timbrado da empresa)
O

.0
Q

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereco da empresa)

(nome

empresarial

n°:

da

licitante)

,

6’\C)“Q8
\5S;‘
D», ,

inscrita

no

, com sede na

completo )
Sr.(a)
identidade n°

/
/

CNPJ

(endereco

, por intermédio de seu representante legal, o(a)
, infra-assinado, portador(a) da Carteira de
e do CPF/MF n°
,

para fins do presente processo licitatorio, DECLARA nao possuir em seu quadro societario
conjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau, de servidor publico da ativa na Prefeitura xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
que impossibilite a participacao no referido Pregao Eletronico n° **/20_

xxxxxxxxxxxxxxx, .......... .. de ............................. .. de .......... ..

Nome da empresa + Carimbo
Nome do responsével legal da empresa
RG do responsével
CPF do responsavel

/
ANEXO Vlll — Ficha técnica descritiva do objeto
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Ficha Técnica Descritiva do Objeto

k

Numero do edital:

4 I
U,

/ O

~.ér§O\°

‘Orgao comprador:

O1%
I

Lote/item

~
DESCRIQAO

QUANT

MARCA
e
MODELO

VAL
UNIT.

\\\
<?§o\" ..\‘“~.3.-

VAL.
TOTAL

l

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital):
Preco para o lote unico (em R$):

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente
requisitos de habilitacao e que nossa proposta esta em conformidade com
exigéncias do instrumento convocatorio (edital).
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributacao
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3°
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

os
as
de
da

(Somente na hipétese de 0 licitante ser Microempresa ou Empresa de

Pequeno Porte (ME/EPP).
Data:

Observacao: por forca da legislacao vigente, é vedada a identificacao do licitante.
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ANEXO IX — Minuta do Termo de Contrato
O(A) <<UNlD_GEST», neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na
<<ENDERECO_UNlDADEGESTORA>>, inscrito no CNPJ (MF) sob o n° <<CGC_PREFElTURA»,
representado pelo(a) Sr.(a) <<NOME_RESP_LlClTACAO» e, de outro lado a firma

., inscrita no CNPJ (MF) sob o n°
, estabelecida
doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
neste ato representada pelo Sr.(a)
, portador da Cédula de
identidade n°
SSP/_ e CPF (MF) n°
,tém entre si justo e
avencado, e celebram o presente instrumento, do qual sao partes integrantes o Edital do
Pregao n°
e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se
CONTRATANTE e CONTRATADA as normas disciplinares da Lei n° 10.520/02 e da Lei n°

8.666/93, mediante as clausulas que se seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto CONTRATAQAO DE SERVIQOS TECNICOS

ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO AO PROJETO PONTO DE VISTA PARA
SUBSIDIAR AS ATIVIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSlSTENClA SOCIAL DO
MUNICIPIO DE BELA CRUZ/CE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1.

O valor deste contrato, de R$ ........................... ..(................................ ..).

2. Os quantitatlvos indicados na Planilha de Formacao de Precos constante da proposta

apresentada pela CONTRATADA no Pregéo
e na Clausula Primeira deste
instrumento sao meramente estimativos, nao acarretando a Administracao do
CONTRATANTE qualquer obrigacao quanto a sua execucao ou pagamento.
CLAUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realizacao do Pregao n°
,
realizado com fundamento na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei n° 8.666/93e nas
demais normas vigentes.
r

-

CLAUSULA QUARTA - DA EXECUQAO DO CONTRATO

1. A execucao deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ao pelas
clausulas contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente,
os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicoes de direito privado, na forma do

artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma
legal.
CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA

/
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1. O, prazo de vigéncia deste Contrato sera de <<PERlODO_VlGENClA», com validade e

eﬁcacia legal apos a publicacao do seu extrato, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo.
CLAUSULA SEXTA — DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Cabera ao CONTRATANTE:
l

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do
CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
1.2 - impedir que terceiros fornecam os produtos objeto deste Contrato;
1.3 - prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos

empregados da CONTRATADA;
1.4 — devolver os produtos que nao apresentarem condicoes de serem consumidos;
1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicacao a ser feita pelo

Servico de Almoxarifado;
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorizacao de Fornecimento expedida pelo Servico de

Almoxarifado, 0 fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
‘ 1.7 - comunicar a CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos

produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.
CLA?USULA SETIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Cabera a CONTRATADA:

V 1.1 - responder, em relacao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes
dos servicos, tais como:
a) salarios;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuicoes;
d) indenizacoes;
e) vales-refeicao;
f) vales-transporte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do CONTRATANTE,

porém sem qualquer vinvulo empregaticio com 0 orgao;
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por cracha, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente a
boa ordem e as normas disciplinares do CONTRATANTE;
/
33
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1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependéncias do
CONTRATANTE;
1.5

-

responder

pelos

danos

causados

diretamente

a

Administracao

do

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do

produto, nao excluindo ou reduzindo essa
acompanhamento pelo CONTRATANTE;

responsabilidade a fiscalizacao ou o

- 1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de
propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus
empregados durante o fornecimento do produto;
1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorizacao de Fornecimento, de acordo

com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (trés) dias uteis apos o
recebimento da Autorizacao de Fornecimento expedida pelo do Servico de Almoxarifado;
1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condicoes de consumo, no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do reoebimento da comunicacao expedida pelo

Servico de Almoxarifado;
1.9 - comunicar ao Servico de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer

anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessario; e
T 1.10 - a obrigacao de manter-se, durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacao e
qualificacao exigidas no Pregao n°
.
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAQDES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. A CONTRATADA cabera, ainda:
Y 1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigagoes
sociais previstos na legislacao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na
época propria, vez que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com
o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacoes
estabelecidas na legislacao especifica de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da
espécie, forem vitimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em
conexao com ele, ainda que acontecido em dependéncia do CONTRATANTE;
1.3 - assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,

relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevencao,

conexao ou continencia; e
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da adjudicacao deste Contrato.
/
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2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos no item

anterior, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administracao do
CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto deste Contrato, razao pela qual a
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou

passiva, para com o CONTRATANTE.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAQOES GERAIS
1. Devera a CONTRATADA obsen/ar, também, o seguinte:
1.1 - expressamente proibida a contratacao de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do CONTRATANTE durante a vigéncia deste Contrato;
1.2 - expressamente proibida, a veiculagao de publicidade acerca deste Contrato,
salvo se houver prévia autorizacao da Administracao do CONTRATANTE; e
' 1.3 - vedada a subcontratacao de outra empresa para o fornecimento do produto objeto

deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - Do ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAQAO
1. Este contrato sera acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim,
representando o CONTRATANTE, permitida a contratacao de terceiros para assisti-lo e
subsidia-lo de informacoes pertinentes a essa atribuicao.
2. As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do servidor desigano para
esse fim deverao ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) <<UNlD_GEST», em tempo
habilpara a adocao das medidas convenientes.
3. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administracao do CONTRATANTE,
durante o periodo de vigéncia do Contrato, para representa-la administrativamente sempre
que for necessario.

CLUASULA DECIMA PRIMEIRA - DA ATESTAQAO
1. A atestacao das faturas correspondentes ao fornecimento do produto cabera ao Chefe do
Servico de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, esta a cargo da dotacao
orcamentaria <<DOTACAO_ORCAMENTA».

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Do PAGAMENTO

4/

1. ACONTRATADA devera apresentar nota fiscal para liquidacao e pagamento da despesa
pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancaria creditada em conta corrente ou cheque
nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentacao dos documentos

junto’ a(o) <<UNlD_GEST».
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2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura devera estar acompanhada das
guias de comprovacao da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a
Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do CONTRATADO e o FGTS,

em original ou em fotocopia autenticada.
3. O CONTRATANTE reserva-se 0 direito de recusar o pagamento se, no ato da atestagao, os
produtos fornecidos nao estiverem em perfeitas condicoes de consumo ou em desacordo com
as especificacoes apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
multas ou indenizacoes devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao

qualquer obrigacao financeira, sem que isso gere direito a alteracao dos precos, ou de
compensacao financeira por atraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
finan.ceira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao

efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM = I x N x VP
Onde:
EM == Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP’ = Valor da parcela a ser paga.
I = lndice de compensacao financeira = 0,0001644, assim apurado:

I = (TX)

55
I = (6/100)

W
I = 0;0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

~ 6.1

A compensacao financeira prevista nesta condicao sera incluida em fatura a ser

apresentada posteriormente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERAQAO Do CONTRATO

/
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1. Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde

que haja interesse da Administracao do CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas
justificativas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Do AUMENTO ou SUPRESSAO
1. No interesse da Administracao do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato
podera ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme

disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93.
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condicoes licitadas os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser

contratado.
3. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta clausula,
salvo as supressoes resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
1. Pela inexecucao total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprlmento dos prazos e

demais obrigacoes assumidas, a Administracao do CONTRATANTE podera, garantida a
prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:
1.1 - adverténcia;
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de
inexecucao total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicacao
oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, até 0
maximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA,
injustificadamente ou por motivo nao aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender
totalmente a solicitacao ou a Autorizacao de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da
Clausula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicacao oficial;
1.4 - multa de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, até o
maximo de 10% (dez por cento) sobre 0 valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA,
injustificadamente ou por motivo nao aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente a
solicitacao ou a Autorizacao de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Clausula
Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicacao oficial;

Y 1.5 - suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar com a
Administracao do do(a) <<UNlD_GEST», por até 2 (dois) anos.
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administracao Publica, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citacao e da ampla defesa, enquanto perdurarem os
RUA SETE DE SETEMBRO, N° 34 — CENTRO — BELA CRUZ/CE — CEP: 62570-000
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motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitagao perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
2.1 - ensejar 0 retardamento da execucao do objeto deste Contrato;

,1’ (>9 DE 4/0

53:

2.2 - nao mantiver a proposta, injustificadamente;
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2.3 - comportar-se de modo inidoneo,

‘~\ Qubrvca

2.4 - fizer declaracao falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execucao do Contrato;
‘ 2.7- nao celebrar o contrato;

2.8- deixar de entregar documentacao exigida no certame;
2.9- apresentar documentacao falsa.
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, ao cancelamento de
sua inscricao no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida forca maior, devidamente justificado e aceito
pela Administracao do CONTRATANTE, em relacao a um dos eventos arrolados no item 2

desta Clausula, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.
5. As sancoes de adverténcia e de impedimento de licitar e contratar com a Administracao do
CONTRATANTE, poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
r

r

r

~

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO

1. Ainexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93.
2. A rescisao do Contrato podera ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administracao do CONTRATANTE, nos
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a

CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias;
2.2 - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacao,
desde que haja conveniéncia para a Administracao do CONTRATANTE;
/
2.3 - judicial, nos termos da legislacao vigente sobre a matéria.
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3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e

fundamentada da autoridade competente.
3.1 - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do

processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
I

I
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~
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA VINCULAQAO AO EDITAL E A PROPOSTA DA
CONTRATADA
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregao n°

, cuja realizacao decorre da

autorizacao do Sr(a). <<NOME_RESP__LlClTACAO», e da proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO
1. As questoes decorrentes da execucao deste instrumento, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serao processadas e julgadas no Foro do Municipio de <<ClDADE», com

exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (trés) vias

de igual teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de Iidas, sao assinadas
pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas
abaii<o.
<<C|DADE» - <<UF_MUN|CIP|O», em

CONTRATANTE

de

de

CONTRATADA(O)

TESTEMUNHAS:
I

1.‘

2.

/
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