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PREGÃO ELETRÔNICO N.° 0811.01/2017/PE
ORIGEM DA LICITAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO TIPO: MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO PROGRAMA
BRASIL CARINHOSO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE,
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.
EXECUÇÃO: REGIME DE PREÇO UNITÁRIO.
LICITAÇÃO: EXCLUSIVA PARA ME/EPP (LEI COMPLEMENTAR N° 147, DE 2014).
CADASTRO DAS PROPOSTAS: da publicação do edital até o dia 23 de Novembro de 2017.
HORA DO CADASTRO DAS PROPOSTAS: até às 09:00 horas.
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 23 de Novembro de 2017.
HORA DE ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 09:15 horas.
DATA DE ABERTURA DA DISPUTA DE LANCES: até o dia 23 de Novembro de 2017.
HORA DE ABERTURA DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09:45 horas.
OBS: para os horários informados considerar o Horário de Brasília (horário de verão), sendo aberto no ente promotor
no horário de expediente normal do órgão.
O titular da origem desta licitação torna público, para conhecimento dos interessados, que a Pregoeira(o), MARIA
LEONEZ MIRANDA SERPA, também, juntado ao processo administrativo de que trata esta licitação, receberá e abrirá
no horário, data e local acima indicado, as PROPOSTAS DE PREÇOS, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
referentes à licitação objeto deste instrumento, para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação
do objeto desta licitação, observadas as normas e condições do presente Edital e as disposições contidas na Lei n°
8.666, de 21/0611993 e alterações posteriores - Lei de Licitações, da Lei Federal n° 10.520, de 1710712002 - Lei que
Regulamenta o Pregão, e pela Lei n° 12312006, bem como o que determina o art. 48, inciso 1 da referida lei alterada
pela LC no. 14712014. Aplica-se ao contrato decorrente da presente licitação, além dos dispositivos legais previstos, as
normas da Lei Federal N° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002).
Nesta licitação serão encontradas palavras, siglas e abreviaturas com os mesmos significados, conforme abaixo:
1. LICITAÇÃO: O procedimento de que trata o presente edital;
2. LICITANTE: Pessoa jurídica que participa desta licitação;
3. HABILITAÇÃO: Verificação atualizada da situação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira e
regularidade fiscal que seja exigida neste edital, do vencedor da fase de proposta de preços;
4. ADJUDICATÁRIA: Pessoa jurídica vencedora da licitação, à qual será adjudicado o seu objeto;
5. CONTRATANTE: O Município de ITAITINGA que é signatário do instrumento contratual;
6. CONTRATADA: Pessoa jurídica à qual foi adjudicado o objeto desta licitação, e é signatária do contrato com a
Administração Pública;
7. PREGOEIRO(A): Servidor nomeado ou designado por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que realizará os
procedimentos de recebimento das propostas de preços e da documentação de habilitação, abertura, condução dos
procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta ou do lance de menor preço, adjudicação, quando não
houver recurso, elaboração da ata, condução dos trabalhos da equipe de apoio e recebimento de impugnação ao edital
e recursos contra seus atos;
8. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, formada por, no mínimo, 02
servidores que prestarão a necessária assistência a Pregoeira(o) durante a realização do pregão;
9. AUTORIDADE SUPERIOR: E o titular do órgão ou entidade de origem desta licitação, incumbido de definir o objeto
da licitação, elaborar seu termo de referência, orçamento e instrumento convocatório, decidir sobre impugnação ao
edital, determinar a abertura da licitação, decidir os recursos contra atos da Pregoeira(o), adjudicar o objeto ao /
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vencedor, no caso de interposição de recurso, homologar o resultado da licitação por meio eletrônico e promover a
celebração do contrato;
10. PMI: Prefeitura Municipal de ITAITINGA;
II. D.O.E.: Diário Oficial do Estado;
12. D.O.U.: Diário Oficial da União
13.HORÁRIO: De acordo com o de Brasília - DF;
14. ÓRGÃO PROVEDOR DO SISTEMA: Bolsa Brasileira de Mercadorias, entidade conveniada com o Município de
ITAITINGA mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional.

94p4(

1.0 - DO OBJETO:
1.1 - A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIA DE CONSUMO TIPO: MATERIAL DE HIGIENE
DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE
ITAITINGNCE.
1.2- Compõem o presente edital, os seguintes anexos:
1) DETALHAMENTO DO OBJETO (TERMO DE REFERENCIA);
II)MINUTA DE DECLARAÇÃO (ARTIGO 27, INCISO V, DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E INCISO XXXIII DO ART. 70
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL);
III)MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E OBEDIÊNCIA AS CLÁUSULAS DO EDITAL;
IV) TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BOLSA BRASILEIRA DE
MERCADORIAS;
V)MODELO DA PROPOSTA;
VI)MINUTA DO CONTRATO;
2.0 - DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO:
2,1 - Poderão participar desta licitação pessoa jurídica sob a denominação de sociedades empresariais (sociedades em
nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de sociedades simples,
associações, fundações e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste País, cadastrados ou não no
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de ITAITINGA e que satisfaçam a todas as condições da legislação
em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais compatíveis com o objeto da licitação e previamente
credenciados perante a Bolsa Brasileira de Mercadorias, até 01 (um) dia antes da data de realização do pregão,
mediante atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível do representante credenciado ou
operador da corretora de mercadorias, quando for o caso, e subseqüente encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horários estabelecidos neste edital.
2.1,1 - Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
2.1.2 - Quaisquer dúvidas em relação ao acesso no sistema operacional poderão ser esclarecidas pelos números São
Paulo-SP: (11) 3119-2397, ou ainda através de uma corretora de mercadorias associada. A relação completa das
corretoras de mercadorias vinculadas a Bolsa Brasileira de Mercadorias poderá ser obtida no site
www.bbmnet.com.br, acesso "corretoras".
2.1.3 - Para participar do pregão o interessado deverá previamente se credenciar junto a Bolsa Brasileira de
Mercadorias, provedora do sistema, através de corretora de mercadorias associada, ou diretamente no site da Bolsa. O
licitante deverá estar credenciado, através da corretora de mercadorias associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias por
ele indicada, junto à respectiva CRO - Central Regional de Operações da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
2.1.4 - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias, conforme modelo do
ANEXO IV. (este é o documento exigido pela Bolsa para o licitante direto ou participação através de corretora).
2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante
legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
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2.3. Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lÍ$Oh.ido
aplicadas, por força da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores;
2.4. Não poderão participar da presente licitação os interessados que se encontrem em processo de falência, de
dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, estejam cumprindo suspensão temporária de participação em
licitação ou impedimento de contratar com a Prefeitura de ITAITINGA, ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar
ou contratar com a Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídos na forma de empresas
em consórcio. Bem como os indiciados em ações judiciais que se encontram na lista da Justiça do Estado do Ceará,
provenientes de operações policiais e do Ministério Público;
2.5. Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que lhes tenham sido
aplicadas, por força da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores, e ainda;
2.6. Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, de acordo com o
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS). A Comissão fará pesquisa no site
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis na fase do credenciamento, devolvendo os envelopes das participantes
que se enquadrem nesta situação;
2.7. Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Prefeitura Municipal de ITAITINGA;
2.8. Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, fusão, cisão ou de incorporação;
2.9. Reunidos sob forma de consórcio;
2.10. Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou
responsável pela licitação;
2.11. Autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
2.12. De empresas cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante;
2.13. Que seja sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
2.14. De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no artigo 9 1, seus incisos e parágrafos,
da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizações;
2.15. Quando um dos sócios representantes ou responsáveis técnicos da Licitante participar de mais de uma empresa
especializada no objeto desta Licitação, somente uma delas poderá participar do certame licitatório.
2.16 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este edital diante de alguma irregularidade, devendo protocolar
o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas no endereço Av. Cel. Virgílio
Távora, 1710, Antônio Miguel, ITAITINGA-CE, devendo a Pregoeira(a) encaminhar à autoridade superior para decidir
sobre a petição no prazo de 24 horas, a contar da hora do recebimento do ato que a tenha motivado.
2.17 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
2.18 - Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão,
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
2.19- O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de
segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações)
da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
2.20 - Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira(o) designado, mediante a inserção e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo 'Licitações" constante da página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias:
www.bbmnet.com.br.
2.21 - As empresas, pessoas jurídicas e as sociedades simples interessadas deverão nomear através do instrumento
de mandato, com firma reconhecida, operador, devidamente credenciado, atribuindo poderes para formular lances de
preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bbmnet.com.br .
2.22 - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará pelo licitante direto ou por meio de corretora indicada para
representá-lo, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno
conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.
2.23 - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de
preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.
2.24 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo
quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa Brasileira de Mercadorias;
,,
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2.25 - E de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualqu'4j8
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa Brasileira de Mercadorias a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
2.26 - A licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou através de uma
corretora de mercadorias associada. No caso de optar pelo credenciamento por corretora, a relação completa daquelas
vinculadas a Bolsa Brasileira de Mercadorias poderá ser obtida no site www.bbmnet.com.br - acesso "corretoras", que
consta no item 2.1.4.
2.27 - O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa Brasileira de
Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da
informação, consoante tabela fornecida emitida pela entidade;
2.28 - A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos de
desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação pela prestação de
serviços, nos termos do artigo 50, inciso III, da Lei n°. 10.520/2002;
2.29 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão negociar livremente
a cserviçonça de outros valores a titulo de corretagem pelos serviços prestados.
2.30 - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato, com
firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer corretora de mercadorias associada à Bolsa
Brasileira de Mercadorias, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e
operações no site: www.bbmnet.com.br ;
2.30.1. PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR, (acompanhado com os atos constitutivos
da pessoa jurídica, ata de sua eleição, contrato social, requerimento de empresário individual, etc, nos quais estejam
expressos poderes para o outorgante exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura). A
procuração ainda deverá ser específica para participar do presente certame, onde deverá indicar outorga de poderes
para, na forma da lei, representar a licitante e praticar os atos a que se destinam, interpor recursos administrativos,
apresentar documentos de habilitação e proposta de preços, assinar ata e os demais fins pertinentes ao certame, em
nome da licitante, poderes para, na forma da lei, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da
licitante. OBS: não serão aceitas procurações (públicas ou particulares) com prazo de validade acima de 01 (um)
ano civil, a contar da data da sua emissão
2.31 - O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, diretamente ou através
de corretora de mercadorias associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias por ele indicada, junto à respectiva ORO Central Regional de Operações da Bolsa Brasileira de Mercadorias, até o horário fixado no edital para inscrição e
cadastramento;
2.32.DAS CONDIÇOES ESPECIFICAS DE PARTICIPAÇÃO: Não poderão participar ainda do presente processo
empresas que não se enquadrem como ME e EPP conforme Lei Geral n 012312006 e Lei Complementa 147/2014 sendo
assim EXCLUSIVO.

3.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS ELETRONICA:
3.1 - O licitante deverá encaminhar proposta de preços, em formulário eletrônico especifico, os documentos deverão
esta em formato de arquivo com extensões DOC, DOCX, XLS, XLSX OU PDF, também poderão ser reunidos em um
conjunto de arquivos comprimidos (ZIP ou RAR), desde que os arquivos agrupados mantenham as extensões, no
horário e dia previstos neste edital, conforme anexo V.
3.2 - No preenchimento da proposta eletrônica deverão obrigatoriamente ser informadas no campo próprio as
ESPECIFICAÇOES dos produtos ofertados e marcas, conforme a ficha técnica descritiva do produto.
3.3 - A inserção de arquivos contendo as INFORMAÇÕES das EMPRESAS neste campo implicará na
Desclassificação Imediata da Mesma.
3.4 - Prazo de validade da proposta deverá ser não inferior a 60 (sessenta) dias;
3.5 - O licitante não poderá cotar proposta com quantitativo de item inferior ao determinado pelo edital.
3.6 - Na cotação do preço unitário, será admitido o fracionamento do centavo somente no caso da determinação da
expressão monetária de valores que necessitem da avaliação de grandezas inferiores ao centavo, sendo as razões
resultantes desprezadas ao final dos cálculos.
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3.7- Na cotação dos preços unitários caso o item cotado seja relativo a produto cuja embalage4enha quanØe
diferenciada da exigida no edital, embora o quantitativo total seja igual ou superior ao exigido, a não
desclassificará a proposta, mas fará os cálculos pertinentes, a fim de verificar a vantajosidade do preço unitário cotado,
ficando a Administração comprometida apenas com o quantitativo exigido no edital.
3.8 - Declaração expressa que nos preços propostos já estarão incluídas as despesas referentes aos custos de
operacionalização do sistema eletrônico, frete, tributos, e demais ônus atinentes à entrega do objeto.
3.9 - Declaração expressa de concordância com os termos do Edital.

4.0 DOS LANCES:
4.1 - Os lances serão apresentados exclusivamente por meio do sistema eletrônico e serão apreciados em face do
MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE.
4.2 - Participarão da etapa de lances exclusivamente os licitantes que tenham atendido às especificações técnicas e
demais requisitos constantes do ANEXO 1 do edital, excetuando-se preço, cuja análise será após a conclusão da fase
de lances.
4.3 - Os lances serão apresentados de forma sucessiva e em preços distintos e decrescentes.
4.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.
4.5 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.
4.6 - A etapa de lances terá o tempo inicial de disputa de 05 (cinco) minutos, cujo fechamento iminente será emitido
pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá o acréscimo de tempo extra, determinado aleatoriamente pelo sistema,
que será no máximo de 30 (trinta) minutos, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

5.0- DA HABILITAÇÃO:
5.1- Para se habilitarem nesta licitação, os interessados deverão apresentar a documentação abaixo na forma
eletrônica, através do e-mail Iicitacaoitaitinqa.ce.qov.br no prazo máximo de 30 (trinta) minutos, com posterior
encaminhamento do original ou cópia autenticada por cartório competente no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sob
pena de desclassificação contados a partir do 1 0 dia útil subseqüente à data de convocação para a apresentação dos
documentos. No caso de cópia autenticada, a cada face de documento reproduzida deverá corresponder uma
autenticação, ainda que diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis, em envelope
colado tendo no frontispício os seguintes dizeres:

A PREGOEIRA(0)
PREGÃO ELETRÔNICO N°
120171PE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA-CE
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
NOME DO LICITANTE:
5.2- Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento, a
exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade.
5.3- No caso de licitação com objeto dividido em mais de um item o licitante deverá enviar via fax apenas uma vez toda
a documentação exigida no edital, e esta será pertinente ao item ou a todos os itens cotados pelo licitante.
5.4- Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que legalmente e com regularidade permita a sua
emissão e consulta pela Internet, a Pregoeira(o) poderá verificar a autenticidade deste através de consulta junto ao
respectivo site.
5.5- Para a habilitação jurídica, o licitante deverá, nos documentos exigidos neste instrumento convocatório, demonstrar
a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação.
5.6- Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu funcionamento paralisado
no dia da abertura da sessão pública, a licitante deverá, sob pena de ser inabilitada, apresentar o referido documento
constando o termo final de seu período de validade coincidindo com o período da paralisação e deverá, quando dO,.
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término da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, enviar o documento à Comissão nas
condições de autenticação do item 5.1, para que seja apensado ao processo de licitação.

A) HABILITAÇÃO JURÍDICA:
ai). REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa física, no registro público de empresa mercantil da Junta
Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com
averbação no Registro da Junta onde tem sede a matriz.
a.2).ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado
no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da licitante
ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde
tem sede a matriz.
a.3).INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no Cartório de
registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a
sucursal, filial ou agência, apresentar o Registro no Cartório de registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera
com averbação no Cartório onde tem sede a matriz.
a.4). DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ATO DE PREGÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
a.5).CERTIFICADO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (CCMEI), tipo empresarial que se
equipara ao empresário individual, conforme Lei Complementar n° 128/2008, devidamente disponibilizada integralmente
em ambiente virtual, por meio do sítio www.portaldoempreendedor.gov.br ;

a.6)ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E ALVARÁ SANITÁRIO;
a.7)CÉDULA DE IDENTIDADE E CPF, de Sócio-Administrador ou do titular da empresa.
a.8) Na ocasião da habilitação, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em
condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo para
isso, DECLARAR, para fins legais, sob as penas da lei, que cumprem os requisitos legais para qualificação como
microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art.
30,
que estão aptas a usufruir do tratamento favorecido nos seus artigos 42 a 49 e que não se enquadram nas situações
relacionadas no §4 0 do artigo 3 0 da citada Lei complementar, sob pena de assim não fazer, não poder usufruir dos
benefícios concedidos pela referida lei e ser inabilitada de participar da cota reservada a este tipo de empresa.
a.8.1) Devendo apresentar em anexo a esta declaração a Certidão Simplificada da Junta Comercial, com data não
inferior a 30 (trinta) dias da data de abertura do certame, da sede a pessoa jurídica (quando se trata de ME e EPP).
a.9) A licitante deverá apresentar junto a habilitação consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inídôneas e
Suspensas - CEIS, emitido via internet no sítio do portal da transparência do governo federal
(htt://www,ortaldatransparencia.qov.br/ceis), para comprovação ou não se a empresa sofre sanção da qual decorra
como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

B) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
15.1) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (DRE) do último exercício fiscal, já exigíveis e apresentados
na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede da licitante, acompanhado dos termos de abertura
e de encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial - constando ainda, no
balanço, o número do Livro Diário e das folhas nos quais se acha transcrito, que comprovem a boa situação financeira
da empresa, com vistas aos compromissos que terá de assumir caso lhe seja adjudicado o objeto licitado, comprovado
através do cálculo dos seguintes índices contábeis, devidamente assinado pelo contador responsável, sendo vedada
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, devendo vir Acompanhado com a CRP
do Contador responsável, dentro do prazo de validade;
15.2). Serão considerados como na forma da Lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim
apresentados:
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b.2.1) Sociedades empresariais em geral: registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede &icøiIb da
Licitante, acompanhados de cópia do termo de abertura e de encerramento do Livro Diário do qual foi extraído, devendo
vir Acompanhado com a CRP do Contador responsável, dentro do prazo de validade.
b.2.2) Sociedades empresárias, especificamente no caso de sociedades anônimas regidas pela Lei n o. 6.404176:
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou publicados na imprensa oficial da
União, ou do Estado, ou do Distrito Federal conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou, ainda,
em jornal de grande circulação editado na localidade em que está a sede da companhia, devendo vir Acompanhado
com a CRP do Contador responsável, dentro do prazo de validade.
b.2.3) Sociedades simples: registrados no Registro Civil das Pessoas jurídicas do local de sua sede; caso a sociedade
simples adote um dos tipos de sociedade empresária, deverá sujeitar-se às normas fixadas para as sociedades
empresárias, inclusive quanto ao registro na Junta Comercial, devendo vir Acompanhado com a CRP do Contador
responsável, dentro do prazo de validade.
b.2.4) As empresas constituídas á menos de um ano: apresentarão deverão apresentar demonstrativo do Balanço
de Abertura, devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial do domicílio da Licitante, acompanhado dos
termos de abertura e de encerramento do Livro Diário - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial
assinado pelo sócio-gerente ou diretor e pelo contador ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade, devendo este profissional apresentar a CRP.
b.3). Entende-se que a expressão "na forma da ler constante no item b.1), no mínimo: balanço patrimonial e DRE,
registro na Junta Comercial ou órgão competente, termos de abertura e encerramento).
b.4). As cópias deverão ser originárias do Livro Diário devidamente formalizado e registrado.
b.5). A empresa optante pelo Sistema Público de Escrituração Digital - SPED poderá apresentá-lo na forma da lei.
b.5.1). Entende-se que a expressão 'na forma da lei' constante no item 15.5) engloba, no mínimo:
a) Balanço Patrimonial;
b) DRE - Demonstração do Resultado do Exercício;
c) Termos de abertura e de encerramento;
d) Recibo de entrega de escrituração contábil digital;
e) Comprovante/termo de autenticação digital (assinatura digital), a fim de garantir a autoria, a autenticidade, a
integridade e a validade jurídica do documento digital.
O Apresentar o Certificado de Regularidade Profissional - CRP do contador responsável pela assinatura do Balanço
Patrimonial, dentro do prazo de validade.
b.6). As cópias deverão ser originárias do Livro Diário constante do SPED.
b.7). A Escrituração Digital deverá estar de acordo com as Instruções Normativas (RFB n° 1420/2013 e RFB n° 1594)
que tratam do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED. Para maiores informações, verificar o site
www.receita.gov.br, no link SPED. Ficando a exigência de apresentação do Balanço Patrimonial do último exercício
social, a ser apresentado no prazo que determina o art. 50 das Instruções Normativas da RFB, bem como o que
determina a Jurisprudência no Acórdão TCU n° 2.669/2013 de relatoria do Ministro Valmir Campelo.
b.8) Certidão negativa de FALÊNCIA OU CONCORDATA expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de
execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, datada no máximo 30 (trinta) dias anteriores a data
determinada para a disputa de preços.
b.9). Ficam dispensado da apresentação da exigência prevista no item a.6) e a.8) e b) e incisos (excessão do
item b.8) deste tópico a figura do Microempreendedor Individual (ME!), devendo comprovar e apresentar as
demais exigências.
C) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
c. 1) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal da sede ou filial do licitante, expedidos
pelos órgãos abaixo relacionados e dentro dos seus períodos de validade, devendo os mesmos apresentar igualdade
de CNPJ.
- COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA
JURIDICA - CNPJ na forma da Instrução Normativa SRF n° 200, de 13 de setembro de 2002.
II - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL, relativo ao domicilio
ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
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III - CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA
UNIÃO (emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2 de outubro de
2014);
IV - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS, expedida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da
licitante;
V - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS, expedida pela Secretaria de Finanças do domicílio ou sede da
licitante;
VI - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal, da jurisdição da
sede ou filial do licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na
comprovação da regularidade fiscal.
Vil - CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS - CNDT, conforme art. 29, inc. V da Lei 8.666193, alterada
pela Lei 12.440/1 de 8 de Julho de 2011.

O) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
dl). Apresentar Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com
identificação do assinante, comprovando que a LICITANTE forneceu ou está fornecendo compatíveis em características
com o Termo de Referência, conforme o caso.
d.1 .a) no atestado de capacidade técnica deverá estar descrito expressamente os itens cuja execução ou entrega foram
realizadas, sendo estes compatíveis com o Termo de Referência deste edital, conforme o caso.
d.2). Poderá, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovação ao que
dispõe o item 6.6.1. "a", instrumento de nota fiscal respectiva ao qual o atestado faz vinculação.
E) DECLARAÇÕES:
ei). Declaração expressa de que atende ao disposto no Art. 70, inciso XXXIII da CF/88, conforme modelo do Anexo II,
e.2). Declaração de conhecimento, obediência e cumprimento às exigências editalícias, conforme modelo do Anexo III,
assinada por seu representante legal.
6) ORIENTAÇÕES SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO:
6.1) Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ, ressalvando-se aquele que
o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que ele é válido para todos os estabelecimentos
- sede e filiais - da licitante.
6.2) Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serão considerados se forem
acompanhados da versão em português firmada por tradutor juramentado.
6.3) Somente serão aceitos os documentos enviados imediatamente via fax, não sendo admitido posteriormente, o
recebimento pela Pregoeira(o) de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer adendo aos
entregues a Pregoeira(o), exceto os originais ou cópias autenticadas dos documentos enviados via fax.
6.4) As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência e concordata, exigidas neste edital, que
não apresentarem expressamente o seu período de validade, deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) dias anteriores à
data de abertura da sessão.
6.5) A Pregoeira(o) poderá, também, solicitar originais de documentos, para fim de verificação, sendo o licitante
obrigado a apresentá-los no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados a partir da solicitação, sob pena de, não o
fazendo, ser inabilitada.
6.6) Todos os documentos solicitados neste processo licitatório deverão ser apresentados em original ou cópia
autenticada, bem como todas as declarações necessárias e exigidas em todas as fases deste processo licitatório
deverão ter suas assinaturas devidamente reconhecido firma em cartório competente, caso o licitante contrarie ou deixe
de apresentar qualquer uma destas exigências, o mesmo será desqualificado desta e das demais fases, caso haja.
7.0- DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO:
7.1 O Pregão será do tipo Eletrônico o qual será realizado em sessão pública por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico
(licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias -BBM.
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7.1.1- O Sistema de pregão eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias-BBM é certificado digitalmente por
oade
certificadora no âmbito da Infra- estrutura de Chaves Públicas Brasileiras -ICP Brasil.
7.1.2- Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura de ITAITINGA/CE, designado como(a) Pregoeiro(a),
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações públicas"
constante da página eletrônica da Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBM (http://www.bbmnet.com.br ).
7,1.3- O licitante poderá enviar as informações da Carta Proposta comercial e participar das disputas através do
sistema eletrônico diretamente ou por intermédio de uma das corretoras que operem junto à Bolsa. Caso utilize
corretora(s), caberá a licitante o acerto quanto a eventuais pagamentos pelo serviço.
7.2- A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do licitante
direto ou do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da
Carta Proposta inicial de preços e seus anexos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico observado as condições
e limites de data e horário estabelecidos.
7.3- ABERTURA DAS CARTAS PROPOSTAS: A partir do horário estabelecido no preâmbulo deste Edital terá início à
sessão pública do Pregão Eletrônico, com a abertura e divulgação dos preços das Cartas Propostas recebidas,
passando o(a) Pregoeiro(a) a avaliar sua aceitabilidade.
7.4. Na hipótese de não haver expediente na data designada para a realização do ato, este será realizado no primeiro
dia útil subsequente, no mesmo horário.
7.4.1- Até a abertura da sessão os PROPONENTES poderão retirar ou substituir as Cartas Propostas apresentadas.
7.4.2- Depois de encerrado o prazo para cadastramento das Cartas Propostas, não mais será permitido o
cadastramento de Carta Proposta ou o envio de qualquer adendo ou complementação.
7.5- CLASSIFICAÇÃO INICIAL: Abertas as Cartas Propostas o(a) Pregoeiro(a) verificará a conformidade das Cartas
Propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estiverem em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.
7.51- A desclassificação de qualquer Carta Proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, para
acompanhamento, em tempo real, de todos os PROPONENTES.
7.5.2- O sistema fará, automaticamente, a ordenação das Cartas Propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a), em
ordem decrescente de valor, e somente estas estarão aptas a participar da fase de lances.

-

7.6- LANCES SUCESSIVOS: Classificadas as Cartas Propostas, o(a) Pregoeiro(a) dará início à fase competitiva,
quando então os PROPONENTES poderão encaminhar lances decrescentes, exclusivamente, por meio do sistema
eletrônico.
7.61- Aberta a etapa competitiva, os representantes dos PROPONENTES deverão estar conectados ao sistema para
participar da sessão de lances. E de inteira responsabilidade do licitante se manter conectado ao sistema e acompanhar
a fase competitiva.
7.6.2- A cada lance ofertado, o PROPONENTE será imediatamente informado de seu recebimento e do respectivo
horário de registro e valor.
7.6.3- Quando se tratar de Pregão com mais de um lote, os lances serão ofertados lote a lote.
7.6.4- O PROPONENTE somente poderá oferecer lance inferior ao seu último lance anteriormente registrado pelo
sistema.
7.6.5- Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
7.6.6- Durante a sessão pública, os PROPONENTES serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais PROPONENTES.
7.6.7- Os lances deverão ser ofertados considerando o valor global do lote. Serão consideradas somente 02 (duas)
casas decimais dos centavos, desprezando-se as demais.
7.6.8- Quando o preço global do lote ofertado resultar, em qualquer item, em um valor unitário que possua mais de 02
(duas) casas decimais, deve se considerar apenas as 02 (duas) primeiras casas decimais (centavos), devendo o(a)
Pregoeiro(a) e o licitante vencedor proceder às adequações de preço necessárias, inclusive por ocasião da entrega
Carta Proposta ajustada. .7
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7.6.9- A etapa de lances será encerrada por decisão do(a) PREGOEIRO(a), após o transcurso'em2o ríIo'
(regulamentar) de 05 (cinco) minutos em cada lote, ocasião na qual o sistema eletrônico encaminT&r' i1so de
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado (tempo randômico), findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
7.6.10- Após o encerramento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao PROPONENTE que tiver apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital. A
negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais PROPONENTES.
7.6.11- O sistema informará a Carta Proposta de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances
ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo(a) Pregoeiro(a) acerca da aceitação do lance de menor valor;
7.6.12- Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances sucessivos, e realizada a classificação final das
Cartas Propostas, o (a) Pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, especialmente quanto à
conformidade entre a Carta Proposta/oferta de menor preço e o valor estimado para a contratação constante da planilha
anexa ao Termo de Referencia e a sua conformidade, decidindo motivadamente a respeito.
7.6.13- Tratando-se de preço inexequível o(a) Pregoeiro(a) poderá determinar ao licitante que comprove a
exequibilidade de sua Carta Proposta, em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificação.
7.6.14- Ocorrendo a hipótese tratada no subitem anterior, o (a) Pregoeiro (a) poderá solicitar o envio dos documentos
de habilitação do licitante primeiro classificado "sob condição", considerando o disposto no subitem anterior.
7.6.15- O lance ofertado depois de proferido será irretratável, não podendo haver desistência, sujeitando-se o licitante
desistente às penalidades constantes deste edital.
7.6.16- Os licitantes que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis serão considerados
desclassificados, não se admitindo complementação posterior.
7.6.17- Considerar-se-ão preços manifestamente inexequíveis aqueles que forem simbólicos, irrisórios, de valor zero ou
incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
7.6.18- Não serão adjudicadas Cartas Propostas com preços superiores aos valores estimados para a contratação
constante da planilha anexa ao Termo de Referencia.
7.6.19- Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à
média daqueles apurados pela(s) Unidade(s) Gestora(s) interessada(s), responsável pela elaboração e emissão da
referida planilha.
7.6.20- Na hipótese de desclassificação do licitante que tiver apresentado a oferta com menor valor, o(a) Pregoeiro(a)
deverá negociar diretamente com o classificado subsequente para que seja obtida melhor oferta que a sua Carta
Proposta anteriormente oferecida a fim de conseguir menor preço, caso não comprovada a compatibilidade do licitante
anteriormente classificado.
7.6. 21. Da licitação lavrar-se-á a Ata de Registro de Preços.
7.6.21.1 - Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14
de dezembro de 2006, o(a) Pregoeiro(a) aplicará os critérios para desempate em favor da microempresa ou empresa de
pequeno porte, da seguinte forma:
7.6.21.2 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.
7.6.21.3- Para efeito do disposto no 7.6.21.2, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
- a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso 1 deste item,
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.6.21.4 deste Edital, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito, também todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena de
preclusão;
III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.6.21.2, inciso 1 deste Edital, será realizado sorteio para definir aquele
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
(
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7.6.21.5 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.6.21.3 deste Edital, o objeto
iMà' será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.6.21.6 - O disposto no item 7.6.21.3 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.7- HABILITAÇÃO DO LICITANTE CLASSIFICADO: Havendo Carta Proposta classificada aceitável, o (a) Pregoeiro
(a) requisitará o envio da Documentação de Habilitação do(s) licitante(s) que apresentou (aram) a(s) melhor (es) Carta
Proposta(s), para confirmação das suas condições habilitatórias, determinadas no item 5.
7.71- Os documentos relativos à fase de Habilitação, compreendidos no item 5 deste instrumento, deverão ser
remetidos por e-mail, de imediato, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, juntamente com a
Carta Proposta de Preços ajustada dentro do prazo previsto neste edital.
7.7.2- O e-mail para transmissão é licitacaoitaitinga.ce.gov.br . O endereço para entrega do original ou cópia
autenticada é: na Sede da Prefeitura Municipal de ITAITINGA-Ceará na Av. Cel. Virgilio Távora, 1710 - Antonio Miguel Itaitinga - Ceará - Cep: 61.880-000.
7.7,3- Os licitantes que deixarem de apresentar, por e-mail ou em quaisquer dos documentos exigidos no item 06
(Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, com irregularidades
ou inválidos, serão considerados inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
7.7.4- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe
adjudicado o objeto da licitação, pelo (a) Pregoeiro (a), caso não haja intenção de interposição de recurso por qualquer
dos demais licitantes.
7.7.5- Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará a oferta subsequente,
permitida negociação - subitem 7.5.12 do edital, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à verificação da
habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma Carta Proposta que
atenda integralmente ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
7.7.6- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as Cartas Propostas forem desclassificadas, o(a)
Pregoeiro(a) poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou
de outras Cartas Propostas escoimadas das causas que deram causa à inabilitação ou desclassificação.
7.7.7- O (A) Pregoeiro (a) terá a prerrogativa de decidir se o exame dos "documentos de habilitação" se dará ao final da
etapa competitiva de cada lote ou ao final do julgamento de todos os itens.
7.7.8 - Na forma do que dispõe o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, a comprovação da regularidade
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.
7.7.9 - Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasião de participação neste procedimento licitatório,
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
7.7.10 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis (Lei n° 147, 07.08.2014), contado a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.7.11 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666193, sendo facultado à Administração
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
7.7.12 - Será inabilitado o licitante que não atender às exigências deste edital referentes à fase de habilitação, bem
como apresentar os documentos defeituosos em seu conteúdo e forma, e ainda, a ME ou EPP que não apresentar a
regularização da documentação de Regularidade Fiscal no prazo definido neste edital.
7.8- RECURSOS: Ao final da sessão, depois de declarado o(s) licitante(s) vencedor (es) do certame, será aberta a
opção para interposição de recursos, pelo prazo de 30 (trinta) minutos, oportunidade em que qualquer licitante poderá
manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, com registro da síntese das suas razões em
campo próprio do sistema, facultando-lhe juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias corridos, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em prazo sucessivo também de 03 (três) dias corridos
(que começará a correr do término do prazo da recorrente) sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
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7.8.1- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessão do Pregão, importará a
preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a) ao licitante vencedor,
7.8.2- Os memoriais (razões de recurso) deverão ser enviados ao e-mail da Comissão de Licitação, durante o horário
de expediente. Somente serão acolhidos recursos, documentos ou quaisquer correspondências enviadas no horário de
08 as 12 horas, de segunda a sexta-feira.
7.8.3- Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmente habilitado. Não serão
admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou
não identificado no processo para responder pela Licitante.
7.8.4- O recurso será dirigido ao(s) Secretário(s) Gestor(es), por intermédio do(a) Pregoeiro(a), o(a) qual poderá
reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento do recurso pelo(s) Secretário(s) Gestor(es).
7.8.5- Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a
intenção de interpor o recurso pela Licitante no momento oportuno.
7.8.6- O recurso contra decisão do(a) PREGOEIRO(a) terá efeito suspensivo.
7.8.7- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
7.8.8- Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(s) Secretário(s) Gestor(es)
adjudicará(ão) da(s) Carta Proposta(s) vencedora(s) e procederá(ão) a homologará(ão) do processo, para determinar a
contratação;
7.8.9- Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na sede da Comissão
de Licitação da Prefeitura de ITAITINGA.
7.9- ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará os
licitantes credenciados, as Cartas Propostas escritas e verbais sucessivos, na ordem de classificação, a análise da
documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma obrigatoriamente assinada, ao
final, pelo(a) Pregoeiro(a) e sua Equipe de Apoio.
7.9.1- Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso e o preço final seja compatível com os
preços de mercado previstos para a contratação, será feita pelo(a) Pregoeiro(a) a adjudicação ao licitante declarado
vencedor do certame e encerrada a reunião, após o que, o processo, devidamente instruído, será encaminhado:
a) à Comissão de Licitação, para fins de análise e parecer;
b) e depois à(s) Secretaria(s) competentes para homologação e subsequente formalização da ata de registro de preços.
7.10- SUSPENSÃO DA SESSÃO: Ao(a) Pregoeiro(a) é facultado, a qualquer momento, suspender a sessão mediante
motivo devidamente justificado e marcar seu prosseguimento para outra ocasião, fazendo constar esta decisão no
sistema eletrônico.
7.101- O(a) Pregoeiro(a) poderá, para analisar as Cartas Propostas de preços e seus anexos, as amostras, os
documentos de habilitação ou outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realização de
diligência a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões.
7.10.2- No caso de desconexão do(a) PREGOEIRO(a) no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico
permanecer acessível aos PROPONENTES, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
Quando a desconexão do(a) PREGOEIRO(a) persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão na forma
eletrônica poderá ser suspensa, e reiniciada somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos
participantes, através de mensagem eletrônica (Chat) divulgando data e hora da reabertura da sessão.
7.11. DAS CONDIÇÕES GERAIS: No julgamento das Cartas Propostas/ofertas será declarado vencedor o Licitante
que, tendo atendido a todas as exigências deste edital, apresentar menor preço, cujo objeto do certame a ela será
adjudicado.
7.11.1- Não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste edital.
7.11,2- A intimação dos atos proferidos pela administração - Pregoeiro (a) ou Secretário(s) - será feita por meio de
divulgação na INTERNET, através do Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias»...
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[8 CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGENCIAS, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
8.1- Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das Cartas Propostas, qualquer pessoa física ou
jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão.
8.1.1- Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração a pessoa que não o fizer
dentro do prazo fixado neste subitem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
8.1.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o
trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
8.2- Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações mediante petição
confeccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes
requisitos:
8.2.1- o endereçamento ao(a) Pregoeiro(a) da Prefeitura de ITAITINGA;
8.2.2- a identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos
comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio, número do documento de
identificação, devidamente datada, assinada e protocolada na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de
ITAITINGA, dentro do prazo editalícia;
8.2.3- o fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;
8.2.4- o pedido, com suas especificações.
8.3- Caberá ao(a) Pregoeiro(a) decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.4- A resposta do Município de ITAITINGA -CE será disponibilizada a todos os interessados mediante afixação de
cópia da íntegra do ato proferido pela administração no flanelógrafo da Comissão de Licitação da Prefeitura de
ITAITI NGA.
8.5- O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.
8.6- Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação dos termos do edital será
designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das Cartas Propostas.
8.6.1- Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das Cartas Propostas,

8.7- DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, o(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior, poderá
promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir sejam sanadas falhas
formais de documentação que complementem a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originariamente da Carta Proposta, fixando o prazo para a resposta.
8.7.1- Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado
pelo (a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.
8.8- REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: O Município de ITAITINGA-CE poderá revogar ou anular esta licitação, em qualquer
etapa do processo.

9.0- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
9.1- A adjudicação desta licitação em favor do licitante, cuja proposta de preços ou lance, se houver, seja classificado
em primeiro lugar, caso não haja interposição de recurso, é da competência da Pregoeira(o), e, caso haja interposição
de recurso, da autoridade superior competente do órgão de origem desta licitação, que também promoverá a
homologação.
9.2- No caso de interposição de recurso, sendo a adjudicação da competência da autoridade superior competente do
órgão de origem desta licitação, decidido o recurso, este homologará o julgamento da Pregoeira(o) e adjudicará o objeto
ao vencedor.
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9.3- A autoridade superior competente do órgão de origem desta licitação se reserva ao direito de não homo[ogar ou
revogar o presente processo, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado e mediante fundamentação por escrito.

10.0- DO CONTRATO:
10.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato especifico, celebrado
entre o Município, representado pelo(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa (doravante denominado Contratante),
e o licitante vencedor (doravante denominada Contratada), que observará os termos da Lei n.° 8.666/93, deste edital e
demais normas pertinentes, cuja minuta foi submetida a exame prévio da Assessoria Jurídica do Município.
10.2. O licitante vencedor terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da devida convocação, para celebrar o
referido Contrato, do qual farão parte integrante o edital, seus anexos, a proposta e demais documentos apresentados
pelo licitante vencedor. Em caso de recusa injustificada, ser-lhe-á aplicado o disposto no item 17.7 deste edital.
10.3. Se o licitante vencedor não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é facultado ao(s) Secretário(s)
Ordenador(es) de Despesa convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das
propostas, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto
aos preços (descontos), ou revogar a licitação.
10.4. Incumbirá à Contratante providenciar, à sua conta, a publicação do extrato do Contrato nos quadros de aviso dos
órgãos públicos municipais, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20
(vinte) dias daquela data. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos.
10.5. O licitante adjudicatário se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação.
10.6. O Termo de Contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto no art. 65 da Lei n.° 8.666/93.
11- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
11.1- O prazo de validade do contrato, que será até 31 (trinta e um) de Dezembro de 2017, a contar da data da
assinatura. Podendo ser prorrogado nos casos previstos no art. 57 da Lei 8.666/93.
12.0- DA FONTE DE RECURSOS:
12.1- As despesas referentes a este pregão ocorrerão à conta do orçamento da Prefeitura Municipal de ITAITINGA, na
seguinte classificação: EDUCAÇÃO - 1201.12.368.0007.2.046 e Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00. Referente ao
Programa Brasil Carinhoso.
13.0- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO:
13.1. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses da apresentação
das proposta, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGPM do IBGE,
13.2, REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis
porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá,
mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa
remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na
forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
13.3. Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, estão
incluídas todas as despesas necessárias à execução do contrato.
14.0- DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:
14.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no
objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o
disposto no § 1 0, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores.
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15.1. DAS ORDENS DE COMPRA/FORNECIMENTO: O fornecimento dos bens licitados se dará mediatedição
de ORDENS DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, por parte da administração ao licitante vencedor,
que serão de forma execução parcelada, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, a necessidade e
disponibilidade financeira da(s) Secretaria(s) Gestora(s).
15.1.1. A ordem de compra/autorização de fornecimento emitida conterá o produto pretendido e a respectiva
quantidade, devendo ser entregue ao beneficiário do registro no seu endereço físico, ou enviada via fac-símile ao seu
número de telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endereço eletrônico, cujos dados constem do cadastro.
15.1.2. Observadas as determinações e orientações constantes da ordem de compra/autorização de fornecimento, o
fornecedor deverá fazer a entrega do produto no local, dentro do prazo e horários previstos, oportunidade em que
receberá o atesto declarando a entrega dos bens.
15.1.3. O aceite dos bens pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de
quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no Anexo 1 deste Edital quanto aos produtos
entregues.
15.2. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os bens licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis, obedecendo a um cronograma de entrega, a partir das características que se apresentam nos quantitativos
discriminados na ORDEM DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO pela administração, no local, dia e
horário estabelecidos pela Unidade Gestora, no almoxarifado central do Município de ITAITINGA-Ce.
15.2.1. Para os produtos objeto deste certame, deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome da Prefeitura
Municipal de ITAITINGA - CE, com endereço: Av. Cel. Virgilio Távora, n o. 1710, bairro Antonio Miguel, Itaitinga-CE.
15.2.2. No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos às normas e exigências especificadas neste Edital
e na Carta Proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte
e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei
e deste instrumento.
15.2.3. Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo.
15.3. Os bens licitados deverão ser entregues, observando rigorosamente as condições contidas no Termo de
referência, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua Carta Proposta, bem ainda às normas
vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de
origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do fornecimento que lhes sejam imputáveis, inclusive com
relação a terceiros, e ainda:
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do fornecimento em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do fornecimento. As decisões e
providências que ultrapassarem a competência do representante do fornecedor deverão ser comunicadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condições do registro de preços, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizerem no
fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do registro, na forma do § 1 0 do artigo 65 da
Lei n° 8.666193;
e) a entrega dos produtos deverá ser efetuada de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços Municipais, e
deverá cumprir o cronograma expedido pelas Secretarias Municipais de SAUDE do Município de ITAITINGA-CE,
16.0 DA SUBCONTRATAÇÃO
16.1 A CONTRATADA não poderá subcontratar.
17.0- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
17.1- O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua Carta Proposta, não celebrar o contrato, deixar de
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
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não mantiver a Carta Proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de MOMPA&eo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de ITAITINGA e será descredenciado no
Cadastro da Prefeitura de ITAITINGA pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas
e das demais cominações legais:
17.11- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:
a) recusar em celebrar contrato quando regularmente convocado;
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) não manter a Carta Proposta ou lance;
d) fraudar na execução do contrato;
e) comportar-se de modo inidôneo.
17.1.2- multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na prestação do serviço, até o limite de 10%
(dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execução do
contrato;
17.1.3- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta)
dias na prestação do serviço licitado.
17.2- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato,
às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte
do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o
complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstasna Lei n°8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520102, as seguintes penas:
17.2.1- advertência;
17.2.2- multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado.
17.3- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - DAM.
17.3.1- Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a
Contratada fizer jus.
17.3,2- Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com
os encargos correspondentes.
17.4- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas
em lei.
18.0- DAS RESCISÕES CONTRATUAIS:
18.1 - A rescisão contratual poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrita da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1 a XII do art. 78 da
Lei Federal n° 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente,
reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
c) Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666193, sem que haja culpa do
CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
d) A rescisão contratual de que trata o inciso 1 do art. 78 acarreta as conseqüências previstas no art. 80, incisos 1 a IV,
ambos da Lei n° 8.666/93.
19. DO PREÇO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO
19.1. PREÇOS: Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos os tributos, encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais
despesas previsíveis que possam incidir sobre o fornecimento dos bens licitados, inclusive a margem de lucro.
19.2. PAGAMENTO: O pagamento será feito na proporção da entrega dos bens licitados, segundo as ordens de
compras/autorizações de fornecimento expedidas pela administração, de conformidade com as notas fiscais/fatura,-
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devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais rihpais do
licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da Carta Proposta,
19.2.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação tratada neste
subitem, observadas as disposições Editalicias, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de
cheque nominal.
19.3. REAJUSTE: Os valores constantes das Cartas Propostas não sofrerão reajuste antes de decorridos 12 (doze)
meses do seu registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

19.4. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá,
mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa
remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na
forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
20. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO:
20. As sanções serão aplicadas após regular processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.
20.1- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos os
seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência;
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o Município de ITAITINGA e
descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de ITAITINGA pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

21. DISPOSIÇÕES GERAIS:

-

21.1- As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, atendidos o interesse público, sem comprometimento da segurança e do regular funcionamento da
administração.
21 .2- Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a) durante a sessão e pelo(s) Secretário(s)
Ordenador(es) de Despesa, em outro caso, mediante aplicação do caput do art. 54 da Lei n.° 8.666/ 93.
21 .3- O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que
sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua Carta Proposta durante a realização da
sessão pública deste Pregão.
21.4- A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
21.5- Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente
ao presente edital.
21.6- A Homologação do presente procedimento será de competência do(s) Secretário(s) Gestor (es).
21.7- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de início de contagem e inclui-se o dia do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Município, exceto
quando for expressamente estabelecido em contrário.
21.8- Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital será competente o Foro da Comarca de
ITAITINGA - CE.
21.9- Qualquer informação poderá ser obtida pelo telefone: (085) 3377.1361.
21.10- Cópias do edital e anexo serão fornecidas aos interessados ou poderá ser lido através do site,
www.bbmnet.com.br . Bem como no site do TCE no sitio: http:!/www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.
21.11- O Edital poderá ser examinado por qualquer interessado na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de
ITAITINGA.
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21.12- Todas as normas inerentes às contratações do objeto deste certame, discriminadas no Anexo - Termo de
Referência deste Instrumento Convocatório deverão ser minuciosamente observadas pelos licitantes quando da
elaboração de suas Cartas Propostas.
ITAITINGA—CE, 08 de Novembro de 2017.
WtAÀ4

MARIA LEONEL MIRANDA SERPA
PREGOEIRA (0)

-r---
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ANEXO 1— TERMO DE REFERENCIA
PREGÃO ELETRÔNICO - N.° 0811.01/2017/PE

1.0.
OBJETIVO:
1.1.
O presente Termo de Referência tem por objeto determinar as condições que disciplinarão a AQUISIÇÃO DE
MATERIA DE CONSUMO TIPO: MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA/CE.
LOTE 01 MATERIAL DE HIGIENE
Especificação
tamanho P pct c/ 96
tamanho M pct c/ 80
tamanho G pct c/ 72
tamanho XG pct c/ 64
-

Item
1
2
3
4

Fraldas descartaveis
Fraldas descartaveis
Fraldas descartaveis
Fraldas descartaveis

-

-

-

-

LOTE 02 MATERIAL HIGIENE
Especificação
Colchonetes com espuma de alta densidade revestida de courvin impermeável 1,20 x
0,60 x 0,05 cm

Unid
Pcte
Pcte
Pcte
Pcte

Qtd
40
40
40
40

-

Item
01

1

Unid j Qtd
Und

100

1.3. DA JUSTIFICATIVA DO AGRUPAMENTO POR LOTE:
1.3.1. JUSTIFICA-SE tal critério de julgamento e adjudicação por LOTE devido as seguintes particularidades:
1.3.2. Buscou-se evitar o aumento do número de fornecedores, com o intuito de preservar o máximo possível a rotina
das unidades, que são afetadas por eventuais descompassos na prestação dos serviços por diferentes fornecedores;
1.3.3. Procurou-se lidar com um único fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo
de contratação;
1.3.4. Diante do aumento da eficiência administrativa do setor público passa pela otimização do gerenciamento de seus
contratos de fornecimento. Essa eficiência administrativa também é de estatura constitucional e deve ser buscada pela
administração pública;
1.3.5. lnexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não por itens, desde que os
lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relação entre si" - Acórdão 5260/20111a
Câmara - TCU;
1 .3.6. A adoção da adjudicação do por LOTE por grupo/lote, demonstra-se ser mais vantajoso dessa escolha
comparativamente ao critério usualmente requerido de adjudicação por Menor Preço POR LOTE, em cumprimento às
disposições dos arts. 3 0 , § 1°, inciso 1, 15, inciso IV, e 23, §§ 1 1 e 21 todos da Lei n. 8.666/1993;
1.3.7. Foi efetuado o agrupamento dos itens em lotes, visando dotar de maior celeridade e eficiência as várias etapas
procedimentais relativas à licitação, formalização e gerenciamento dos futuros contratos bem como a execução dos
serviços e controles dos atos processuais, com reflexos na economia processual e financeira, além de proporcionar
uma maior atratividade para as empresas participantes da licitação.
,

2. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
2.1. A escolha da modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO para a realização deste processo licitatóo justifica-se pela
maior rapidez em sua execução e pela possibilidade de se obter preços mais vantajosos pela Administração, pela
possibilidade que têm os licitantes de reduzir preços durante o próprio processo de escolha.
3.0. DA FORMA DE PAGAMENTO:
3.1. O pagamento será realizado mediante a prestação do serviço, objeto do contrato e apresentação da Nota Fiscal
correspondente, em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento desta, através de crédito na Conta Bancária do
fornecedor. A Nota Fiscal deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pela Prefeitura Municipal de Itaitinga.
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3.2. Serão descontados, em cada pagamento a ser realizado, sobre o valor da fatura, os valores decflse ?
indenizações ou de multas eventualmente registrados.
3.3. No ato do pagamento, a contratada deverá COMPROVAR, mediante apresentação de TODAS as certidões
pertinentes, a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista, devendo estas, serem entregues na Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Itaitinga.
4.0. VIGÊNCIA DO CONTRATO:
5.1. O Contrato terá vigência a partir da data da assinatura, tendo validade até 31 (trinta e um) de Dezembro de 2017,
podendo ser prorrogado em conformidade com o Art. 57 da Lei 8.666193 e suas alterações posteriores.
5.0 DAS CONDIÇÕES FORNECIMENTO:
5.1. O FORNECIMENTO do objeto será parcial ou total, conforme necessidades da secretaria. O FORNECIMENTO
dos bens licitados se dará mediante expedição de ORDENS DE FORNECIMENTO/AUTORIZAÇAO DE
FORNECIMENTO, por parte da administração ao licitante vencedor de acordo com a conveniência e oportunidade
administrativa, a necessidade e disponibilidade financeira da Secretaria.
5.2. A ordem de fornecimento/autorização de FORNECIMENTO emitida conterá o produto pretendido e a respectiva
quantidade, devendo ser entregue ao beneficiário do Pregão no seu endereço físico, ou enviada via fac-símile ao seu
número de telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endereço eletrônico, cujos dados constem do cadastro ou do
próprio Pregão.
5.3. Observadas as determinações e orientações constantes da ordem de fornecimento/autorização de
FORNECIMENTO, o fornecedor deverá fazer a FORNECIMENTO do produto no local designado pela Contratante,
dentro do prazo e horários previstos, oportunidade em que receberá o atesto declarando a FORNECIMENTO dos
bens.
5.4. O aceite dos bens pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade,
qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no Anexo deste Edital quanto aos ITENS entregues.
5.5. Poderão ser firmados contratos decorrentes do Pregão, que serão tratados de forma autônoma e se submeterão
igualmente a todas as disposições constantes da Lei n.° 8.666/93, inclusive quanto às prorrogações, alterações e
rescisões.
5.6. DO PRAZO E LOCAL DE FORNECIMENTO: Os bens licitados deverão ser entregues no prazo máximo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da expedição da ORDEM DE FORNECIMENTO pela administração, no local determinado
na ORDEM DE FORNECIMENTO/ AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.
5.7. Os ITENS deverão obedecer a um cronograma de FORNECIMENTO, a partir das características que se
apresentam, nos quantitativos e itens discriminados na ORDEM DE FORNECIMENTO! AUTORIZAÇÃO DE
FORNECIMENTO:
5.8. Os itens serão recebidos por servidor designado e responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato.
5.9. Por ocasião DO FORNECIMENTO dos ITENS, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias, além das
respectivas fatura e Nota Fiscal.
5.10. Para os bens objetos deste certame, deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de
ITAITINGA - CE, com endereço na Av. Cel. Virgílio Távora, n o. 1710, Bairro Antônio Miguel, ITAITINGA, Estado do
Ceará. CEP: 61.880-000, Ceará, inscrito no CNPJ sob o n°41.563.628/0001-82.
5.11. No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos às normas e exigências especificadas neste Edital
e na Proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei
e deste instrumento.
5.12. Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo.
5.13. Os bens licitados deverão ser entregues, observando rigorosamente as especificações contidas no Termo de
Referência, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua proposta, bem ainda às normas vigentes,
assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem
federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do FORNECIMENTO que lhes sejam imputáveis,
inclusive com relação a terceiros, e ainda:
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a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do FORNECIMËO
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do FORNECIMENTO, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do FORNECIMENTO. As decisões e
providências que ultrapassarem a competência do representante do fornecedor deverão ser comunicadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condições do Pregão de preços, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizerem no
FORNECIMENTO, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Pregão, na forma do § 1 11 do artigo
65 da Lei n° 8.666193;
e) a FORNECIMENTO dos ITENS deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do
Município.

6.DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
6.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas contratuais e as normas
dispostas na Lei n.° 8.666/93 e alterações posteriores, bem como legislação pertinente, respondendo cada uma pelas
conseqüências de sua inexecução, total ou parcial.
6.2 A fiscalização do Contrato será exercida pelo Ordenador de Despesa.
6.3 O exercício da fiscalização ou o acompanhamento será exercido no interesse do Município e não exclui nem reduz
a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, danos resultantes de imperfeição técnica, vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica coresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
6.4 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser prontamente atendidas pela
Contratada, sem ônus para a Contratante. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, substituir, às suas expensas, no
todo ou em parte, onde se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem prejuízo da aplicação das penalidades
cabíveis.
6.5 A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, a critério da Contratante, respeitando-se os limites previstos na Lei n.° 8.666/93 e alterações
posteriores, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, facultada a supressão além deste limite mediante
acordo entre as partes.

7.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
7.1. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes
do presente contrato, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93.
7.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual.
7.3. Determinar responsável para o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratual.
7.4. Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para a execução de serviços.
7.5. Informar a CONTRATADA de atos que possam interferir direta ou indiretamente no fornecimento.
7.6. Solicitar, sempre que necessário, informações referentes aos serviços ora objeto do presente instrumento, perante
à CONTRATADA.
7.7. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do fornecimento, conforme
dispõe este instrumento, diligenciando nos casos que exijam providências corretivas.
7.8. Avaliar o fornecimento prestados pela CONTRATADA.
7.9. Responsabilizar-se pelos pagamentos dos produtos pela CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal.
7.10. Indicar os seus representantes para fins de contato e demais providências inerentes à execução do Contrato.
7.11. Aplicar as penalidades previstas no Edital e no presente instrumento, na hipótese de a CONTRATADA não
cumprir o Contrato, mantidas as situações normais de disponibilidade e volume dos serviços, arcando a referida
empresa com quaisquer prejuízos que tal ato acarretar ao Município.
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7.12. Assegurar o livre acesso e o acompanhamento da CONTRATADA e de seus técnicos, devidamente
a todos os locais onde se fizerem necessários os serviços, prestando-lhe todas as informações e esclarecimentos que,
eventualmente, forem solicitados.
7.13. Efetuar o pagamento na forma prevista neste instrumento;

8.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
8.1. Executar o objeto do Contrato até 31 (trinta e um) de Dezembro de 2017, de conformidade com as condições e
prazos estabelecidos no Pregão, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
8.2. Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;
8.4. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção do fornecimento, prestando, prontamente, os esclarecimentos que
forem solicitados pela CONTRATANTE;
8.5. Providenciar a imediata correção das deficiências ei ou irregularidades apontadas pela Contratante;
8.6. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;
8.7. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, a critério da Contratante, respeitando-se os limites previstos na Lei n° 8.666/93 e alterações
posteriores, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, facultada a supressão além deste limite mediante
acordo entre as partes;
8.8. O fornecimento é intransferível, se o contrato for transferido, poderá ser rescindido unilateralmente.
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ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO N.°

120171PE

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para todos os fins e sob as penas da lei, que não executamos trabalhos noturnos, perigosos ou
insalubres com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 70 da Constituição Federal e
de conformidade com a exigência prevista no inciso V, do art. 27 da Lei Federal n° 8.666193 e suas alterações
posteriores.

(Local e Data)

Assinatura
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E OBEDIÊNCIA AS CLÁSULAS DO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N°

120171PE

(Nome

da
Empresa),
CNPJ/MF
N°
.............................................sediada
à
Rua/Av
......................................(Endereço Completo), declara, para todos os fins de direito, que conhecemos e
nos submetemos aos termos constantes do Edital n° /2017/PE, e de seu(s) Regulamento(s), bem como que
temos todas as condições de cumprir às exigências editalicias, tanto no que conceme à apresentação da
documentação relativa a proposta, quanto a para a habilitação do certame.

(Local e Data)

/
Assinatura
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TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES
DA BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS
(LICITANTE)
Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)
Nome:(Razão Social)
Nome Resumido
Endereço:
Complemento:
Cidade:
CEP.:
Inscrição Estadual:
Telefone comercial
Celular:
Representante legal:
Cargo:
Ramo de Atividade:

Bairro:
UF.:
CNPJ/CPF:
RG:
Fax:
E-mail:
Telefone:

Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do
Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias, do qual declara ter pleno conhecimento, em
conformidade com as disposições que seguem.
São responsabilidades do Licitante:
1. Tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a
participar;
II. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação
nas licitações em que for vencedor;
III.observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos
expedidos pela Bolsa Brasileira de Mercadorias, dos quais declara ter pleno conhecimento;
IV.designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo 1; e
V. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização,
conforme previsto no Anexo III do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
O Licitante autoriza a Bolsa Brasileira de Mercadorias a expedir boleto de cserviçonça bancária referente às taxas de
utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo III do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações
da Bolsa Brasileira de Mercadorias.
O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653
e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu
interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa Brasileira de Mercadorias, podendo a
sociedade corretora, para tanto:
1. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
II.apresentar lance de preço;
III.apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pela Pregoeira(o);
IV.solicitar informações via sistema eletrônico;
V. interpor recursos contra atos da Pregoeira(o);
VI.apresentar e retirar documentos;
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VII.solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
S40 DE
VIII.assinar documentos relativos às propostas;
IX.emitir e firmar o fechamento da operação; e
X. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser
substabelecido.
Corretora:
Endereço:
CNPJ:
O presente Termo de Adesão é válido até _I_I, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo
Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência
ou decorrentes de negócios em andamento.

Local e data:

(assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório)

/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA
SR'. PREGOEIRO(A),
ITAITINGA-CE
CARTA PROPOSTA
Número do Pregão:
Objeto:

Lote:
Item:
Especificação do Objeto:
Constando toda especificação constante do Anexo 1 - TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO
Marca:
Quantidade:
Valor unitário e por extenso de cada item do lote (em R$):
Valor total e por extenso do lote (em R$):
Prazo de Entrega:
Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital):
Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento
referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do serviço objeto desta licitação.
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que
nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Data:

Observação 1: Está Carta a Proposta deverá ser anexado junto ao sistema da Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBMI
sob pena de desclassificação.
Observação 2: Por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.
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CONTRATO N°
CONTRATO QUE FAZEM ENTRE Si O MUNICÍPIO DE ITAITINGA
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
COM
A EMPRESA
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°41 .563.628/0001-82, com sede na Av. Cel.
Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - ITAITINGA - CE, CEP 62.600-000, ITAITINGA, Estado de Ceará,
doravante através da Secretaria de EDUCAÇÃO, devidamente representada por seu SECRETARIO(A)
, inscrita no
designada CONTRATANTE, e a EMPRESA
CNPJ/MF sob o n.°
, doravante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato
representada por seu
[CARGO E NOME], RG n.°
, CPF n.°
têm, entre si, justo e avençado, celebrar por força do presente Instrumento CONFORME AS CONDIÇÕES E
objeto do
CLAUSULAS FIXADAS PELO PRESENTE EDITAL, decorrente da PREGÃO ELETRÔNICO n.°
processo administrativo em referência, com as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constitui objeto da presente AQUISIÇÃO

- Anexo Ido edital e da proposta adjudicada.

CLÁUSULA TERCEIRA- DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
3.1. O valor global da presente avença é de R$
), a ser pago em conformidade com
(
a execução dos serviços prestados no período respectivo, de acordo com as notas fiscais/faturas devidamente
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões do INSS e FGTS, todas atualizadas, observadas a
condições da proposta adjudicada e o seguinte:
VALOR
VALOR
MARCA
ITEM
PRODUTOS
MARCA UND
QTDE
UNITÁRIO
TOTAL
VALOR TOTAL
3.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses do seu Pregão,
hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas,
3.3. REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém
de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante
procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa
remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na
forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
3.4 - Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo contratante, estão
incluídas todas as despesas necessárias à execução do contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
4.1 - O presente Instrumento terá vigência de até 31 de Dezembro de 2017, podendo ser prorrogado, a critério das
partes, na forma do artigo 57 da Lei Federal n° 8.666193, alterada e consolidada.
CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS BENS LICITADOS E DO PRAZO DE ENTREGA.
5.1- DAS ORDENS DE COMPRA/FORNECIMENTO: O fornecimento dos bens licitados se dará mediante expedição de
ORDENS DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, por parte da administração ao licitante vencedor, que
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poderão englobar integralmente os quantitativos e/ou bens objeto (entrega imediata) ou apenas parte deles (execução
fracionada), de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, a necessidade e disponibilidade financeira
da(s) Secretaria(s) Gestora(s).
5.1.1- A ordem de compra/autorização de fornecimento emitida conterá o produto pretendido e a respectiva quantidade,
devendo ser entregue ao beneficiário do Pregão no seu endereço físico, ou enviada via fac-símile ao seu número de
telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endereço eletrônico, cujos dados constem do cadastro ou do próprio
PREGÃO ELETRÔNICO.
5.1.2- Observadas as determinações e orientações constantes da ordem de compra/autorização de fornecimento, o
fornecedor deverá fazer a entrega do produto no local designado pela Contratante, dentro do prazo e horários previstos,
oportunidade em que receberá o atesto declarando a entrega dos bens.
5.1.3- O aceite dos bens pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de
quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no Anexo deste Edital quanto aos produtos
entregues.
5.2- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os bens licitados deverão ser entregues no prazo imediato a solicitação,
devido a essencialidade da pronta entrega, com a expedição da ORDEM DE COMPRA-FORNECIMENTO pela
administração, no local determinado na ORDEM DE COMPRAI AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
5.2.1. Os produtos deverão obedecer a um cronog rama de entrega, a partir das características que se apresentam, nos
quantitativos discriminados na ORDEM DE COMPRAI AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO:
5.2.2. Os itens serão recebidos por servidor designado e responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato.
5.2.3- Por ocasião da entrega dos produtos, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02(duas) vias, além das
respectivas fatura e Nota Fiscal.
524- Para os bens objetos deste certame, deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de
ITAITINGA - CE, com endereço no Av. Cel. Virgílio Távora, 1710, Bairro Antônio Miguel, ITAITINGA, Ceará, inscrito no
CNPJ sob o n°41.563.628/0001-82.
5.2.5- No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos às normas e exigências especificadas neste Edital
e na Proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e
deste instrumento.
5.2.6- Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo.
5.3- Os bens licitados deverão ser entregues, observando rigorosamente as especificações contidas no Termo de
Referência, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua proposta, bem ainda às normas vigentes,
assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem
federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do fornecimento que lhes sejam imputáveis, inclusive com
relação a terceiros, e ainda:
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do fornecimento em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão interessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do fornecimento. As decisões e
providências que ultrapassarem a competência do representante do fornecedor deverão ser comunicadas a seus
superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condições do Pregão de preços, os acréscimos ou supressões quantitativas que se
fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Pregão, na forma do § 1° do
artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
e) a entrega dos produtos deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do
Município.
.

QÇ
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CLÁUSULA SEXTA- DA ORIGEM DOS RECURSOS
6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão a conta de recursos oriundos do Recurso Federais (Programa
Brasil Carinhoso) e outras fontes disponíveis e legais, com a dotação orçamentária prevista na seguinte rubrica:

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias do mês subseqüente ao adimplemento da obrigação e
encaminhamento da documentação tratada neste subitem, observadas as disposições editalícias, através de crédito na
Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal, de acordo com os valores contidos na proposta de preço
do licitante vencedor.
7.2. Na hipótese de antecipação ou atraso de pagamento, será devida a atualização monetária do valor faturado em
0,03%, sobre o valor da prestação vencida, por cada dia de atraso ou de antecipação.
7.3. Por ocasião da realização do fornecimento o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de ITAITINGA -CE, com
endereço à Av, Cel. Virgílio Távora, 1710, Bairro Antônio Miguel, ITAITINGA, Ceará, inscrito no CNPJ/MF sob o n. °
41 .563.62810001-82e CGF n° 06.920.259-1, acompanhado da seguinte documentação:
acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as
condições da proposta.
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
81-Executar o objeto do Contrato até 31 de Dezembro de 2017, de conformidade com as condições e prazos
estabelecidos no Pregão n°
, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
8.2-Manter durante toda a execução do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei de Licitações;
8.4- Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os esclarecimentos que
forem solicitados pela CONTRATANTE;
8.5- Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA não
deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, fazer uso
de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para fins de execução do
CONTRATO;
8.6-Providenciar a imediata correção das deficiências ei ou irregularidades apontadas pela Contratante;
8.7 -Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos
sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO;
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
9.1- A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das
obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores;
9.2-Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;
9.3-Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, diligenciando
nos casos que exigem providências corretivas;
9.4-Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor
Competente.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
10.1 - À contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e
suas demais alterações.
10.2 —A Contratada, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções:
10.2.1 -Advertência
10.2.2 - Multas necessárias, conforme segue:
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10.2.2.1 - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), sobre o valor da
fatura pelo atraso na entrega do(s) serviço(s).
10.2.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total faturado no mês anterior, pelo descumprimento de qualquer item do
Edital ou Cláusula Contratual.
10.3 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de contratar com a PREFEITURA DE
ITAITINGA pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações
legais.
10.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA RESCISÃO
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência administrativa ou por
infringência de qualquer das condições pactuadas.
11.2 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente em quebra de
Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os
direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no
presente Instrumento.
11.3 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação Judicial ou Extrajudicial,
nos casos de:
11.3.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE;
11.3.2 - lnadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;
11.3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de
antecedência, sem ônus para ambas as partes.
11.3.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir prejudicada
poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência definida no subitem
anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
12.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante Termo Aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. DA PUBLICAÇÃO
13.1 - Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o quinto dia útil do mês subseqüente à
data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DO FORO
14.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da Comarca de ITAITINGA CE.
Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de acordo entre elas
celebrado, assinando o presente Contrato juntamente com as testemunhas abaixo firmadas.

ITAITINGA,

de

de 20

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHA 1:
Nome
R.G.n°

TESTEMUNHA 2:
Nome: .....................
R.G.n° ......................

.,

Prefeitura Municipal de Itaitinga - Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 - Bairro Antônio Miguel - Itaitinga - Ceará
Cep: 61.880-000 - CNPJ: 41.563.628/0001-82 - Fones/Fax: 85 13377.1361

