1'30 [19 Up,-

»<=‘-"

~
ESTADO D0 CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

§

‘PP

%

n._L_
%'Hda\ii$@§

EDITAL
EDITAL DE LICITAQAO PARA ATA DE REGISTRD DE PRECOS

PREGAO PRESENCIAL N9 PP-001/2018 - DIVERSAS

ORGAOS REQUISITANTES DO CERTAME: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

(SEINFRA); SECRETARIA DA SAUDE (SESA]; SECRETARIA DE EDUCA(;AO_ BASICA (SEDUC);
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (SAS); SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL
(SEAI); SECRETARIA DE PLANEIAMENTO E FINANCAS [SEFIN); SECRFITARIA DA AGRICULTURA,

PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS (SEAGRI); SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO [SECULT];

SECRETARIA D0 ESPORTE E IUVENTUDE [SEIUY]; INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE-I MORADA
NOVA (IMAMN), SECRETARIA DE ADMINISTRACAO [SEAD).

one/10 GERENCIADOR: SECRETARIA or. CULTURA E TURISMO (sscun)
OBIETO: Selegéio de melhor proposta através de registro de pregos para a futura C0nt1‘ata(;5§0 de
prestagiio de servigos de hotelaria, destinado ao atendimento das Diversas Unidades Administrativas
(SECRETARIAS), da Prefeitura Municipal de Morada Nova, conforme as especiﬁcagﬁes e quantidades
constantes do Anexo I, anexo a este edital.
TIPO DE LICITAQAO: Menor pI'€H;0 por lote.
LOCAL D0 PREGAO: Sala da Comissﬁo de Licitagao da Prefeitura Municipal de Morada Nova, situada
s Av. Manoel Castro, n9 726, Centro, Morada Nova, Cearé.
DATA E HORA PARA RECEBER, ABRIR E EXAMINAR PROPOSTAS E DOCUMENTAQIAO DE
EMPRESAS QUE PRETENDAM PARTICIPAR D0 PREGAO PRESENCIAL N9 PP-001/2018 DIVERSAS, em 06 de Fevereiro de 2018 as 09:00 horas [horério local)

mnalmm
Este procedimento licitatério reger-se-é pelas disposigﬁes da Lei Federal n9 10.520, de 17/07/2002 —
Lei que Regulamenta o Pregﬁo, pelo Decreto n9 3.555, de 08/08/2000, alterados pelos Decretos n9
3.693, de 20/12/2000 e n9 3.784, de 06/04/2001, Decreto n9 5.450, de 31/05/2005 e tem como
subsidiaria a Lei n9 8.666, de 21/06/1993 e alteragﬁes posteriores - Lei de Licitagﬁes, da Lei n9 8.078,
de 11/09/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor, Decreto n9 6.204/0'7, Lei Complementar n9 123
de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n9 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Federal n"
155/2016, de 27 do outubro de 2016, Lei Federal 12.440 de 07 de julho cle 2011 que altera o titulo

VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho e demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposigﬁes
estabelecidas no presente edital e seus anexos.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA torna pﬁblico, para conhecimento dos interessados,
que o Pregoeiro, Sr. IORGE AUGUSTO CARDOSO D0 NASCIMENTO, nomeado pela Portaria n9

024/2017, dc 02 de Janeiro de 2017, e assessorado pelos sen/idores: ADRIANO LUIS LIMA GIRAO
[Equipe de Apoio) e WALLISON RABELO CRUZ [Equipe de Apoio), nomeada através desta rnesma
Portaria, juntada an processo administrative do que trata esta licitagéo, receberé e abrira no horario,
data e local acima indicados, as PROPOSTAS DE PRECOS e os DOCUMENTOS DE HABILITAQAO,
referentes s licitagéo objeto deste instrumento, para a escolha da proposta mais vantajosa, observadas

as normas e condigﬁes do presente Edital.
As propostas cleverao obedecer as especiﬁcagoes estabelecidas por este instrumento convocatorio

e seus anexos, que dele fazem parte integrante.
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Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitagao serao recebidos no enderego
acima mencionado, na sess:-'50 publica de processamento do Pregao, apos o credenciamento
dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
1. DD OBIETO

1.1.
Selegao de melhor proposta através de registro de pregos para a futura Contratagao de
prestagao de servigos de hotelaria, destinado ao atendimento das Diversas Unidades Administrativas
(SECRETARIAS), da Prefeitura Municipal de Morada Nova, conforme as especiﬁcagoes e quantidades
constantes do Anexo I, anexo a este edital.
1.2 CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE
_w

ANEXO I -— Termo de Referéncia

ANEXO II — Minuta do Contrato
ANEXO Ill — Ficha de Credenciarnento

AN EXO IV — Declaragao de Habilitaeao
ANEXO V - Declaragao de Fatos Supervenientes

ANEXO VI - Declaragzao que nao emprega menor de 18 anos
ANEXO Vll - Modelo de declaragﬁo de enquadramento em regime de tributagiio
AN EXO VIII — Modelo de Proposta

ANEXO IX - Declaragao de lnexisténcia de Vinculo empregatfclo com 0 Municipio de Morada Nova
ANEXO X - Minuta da Ata de Registro De Prego
ANEXO XI — Mapa de Pregos Registrados
1.3. DAS FASES D0 PROCESSO LICITATDRIO

1.3.1.0 presente procedimento de licitagiio seguiré 0 seguinte trﬁrnite em fases distintas:
1.3.2. Credenciamento dos licitantes, conforme subitem deste edital;
1.3.3. Recebimento de envelopes contendo as "Propostas de Pregos" e os "Documentos de I-labilita:;ao”;
1.3.4. Abertura das Propostas de Pregos apresentadas, veriﬁcagéio e classificagéo inicial;
_.-

1.3.5. Lances Verbais entre os classificados;
1.3.6. Habilitaeao do licitante melhor classificado;
1.3.7. Recursos;
1.3.8. Adjudicagao;

1.3.9. l-lomologaeao;

1.3.10. Contratagao.
2. DAS CONDICDES E RESTRICDES DE PARTICIPAQAO

2.1 - mas cowmgﬁss DE PARTICIPACAO
2.1.1 - Poderao part-icipar do presente Pregao, toda e qualquer firma individual ou sociedade
reguilarmente

estahelecicia no

Pais, que seja

especializada

e credenciada nos referidos

serv1<;0s/proclutos Db]E1I0 deste certame e que satlsfaga a todas as exigéncias do presente Edital,
especificagoes e normas, de acordo com os anexos relacionados.
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2.2 - DAS Rssrmcoss es PARTICIPAQAO
2.2.1- Nae podera participar da licitacae pessea juridica que estejam cumprindo penalidade de
Suspensao Ternperaria para licitar ou contratar impesta por orgao/enﬁdade deste Municipio ou
declaradas inidoneas por forca da Lei de Licitacoes e suas alteracoes posterieres;
2.2.2 - Nae sera admitida a participacao de empresa sob a ferma de Censorcies ou grupe de empresas
e com faléncia decretada;

2.2.3 — Nae pedera participar empresas que estejam incluidas no Cadastro de lnadimpléncia da
Fazenda Pdblica Estadual - CADINE, nos termos do art. 3°, da Lei n° 12.411, de 02.01.95 e do seu
Decrete Regulamentader 11° 23.661, de 20.04.95;
2.2.4 — Quando um dos socios representantes ou respensaveis técnicos da Licitante participar de mais
de uma empresa especializada no objeto desta Licitagae, somente uma delas pederé participar do
certame licitatorio;
_-r

2.2.5~ Nae pedera participar do certame pessoa juridica que estiver sofrendo penalidades impestas

por qualquer ergao/entidade da Administragae Pﬂblica Municipal motivadas pelas hipéteses previstas
no art. 88 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes pesteriores.
3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Para e CREDENCIAMENTO, deverao ser apresentados es seguintes documentes:
3.1.1. Ficha de Credenciarnento, devidamente preenchida conforme modelo do Anexe Ill deste edital,
condicionando teda e qualquer cemunicacae entre 0 pregeeire e licitantes através do enderege
eletrdnice infermado no respective anexo, onde devera ser indicade, expressamente, e nome da pessea
credenciada, com os respectivos RG e CPF;
3.1.2. Case 0 contrato social ou e estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a Ficha
de Credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida e documento
para es ﬁns deste procedimento licitatérie.
3.1.3. Tratando-se de representante legal, 0 estatute social, contrate social ou eutro instrumento de
registro comercial, registrade na lunta Com ercial ou, tratande-se de seciedades civis, 0 ate constitutive
registrado no Cartorie de Registro Civil de Pesseas Juridicas, no qual estejam expresses seus pederes
para exercer direitos e assumir obrigacoes em decorréncia de tal investidura;
3.1.3.1. Documento de eleigae de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de

sociedade por acoes;
3.1.3.2. lnscricao de ate constitutive, acompanhade de preva de direteria em exercicio, no case de
sociedade civil;

3.1.3.3. Decreto de auterizacao, no qual estejam expresses seus pederes para exercer direitos e

assumir obrigacoes em decorréncia de tal investidura e para pratica de tedos es demais ates inerentes
ao certame, em so tn-atande de empresa eu seciedade estrangeira em funcionamente no Pais;
3.2. Tratando-se de pessoa fisica, cédula de identidade ou eutro documento equivalente, com
fotograﬁa.

3.2.1. Tratando-se_de procurador, e instrumento de precuracao especifica pdblica eu particular
(COM NUMERACAO D0 CERTAME), esta dltima com ﬁrma recenhecida do qual censtem pederes

especiﬁcos para formular lances, negeciar preco, interpor recurses e desistir de sua interpesicao e
praticar todes es demais ates pertinentes ao certame, acompanhade do correspendente documento
que comprove es pederes do mandante para a outerga (centrate social ou documento equivalente];
3.2.2. Para exercer es direitos de ofertar lances e/eu manifestar intencae de recorrer, é ebrigatorie a
licitante fazer-se representar pelo credenciado em todas as sessoes pﬁhlicas referentes a licitacao.
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3.2.3. (Jada licitante somente podera credenciar 01 (um) representante legal na licitagae e,
consequentemento, cada credenciade representara semento 01 (um) licitante.
3.2.4. No case do subsﬁtuicao do representante credenciado, a Iicitante devera apresentar pedido

formal nesse sentide, o qual, em sendo o case, devora se fazer acompanhar dos documentos previstos
nas clausulas acima.
3.3. Nae podera um representante legal ou um procurador representar mais de uma empresa.
3.4. No case do licitante esto deveré comprovar a condicao do representante legal, através de copia
autenticada de seu contrato social ou procuracao com pederes especiﬁcos para referido ate.
3.5. DEMAIS DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO

1.»

3.5.1. Apresentar Declaracao de I"-Iabilitacao, constante do Anexe IV do Edital.
3.5.2. Apresenta Declaracao de enquadramente em regime do tributacao, Anexe VII do Edital.
3.5.3. Apresentar Declaracao do Inexisténcia do Vincule empregaticio com o Municipie de Morada
Nova do[s) socio(s] e/eu proprietario da empresa, Anexe IX do Edital.
Parégrafo Primeiro: Estes documentos [originais ou copias) deverao ser entregues fora dos

envelopes, para que pessam ser analisados no inicio dos trabalhes, antes da abertura dos envelopes
“Propostas de Preces". No case de copias, deverao ser autenticadas por tabeliao, pelo Pregeeiro ou por
servider integrante da Equipe de Apoio, a vista do original.
Paragrafo Segundo: Quem prestar declaracao falsa no documento de que trata es itens anteriores,
sujeitar-sewa as ponalidades previstas na legislacae.
3.6. DA PARTICIPACAO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.6.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP), nos termos da Lei
Complementar n9. 123, de 14/12/2006, Alterada pela Lei Cornplementar nil 147, de 07 do Agosto de
2014, para que estas pessam gozar dos beneficies previstes nas referidas Leis é necessario, a épeca
do credenciamente, manifestacao do cumprir plenamente es requisites para classiﬁcacae come tal,
nos termos do Artigo 3° do referido diploma legal, por meie da Declaracao de Micreempresa ou
Emprosa de Pequeno Porto que devera ser feita no proprie formulario de crodenciamento conforme
modelo disposto no ANEXO Vll MODELO DE DECLARACAO - [ME ou EPP), nos termos da Lei
Complementar n9. 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n9 147, do 07 de Agosto do

2014.
3.6.2. Em so tratando do microempresa ou empresa do pequeno porte (ME ou EPP] que possua

restricao ﬁscal, quanto aes documentos exigidos neste certame, devera apresentara declaragae do que
trata o item supra, fazendo constar em tal documento também a declaracao do que consta a restricéio
ﬁscal o que so compromote em sanar o vicio, conforme dispoe a Lei Complementar n9. 123 do
14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n" 147, de 07 do Agosto do 2014.
3.6.3. A participacao de empresas classiﬁcadas come microempresa ou empresa de pequeno porte [ME
ou EPP), que tenham declarado pessuir restricao ﬁscal confermo o item acima, somente sera
permitido case tais empresas tenham manifestado, no ate de credenciamonto, a condicao do
enquadramento como ME ou EPI’, conforme dispoe o Item 3.6.1. deste capitulo.

3.6.4. As microempresas e empresas do pequeno porte, por ocasiao da participacao na licitacao,
deveriio apresentar toda a documentacae exigida para efeito de comprovacao do regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restricao:
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3.6.5. Havendo alguma restrigao na comprovacao da regularidade ﬁscal, sora assegurado as mesmas o
praze do 05 (cinco) dias dteis, prorrogaveis por igual poriodo, a critério do Pregoeiro, para a
regularizagao da documentacae, pagamento ou parcelamento do débite, e emissao do eventuais
certidoes negatives ou positivas, estas com efeito de negativa (art. 43, paragrafo primeiro da LC
147/14);
3.6.6. A nae regularizagao da documentagao, no prazo previsto no subitem supra, implicara a
decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n9 8.666, de
21/06/1993, sendo facultado ao Pregoeiro convocar es Licitantes rernanoscentes, na ordem do
classiﬁcacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao (art. 43, paragrafo segunde da LC
147/ 14];

3.6.7. As microempresas e Ernpresas de Pequeno Porte deverao apresentar ao Pregoeiro antes do
exercer o diroito do preferéncia previsto na Lei Cemplementar n9.123 de 14/12/2006 es documentos:
I. Empresas OPTANTES pelo Sistema Simples do 'l'ributac;éio, regido pela Lei Complementar n9. 123 de

14/12/2006:
a) comprovante de opcao pelo Sistema nacional obtide através do site da Secretaria da Roceita
Federal. llttpi/receita.faz_enda.gev.br/simplesnacional;
b) declaracao, ﬁrmada pelo representante legal da empresa, de nae haver nenhum impedimentes
previstos do § 49 do artigo 03 da Lei Complementar n9.123 de 14/12/2006;
II. Empresas NAO OPTANTES pelo Sistema Simples de Tributacao, regide pela Lei Complemontar n9.
123 de 14/12/2006;
a) Balance Patrimonial e Demenstragao do Resultado do Exercicio — DRE comprovando ter receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I ell do Artigo 03 da Lei Cemplementar n9. 123 de
14/ 12/2006;
.
b) Copia da Declaracao de Escrituracao Digital- SPED;
c) Comprovante de inscricao e situacao cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Iuridica — CNP];
d) Copia do centrato Social e suas alteragoos;
e) Declaracao, ﬁrmada pelo ropresentante legal da empresa de nae haver nonhum impedlmento
previstos nos incisos do § 49 do Artigo 03 da Lei Complementar n9. 123 de 14/12/2006;
.-

Parégrafe Primeiro: Quem prostar declaracao falsa no documento de que trata es itens anteriores,
sujeitar-so-a as penalidades previstas na legislacao.
Paragrafo Segundo: so serao aceitas a documontacao ontregue das empresas participantes no ate do
certame.
4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DA DOCUMENTAQAO DE HABILITACAO

4.1A Proposta de Precos e a Docurnentacao do l-labilitacao deverae ser apresentadas no local, dia
e hora determinados no edital, em envelopes separados, devidamente fechados e rubricados no fecho,
assim denominados:
a) Envelope n.9 1: Proposta de Precos; e
b] Envelope n.9 2: Documentos do Habilitacao.

4.2. Os envelopes deverao center, em suas partos externas, es seguintes dizores:
PREEFEITURA MUNICIPAL es MORADA NOVA
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PREFEITURA MUNICIPAL ea MORADA NOVA

PREGAO PRESENCIAL N.9 PP-001/2018 - DIVERSAS
LOTE
RAZAO SOCIAL no PROPONENTE: A
CNPLQI to

_ Ii

ENVELOPE n.9 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAQAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
PREGAO PRESENCIAL N.9 PP-O01/2018 - DIVERSAS
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE: A

4.3. A Proposta de Precos devera ser apresentada om 02 (dues) vias originals, na lingua
portuguesa, salve quanto as expressoes técnicas do use cerrente, redigida com clareza, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo representante
legal do licitante proponente, centendo:
4.3.1. indicagao do nome e nﬁmero do banco, agéncia e conta corrente para efeito de pagamento;
4.3.2. precos unitario e total, conforme Termo do Referéncia, para todos os itens, em real, expresses

em algarismo e por extenso, de forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitacae,
sem alternativas do proeos ou qualquer outra condicao que induza e julgamento a ter mais de um
resultade;
4.3.3. em case do divergéncia entro es pregos unitario e total, sera censiderade o primeire e entro os
expresses em algarisme e por extonso, prevalecera o ultimo;
4.3.4. declaracao expressa de que nos precos contldes na proposta escrita o naqueles que, porventura,
vierom a ser efortados por meie de lances verbais estéio incluldes todos os custos e desposas, tais come:
impostos, taxas, fretes e outros.
4.4. Serae desclassiﬁcadas as propestas que nae atenderem as oxigéncias do presente Edital e seus
Anexos, forem emlssas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazos de dificultar o julgamento
e, ainda, proposta que apresente valeres unitarios slmbolices, eu irrisories, de valor zero, excossivos
eu manifestamente lnexeqiiiveis.
4.5. As licitantes arcarao com todos es custos decerrentes da elaboracao e apresentacao do suas
propestas.

4.6. As licitantes dovorao cotar preco em todos es itens do cada Iote;
4.7.0 prazo do validade das propestas sera do no minimo 60 [sessenta) dias.
S. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1. A rouniao para recebimento o abertura dos envelopes contende as Prepostas do Precos e
Documentos de I-labilitacae, sera pﬁblica, dirigida pole Pregoeiro e realizada na data, horarie e local

determinades neste Edital.
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5.2. Nos termos do item 2. deste Edital e com base no inciso IV do art. 11 do Decreto 3.555/2000, o
interessade, ou seu representante legal, deverz-i comprevar possuir pederes para formulacae do efertas
e lances verbais, hem come praticar todos es demais ates inerontes ao certame.
5.3. Declarada a abortura da sessae pelo Pregoeiro, nae mais serao admitides novos propenentes,
dando-so infcio ao rocebimento dos envelopes, juntamento com declaracae dos interessados ou do
sous representantes, dando ciencia do que cumprem plonamente es requisites do habilitacae, em
confermidade com o inciso VII, art. 49 da Lei n.9 10.520, do 17/07/2002.
5.4. Serao abertes es envelopes centendo as Propostas do Precos, cujes documentos serao lidos.
conferidos e rubricados pelo Progoeiro e poles participantes que o desejarem.

6. eos cnrrtmos es IULGAMENTO
6.1. Para julgamento das propestas sera adotado o critério de mener proce POR l.O'l‘Ii-I.
6.2. Apés a abertura dos envelopes centendo as propestas de precos, o Pregoeire classificara e licitante

autor da proposta de mener preco, e aqueles que tenham apresentade propestas em valeres
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cente), relativamente a do mener preco, conforme
disposto no inciso Vl do artige n.P 1.1 do Decreto n.9 3.555/2000.
6.3. Quande nae forem voriﬁcadas, no mfnime, 03 [trés] propestas escritas do proces nas condicdes
deﬁnidas no subitem acima, e Pregoeiro classiﬁcara as melhores propestas subseqiientes, até 0
minime do 03 (trés], para que seus propenentes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam
es preces eferecides nas suas propestas escritas, conforme disposte no inciso VII, do artigo 1.1, do
mesmo Decreto.
6.4.0 empate entro dois ou mais licitantes somente ocerrera quando heuver lgualdade de precos entro
as propestas escritas e quando nae houver lances para deﬁnir 0 desempate, neste case e desempate
ecerrera por meie do sorteie a ser realizade durante a sessae do presente Pregae.
6.5. Aos licitantes classiﬁcados sera dada eportunidade para nova disputa, por meie de lances verbais
e sucessives, de valeres distintes e decroscentes, iniciando-so pelo Liltimo classiﬁcado e presseguindoso com es demais licitantes em ordem decrescente do classiﬁcagzao.

6.6. Os lances verbais destinam-so a cobrir e lance do primeire classiﬁcado, eu seja, tom do ser,
ebrigatoriamonte, inferior a este, nae sendo aceitos lances para igualar valeres.

6.7. A desisténcia do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara
na sua exclusae da otapa de lances verbais e na manutengae do dltimo preco por ole apresentade, para
efeito do ordenacae das propestas.

6.8. Case nae so realizem lances verbais, sera veriﬁcada a cenformidade entro a proposta escrita do
mener prece do item o e respective valor estimado para a aquisicae dos predutos/services.
6.9. Declarada encerrada a otapa competitiva e ordenadas as propestas, exclusivamente pelo critérie
do mener prece, e Pregeeire examinara a aceitabilidade da primoira classiﬁcada, decidindo
metivadamente a respeite.
6.10. Sendo aceitével a proposta classiﬁcada do mener preco, ou soja, em primeire lugar, sera aberte o
envelope centendo a docurnentacao do habilitagae, para conﬁrmacae das suas cendicoes
habllitatorias, seja com base na decumentagao aprosentada eu possuir CRC valido, emltide pela

Prefeitura Municipal do Morada Nova que atenda aes requisites previstes na logislacao geral.
6.11. Constatado 0 atendirnente das exigencies ﬁxadas no Edital e seus Anexos, sera declarado pelo
Pregeelre o licitante vencoder, sendo-lhe adjudicado e objeto.
6.12. So a proposta classificada em primeire lugar nae for acoitavel eu o seu auter nae atender aes

requisites do habilitacao, o Progooire oxaminara a eferta subsoqiiento, na ordem do classiﬁcacae, até

i
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a apuragtf-io do licitante que atenda a todas as exigéncias do Edital, inclusive quanto a documentagao do
habilitagao, 0 qual sera declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado 0 objeto.
6.13. O licitante declarado vancedor deveral apresentar ao Pregoeiro, no prazo méximo de 4-8
(quarenta c oito) horas apos o encerramento deste pregao, a proposta escrita de pregos
conternplando o lance ﬁnal ofertado - PROPOSTA CONSOLIDADA.
6.14. As situagoes previstas nos subitens acima 6.8 e 6.9, 0 Pregoeiro podera negociar diretamente com
o proponente para tentar obter prego melhor.
6.15. N50 poder:-5 haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente as
penalidades estabelecidas neste Edital.
6.16. Sera admitido apenas 01(urn) licitante vencedor para o referido certame.
6.17. Da reuniao lavrar—se-é ata circunstanciada, na qual serao registradas as ocorréncias relevantes e
que, ao ﬁnal, deveré ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes.
6.18. Nao sera motivo de desclassificaoao simples omissoes que sejam irrelevantes para o
entendimento da proposta, que nao venham C3LlSE.il‘ prejulzo para a Adrninistragao e nem ﬁram os

direitos dos demais licitantes.
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO

7.1. Os PROPONENTES deverao apresentar no Envelope n.92 — “Documentos de Habilita<;5o“, que
demonstrem atendimento as cxigéncias que sao indicadas a seguir:
7.2. Declaragiio expressa, sob as penalidades cabiveis, afirmando a inexisténcia de fatos impeditivos
para sua habilitagao neste certame, garantindo ainda estar ciente da obrigatoriedade de informar
acerca do ocorréncias posteriores, conforme modelo de declaragéio constante do Anexo V deste
Edital.
7.3. Declaragao de que a empresa nao mantém cm seus quadros funcionais menores de 18 [dz-zoito)
anos em trabalho noturno, insalubre, perigoso ou penoso, e menores de 14 (quatorze) anos, em
qualquer trabalho, salvo na condigﬁo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art; 79 da
Constituic;z'io Federal, Anexo VI deste Edital.
7.4-Caso na autenticagao conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do
documento, a exigéncia referente a autenticagao de todas as faces do documento fica sem validade.
7.5-Caso o documento apresentado seja expedido por instituigao que legalmente e com regularidade
pormita a sua emissao e consulta pela Internet, 0 Pregoeiro podera veriﬁcar a autenticidade deste
através de consulta junto ao respectivo site.

7.6-Para a habilitaoao juridica, o licitante devera, nos documentos exigidos neste instrumento
convocatorio, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com 0 objeto da licitagﬁo,
podendo ser através do CRC — Certiﬁcado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal de
Morada Nova.

7.7. O Cerﬁﬁcado de Registro Cadastral podera ser apresentado por licitante inscrito no Cadastro de
Fornecedores do Municipio do Morada Nova, que substituiré os documentos referentes as habilitagoes
juridica e ﬁscal, exceto os documentos enumerados nos incisos ill e IV do Art. 29 da Lei n° 8.666/93,
desde que, quando da veﬁﬁcagao pelo pregoeiro, seja constatado que a documentagao exigida esteja
devidamente regular, dentro do prazo do validade previsto para este certame e disponivel no arquivo
e controles do competento cadastro.

A] HABILITAQAQ ]URlDlCA
a.1) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa, no registro piibllco de empresa mercantil da junta
Comercial; devando, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia, apresentar o registro da Iunta
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onde opera com averbagrao no registro da ]unta onde tem sede a matriz, acompanhado da[s) copia[s)
do[s] CPF e RG do[s) socio[s) da empresa.
a.2] ATO CDNSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor,
devidamente registrado no rogistro publico de empresa mercantil da junta Comercial, em se tratando
cle sociedades empresérias e, no caso de sociedades por acoes, acompanhado de documentos de
eleigéio cle seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia,
apresentar o registro da lunta onde opera com averbagéo no registro da Iunta onde tem sede a matriz.

acompanhado da[s] copia[s) do[s) CPF e RG do[s) socio[s) da empresa"
a.3] INSCRICKO D0 ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no
Cartorio de Registro das Pessoas jurldicas acompanhada de prova da diretoria em exercicio; devendo,
no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia, apresentar o registro no Canorio de Registro das
Pessoas Iuridicas do Estado onde opera com averbag-50 no Cartorio onde tern sede a matriz.

a.4) DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pals, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZMIAO PARA FUNCIONAMENTO expedido

pelo orgéio competente, quando a atividade assim 0 exigir.
a.5) REGISTRO NA ORGANIZAQIAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso de cooperative,
acompanhado dos seguintes documentos:
I) Ato constitutivo on estatuto social, nos termos dos arts. 15 ao 21 da lei 5.764/71;
ll] Comprovagao da composigao dos érgaos de administracao da cooperative (diretoria e
conselheiros), consoante art. 47 da lei 5.764/71;
III) Ata de fundagao da cooperativa;
IV) Ata da assembléia que aprovou o estatuto social;
V) Regimento interno com a Ata da assembléia que o aprovou;
VI) Regirnento dos fundos constituidos pelos cooperados com a Ata da assembléia que os aprovou;
VII) Editais das 03 ultirnas assembléias gerais extraordinérias.
a.6) CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, no caso de licitante inscrita no Cadastro do
Fornecedores do Municipio de Morada Nova, no seu prazo de validade, de acordo com o disposto no
item 7.6.

1) O Certiﬁcado exigido acima é obrigatorio somente para o licitante que queira substituir documento
conforme 0 estabelecido no item 7.6.

B) QUALIFICACAO EC()NOMICO~l-‘INANCEIRA
b.1) Apresentar o BALANCO PATRIMONIAL e demonstracoes contabeis do dltimo exercicio social
(2016), ja exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Cornercial, que

comprovem a boa situagao ﬁnanceira da empresa, vedada a sua substituigao por balancetes ou
balaneos provisorios, o balango devera ser acompanhado dos termos de abertura e encerramento do
Livro Dlario — estes termos devidamente registrados na junta Comerclal — constando ainda, podendo
ser atualizados por lndices oﬁcials quando encerrados ha mais de trés meses da data de apresentacao

da proposta, na forma do artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores, e, ou, no caso de
empresa optante pelo simples nacional, declarada em credenciarnento, podera apresentar: copia da
Declaragao de Informacao Socioeconomlcas e Fiscais — [DEFIS) de Pessoa Iuridica e respective recibo

de entreiga em conformidade com o programa gerador de documento de arrecadacao o Simples
Naciona ;
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I12) No caso de sociedade por acoes, o balanco devera ser acompanhado da publicacziio em jornal
oficial, em jornal de grande circulacao e do registro na Junta Comercial;
b.3) No caso das demais sociedades empresariais, o balango deveré ser acompanhado dos termos de
abertura e encerramento do Livro Diario - estes termos devidamente reg'lstl"ados na Junta Comercial
— constando ainda, no balanco, o numero do Livro Diario e das folhas nos quais se acha transcrito por
contador registrado no Conselho Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da
empresa;

b.4) No caso de empresa recém-construida [ha menos de 01 ano), devera ser apresentado o balanco
de abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na lunta Comercial,
constando no Balanco 0 nﬁmero do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na
junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade

e pelo titular ou representante legal da empresa.

b.5) cERTioA0 NEGATIVA on DECRETACAO on FALENCIA ou CONCORDATA expedida pelo
distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa juridica.
I) No caso da licitante ser filial tera que apresentar as certidoes de sua filial e matriz.
ll) N o caso de cooperative, esta dispensada a apresentacao da Certidao exigida no item "b.5" acima.
C) REGULARIDADE FISCAL

11.1) cARTAO NACIONAL on PESSOA ]URlDlCA - cur];
c.2) PROVA DE INSCRICAO junto a Fazenda Estadual ou Municipal on documento de isencao;
c.3) PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL da
sede ou ﬁlial do licitante, expedidos pelos orgiios abaixo relacionados e dentro dos seus periodos do
validade, devendo os mesmos apresentarem igggldaglg de (‘,l\_lE|.

1) CERTIDAO CONIUNTA NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DlVIDA

ATIVA DA uNIAO.

n) csimoAo QUANTO A DIVIDA ATIVA no ESTADO, ou EQUIVALENTE, REFERENTE A0 ICMS,
EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA no ssmoo;
Ill) csimniio NEGATIVA on DEIBITOS MUNICIPAIS, ou EQUIVALENE, EXPEDIDA veto seroa
comeersurs no MUNlClPIO DA sens no D()MlClLIO no LICITANTE.
c.4) A prova de situagao regular fiscal perante a Fazenda Nacional [CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO), alterada pela portaria conjunta

RFB/PGFN nﬁ 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site: portconjuntaRFBPGFN1821201/l.htm.
c.5) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO [CRF) OU EQUIVALENTE, perante 0 Gestor do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico [FGTS), da jurisdigao a sede ou ﬁlial do licitante, devendo 0
mesmo ter lgualdade de CNP] com os demais documentos apresentados na comprovacao da
regularidade ﬁscal.
co) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS [CNDT), da jurisdigéio da sede ou ﬁlial do

licitante, devendo o mesmo ter igualdade de GNP] com os demais documentos apresentados na
comprovagao da regularidade fiscal.
(1.7) Alvara de Funcionamento e Sanitario emitido pelo orgﬁo competente de cada Municipio da
empresa proponente;

c.8) Os documentos referentes a regularidacle fiscal deveréio apresentar

e CNP[

ressalviando-se aquele que o proprio orgéio emissor declara expressamente no referido documento que
ele e valido para todos os estabelecimentos - sede e filiais da licitante.
PREEFEITURA MUNICIPAL ne IVIDRADA NOVA
Q)’
AV. MANOEL CASTRO, N". was - CENTRO - MDRADA NOVA - cEARA- CEP s2s40.ouo

CNPJ 07.7B2.B40lOO01-O0 - CG-F 011920.111-4. E-MAIL: Iicitacaomn@nut|ook.corn.br ~ Fons: (BB) 3422 1381

0
ESTADO no CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL oe MORADA now.

n._Z./.-F
ii’
.
Qrmw“

c.9] Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serao considerados
se forem acompanhados da versao em portugués ﬁrmada por tradutor juramentado.
c.10) As certidties de comprovagao de regularidade, exigiclas neste edital, que néio apresentarem
expressamente o seu periodo de validade, deverao ter sido emitidas nos
a data do ghgpjgmjg Qg certarne.

o) QuAuricAcAo TECNICA
d.1] Apresentar pelo menos 01 (um) Atestado fornecido por pessoa jurldica de direito Publico ou
Privado, comprovando aptidao pelo concorrente para desempenho de atividade compativel com o
objeto da licitacao.

E) DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA HABILITACITIO
e.1] Apresentar memorial fotograﬁco Sede da empresa (fachada e partes internas) e algum
documento de agua, luz, telefone, outros, que comprove o funcionamento da empresa a participante
do certame.

e.1.1] A comprovacao do documento teré que ser emitido com a mesma razao social da empresa, nao
serao aceitos documentos de comprovacao de endereco emitidos em hipotese alguma em nome de
pessoa fisica, mesmos estas sendo sécio(s) e ou Proprietério da empresa.
Paragrafo Primeiro: Estes documentos deverao ser apresentados em (originals ou copias), no caso de
copias, deverao ser autenticadas por tabeliao, pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe de
Apoio, a vista do original, nao seré admitido em hipétese alguma, documento com autenticagéio na
forma eletronica.
Paragrafo Segundo: Quem prestar declaragao falsa no documento de que trata os itens anteriores,
sujeitar-se-a as penalidades previstas na legislacao.

a. DA IMPUGNACAO A0 EDITAL
8.1.
Até 02 (dois) dias uteis antes cla clata ﬁxada abertura da sessao publica, qualquer pessoa
podera impugnar o ato convocatorio de Pregao.

8.1.1 Cabera ao pregoeiro decidir sobre a peticao no prazo de 24 (vinte e quatro] horas.
8.1.2. Acolhida a petigao contra o ato convocatorio, seré designada nova data para a realizacao do
certame.
8.2.
A lmpugnagao Administrativa devera ser apresentada por escrito, protocolada no Setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Morada Nova, dirigido a Comissao Permanente do Licitagéio, com
sede a Av. Manoel Castro, n° 726, Centro, Morada Nova, Ceara.
8.3.
Nao serao conhecidas as impugnacoes an Edital interpostas apos os prazos legals, bem como
as que nan forern apresentadas na forma estabeleeida no subitem 8.2 deste Edital.
9. DOS PROCEDIMENTOS GERAIS

9.1. Os sewicos deverao ser entregues rigorosamente dentro das especilicagoes estabelecidas neste

Edital, sendo que a inobservancia desta condicéio implicara recusa, com a aplicacao das penalidades
C0 l‘1lI1'¢'.=1tLI3lS.
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9.2. Caso a Licitante se recuse a executar o objeto contratual ou venha a fazé-lo fora das
especificacoes estabelecidas, a Secretaria licitante, podera, independentemente de qualquer aviso ou
notificacéio, rescindir o contrato e optar pela convocagao dos demais Licitantes na ordem de
classificacao.
9.3 — Nan sera permitido o uso de aparelho celular durante a sessao para consulta, lances e demais
procedimentos relativo ao certame.

9.4 - nao sera aceito lances inferiores a R$ 100,00 (cem reais), do valor do lance anterior.

10- DA HOMOLOGACAO E DA ADIUDICACAO on ATA on REGISTRO on PRECOS
10.1. A adjudicacao dar-se-a pelo pregoeiro quando nao ocorrer interposicao de recursos, podendo ser
também adjudicado pela Autoridade Competente. Caso contrario, a adjudicaciio ﬁcaré exclusivamente
a cargo da Autoridade Competente.
10.2. A homologaoao dar-se~a exclusivamente pela autoridade competente.

10.3. Apos a homologagao do resultado da licitagao, os precos ofertados pelos licitantes vencedores
dos lotes, serao registrados na Ata de Registro de l’ret;os, elaborada conforme o Anexo X deste edital.
10.3.1. Sera incluido, na respectiva Ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto/servigo
com precos iguais ao do licitante vencedor na sequéncia da classiﬁcacﬁo do certame.
10.4. Os licitantes classiﬁcados em primeiro lugar teréo o prazo de 05 (cinco] dias, a contar da data do
recebimento da convocacao, para comparecerem perante ao gestor a fim de assinarem a Ata de
Registro de Pregzos. O prazo de comparecimento podera ser prorrogado uma vez por igual periodo,
desde que ocorra motivo justificado e aceito.
10.5. Quando o vencedor néio comprovar as condigoes hahilitatorias consignadas neste edital, ou
recusar—se a assinar a Ata de Registro de Precos, podera ser convidado outro licitante pelo pregoeiro,
desde que respeitada a ordem de classiﬁcaciio, para, depois de comprovados os requisitos
habilitatorios e feita a negociagao, assinar a Ata de Registro de Precos.
10.6. 0 sistema gerara ata circunstanciada, na qual estarao registrados todos os atos do procedimento
e as ocorréncias relevantes.
10.7» A autoridade superior competente do orgao de origem desta licitacao se reserva ao direito de
néio homologar ou revogar o presente processo, por razoes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentagao por escrito.
11- DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E DO CONTRATO

11.1. A Prefeitura Municipal de Morada Nova, através da Secretaria de Cultura e Turismo ao qual sera

o orgao gestor da Ata de Registro de Precos de que trata este edital.
11.2. A Ata de Registro de Precos elaborada conforme o (Anexo X) sera assinada pelo Ordenador de
Despesa da Secretaria de Cultura e Turismo, ou, por delegacéio, por seu substitute legal, pelo Pregoeiro
do Municfpio e pelo representante do fornecedor legalmente credenciado e identiﬁcado.
11.3. Os pregos registraclos na Ata de Registro de Precos serao aqueles ofertados nas propostas de
precos dos licitantes vencedores, bem como dos licitantes que aceitarem cotar os services/produtos
ora licitados com precos iguais ao do licitante vencedor, na sequéncia de classiﬁcaciio do certame.
11.4. A Ata de Registro de Precos uma vez Iavrada e assinada, nfio obriga a Administracao a ﬁrmar as
contratapoes que dela poderao advir, ﬁcando-Ihe facultada a utilizacao de procedimento de llcitacao,
respeitados os dispositivos da Lei Federal 8.666/1993, sendo assegurado ao detentor do registro de
pregos a preferéncia em igualdade de condicﬁes.

11.5. O participante do SRP [Sistema de Registro de Precos], quando necessitar, efetuara aquisicdes
junto ao fornecedor detentor de pregos registrados na Ata de Registro de Precos, de acordo com os
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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quantitativos e especificagoes previstos, durante a vigéncia do documento supracitado.
11.6. O fornecedor detentor de pregos registrados ficara obrigado a fornecer o objeto licitado ao
participante do SRP (Sistema de Registro de Precos), nos prazos a serem definidos no instrumento
contratual e nos locais especificados no [Anexo I] - do Termo de Referéncia deste edital.
11.7. A Ata de Registro de Pregos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer organ ou
entidade da Administracao Publica Municipal, Estadual ou Federal, na condigao de organ lnteressado,
mediante consulta prévia ao Organ Gestor do Registro de Pregos e concordancia do(s) fornecedor(es],
conforme disciplina as Legi$Ia(,‘6es vigentes.

11.8. Os orgaos interessados, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Pregos, deverﬁo
manifestar seu interesse junto aos organs gerenciadores do Sistema de Registro de Precos, o qual
indicara o fornecedor e o preco a ser praticado.
11.8.1. As contratacoes decorrentes da utilizagéio da Ata de Registro de Pregos de que trata este

subitem nao poderao exceder, por orgao lnteressado, ao somatorio do quantitativo estabelecido no
Decreto Federal n9 7892/13.
11.9. Cabera ao érgﬁio gerenciador do Sistema de Registro de Pregos, para utilizacao da Ata por organs
interessados da Administragao Publica, proceder a indicacéo do fornecedor detentor do preco

registrado, obedecida a ordem de classificacao.
11.10. O detentor de precos registrados que descumprir as condicoes da Ata de Registro de Pregos
recusando-se a fornecer o objeto licitado ao participante do SRP [Sistema do Registro de Pregos), nao
aceitando reduzir os pregos registrados quando estes se tornarem superiores aos de mercado, ou nos
casos em que for declarado inidoneo ou impedido para licitar e contratar com a Adminlstracao publica,
e ainda, por razoes de interesse publico, devidamente fundamentado, tera o seu registro cancelado.
11.11. A Comissao de Pregéio providenciara a publicacao do extrato da Ata do Registro de Pregzos na
lmprensa Oﬁcial, como pede a lei 8.666/93 e suas alteracoes.
11.12. Os precos registrados poderao ser revistos a qualquer tempo em decorréncia da redugao dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados, obedecendo aos
parametros constantes na Legislacao Pertinente e vigente.
1 1.13. A Prefeitura Municipal de Morada Nova, através da Secretaria de Cultura e Turismo, convocara
o fornecedor para negociar o preco registrado e adequa-lo ao prego de mercado, sempre que verificar
que o preco registrado esta acima do prego de mercado. Caso seja frustrada a negociacao, 0 fornecedor
sera liberado do compromisso assumido.
11.14. Nan havendo éxlto nas negociacoes com os fornecedores com pregos registrados, o gestor da
Ata, podera convocar os demais fornecedores classiﬁcados, podendo negociar os preoos de mercado,
ou cancelar o item, ou ainda revogar a Ata de Registro de Precos.

11.15. Serao considerados precos de mercado, os pre<;os que forem lguais ou inferiores a media
daqueles apurados pela Administraeao para os itens registrados.

11.16. As alteragoes dos pregos registrados, oriundas da revisao dos mesmos, serao publicadas na
Imprensa Oﬁcial e no quadro de aviso deste Municipio.
11.17. As demais condicoes contratuais se encontram estabelecidas no (Anexo X) - Minuta da Ata de
Registro de Precos.
11.18. As quantidades previstas no (Anexo I] - Termo de Referéncla deste edital siio estimativas
maximas para o periodo de validade da Ata de Registro de Precos, reservando-se a Administracao da
Secretaria, o direito de adquirir o quantitative que julgar necessario ou mesmo abster-se de adquirir

o item especiﬁcado.
11.19. O contrato decorrente do Registro de Precos, a ser flrmado entre a Secretaria detentora do

registro, poderé ser formallzado através do recebirnento da Autorizacﬁo de Compra/Servicos e de Nota
de Empenho pela detentora, on outro instrurnento similar que substituira 0 instrumento contratual
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nos casos previstos no artigo 62 e seus paragrafos da Lei n9 8.666/93 e suas alteracoes posteriores,
observando-se as condigoes estabelecidas neste edital, seus anexos e na legislagao vigente.
1 1.20. Caso a detentora da Ata do Registro de Pregos se recuse, injustiﬁcadamente, a assinar o contrato,
a autoriclade superior deveré extinguir os efeitos da homologagao e da assinatura da Ata, sem prejuizo

da aplicagao das sancoes cabiveis.

12 - DA nuRAcAo DA ATA REGISTRO DE Paecos
12.1 - O prazo de vigéncia da ata de registro de pre<;os sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
sua publlcagao, podendo der prorrogada, conforme Art. 12. do Decreto 7.892 de 23 de laneiro de

2013. O prazo de validade da ata de reglstro de precos nao sera superior a doze meses, incluidas
eventuais prorrogacoes, conforme o i.n£iiOJIl do 6 39 do art. 15 da_]=,_e_i_n£ 8.666, de 1993.
1-\_,

13- DA FONTE DE RECURSOS

13.1 - As despesas decorrentes da Ata dc Registro de Precos correrao pela fonte de recursos da

Prefeitura Municipal de Morada Nova, a ser informada da lavratura do contrato.
14- DA REVISAO DOS PREQOS REGISTRADOS

14.1- Os pregos registrados so poderao ser revistos nos casos previstos na legalidade da legislacéio
vigente para estes atos.
15- DAS ALTERAQDES E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

15.1- A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, acréscimos ou
supressoes no quantitativo do objeto contratado, até 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no§ 1°, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores.
15.2 - A ﬁscalizacﬁo do contrato dar-se—a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, sera
designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens e/ou servicos, anotando em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucéo e determinando 0 que for necessario a
regularizacao de falhas ou defeitos observados.

15.3 - A fiscalizaeao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeigoes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, néio implica corresponsabiliclade da Administragzao ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art 70 da Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteracoes.

15.4 - O representante da Administrapao anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucéio do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos funcionarios
a regularizagao eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.
16- DA ENTREGA DO OBIETO E DD PAGAMENTO

16.1- Os servicos deverao executados em L
Servigo.

apes recebimento da solicitacao/Ordem de
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16.2- Os servicos executados pela licitante vencedora estarao sujeitos a aceitagao plena pelo organ
recebedor.
16.3- A autoridade superior competente do organ de origem desta licltacao podera designar uma
Comissan de Avaliacao, cujo prnposito sera acompanhar a execucao dos servicos de acordo com as
especiﬁcagoes contidas na proposta do precos da Contratada. Caso os servigos executaclos estejam em

clesacordo com as especiﬁcacdes contidas na proposta de pregos, a Comissao rejeitara a cnntinuacao
dos mesmos para que possam ser sanadas as falhas apresentadas.
16.4- O pagamento seré efetuado de acordo com a realizacao dos servigns.

17- nas onmcagoes DA CONTRATANTE
17.1- A Contratante se obrlga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias an pleno

cumprimento das obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no
8.666/93 e suas alteragoes posteriores;
17.2- Fiscalizar e acompanhar a execugzéio do objeto contratual;
17.3- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucﬁo do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
17.4- Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscaisf Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.

18- DAS onnicacoes DA CONTRATADA
18.1-Entregar os produtos/servicos objeto do Contrato de conformidade com as condicoes e prazos
estabelecidos neste Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certaine;
18.2- Manter durante toda a durapao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas,
todas as condigoes de habilitagﬁo e qualificacao exigidas na licitaoao;

18.3- Providenciar a imediata correcao das deﬁciéncias e/ou irregularidades apontadas pela
Contratante;
18.4- Arcar com eventuais prejuizos causados a Contratante e/ou terceiros, provocados por
ineficiéncia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega
do objeto contratual.
18.5 — Responder por todas as despesas diretas ou incliretas que indicam ou venham a incidir sobre a
execugao contratual, inclusive as obrigapoes relaﬁvas a salarios, previdéncia social, impostos, encargos
sociais, transporte e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo ﬁel cumprimento das
leis trabalhistas e especiﬁcas do trabalho e Iegislagao correlata, aplicaveis ao pessoal empregado na
execucao contratual.
18.6 — Prestar imediatamente as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratante, salvo quando implicarem em indagacﬁes de carater técnico, hipotese em que serao
respondidas no prazo de 24 [vinte e quatro) horas.
18.7 — Substituir nu reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condicdes de defeito

nu em desconformidades com as especificagoes constantes no Termo de Referéncia, no prazo ﬁxado
pelo Gestor do Contrato.
18.8 — Providenciar a substituicao de qualquer proflssional envolvido na execucao do objeto contratual

cuja conduta considerada pela fiscalizacao da CONTRATANTE.
18.9 — Refazer a entrega do objeto contratual que comprnvadamente apresente condigroes de defeito

ou efrn desconformidades com as especificacoes constantes no Termo de Referencia, contadn da sua
noti cacao.
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19- DAS SANCDES ADMINISTRATIVAS

1931- Pela inexecugao total nu parcial das obrigagoes assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administracao podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes sangoes:
a) Adverténcia.

b) Multas de:
b.1) 10% [dez por cento] sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE VENCEDORA em
assinar o contrato dentro do prazo de 05 [cinco) dias uteis, contados da data da notiﬁcacfio feita pela
CONTRATANTE.

b.2) 0.3% (trés décimos por cento) sobre o valor da parcela nan cumprida do Contrato, por dia de
atraso na entrega do objeto contratual, até o limite de 30 [trinta) dias;
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela néio cumprida do Contrato e rescisao do
pactn, a critério da SECRETARIA REQUISITANTE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na
entrega dos materiais.

b.4) O valor da multa referida nestas clausulas sera descontado "ex-ofﬁcio" da CONTRATADA,
mediante subtragzao a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, independents de notiﬁcacao ou interpelagao judicial ou
extrajudicial;
c] Suspensao temporaria do direito de participar de licitag:-"in e impedimento de contratar com a
Administraciio, pelo prazo de até 05 [cinco) anos;
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Pdblica, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punicao ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitagao.

19.2- As sancoes previstas nos itens antecedentes seréio aplicadas pela autoridade competente,
assegurados ao Contratado ou an Adjudicatério, o contraditorio e ampla defesa, nos seguintes prazos
e condir,'6es:

a) de O5 (cinco) dias iiteis nos casos de adverténcia e de suspensao, e de 10 (dez) dias ﬁteis da abertura
de vista do processo, no caso de declaragao de inidoneidade para licitar com o Municlpio de Morada
Nova.
20- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

20.1- Os recursos cabiveis serao processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei Federal
n‘? 8.666/93 e suas alteragoes.
20.2- Das decisoes proferidas pelo Pregoeiro relativas a classiﬁcagao e desclassiﬁcagao de propostas
de pregos escritas e lances e a habilitagao e inabilitacao, cabera recurso administrative dirigido a
autoridade superior competente do organ de origem desta licitaoao, que devera ser registrada em Ata
pelo titular ou representante legal do licitante, no ﬁnal da sesséio, constando o motivo e a sintese das

suas razoes, podendo 0 interessado juntar memoriais no prazo de 03 [trés) dias, contados a partir do
19 (primeiro) dia Lltil seguinte an da interposigao, no enderegn constante da Prefeitura de Morada
Nova, ﬁcando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra—ra:zoes em igual

nilimero de dias, que comegarao a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
20.3- Na cnntagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do inicln e incluir-se-a o do
vencimento, e considerar~se-an os dias consecutivos, exceto quando for ou estiver explicitamente

disposto em contrario. S6 se iniciam e vencem ns prazos referidos em dia de expediente normal na
Prefeitura de Morada Nova.
_

(L
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21- DAS RESCISOES CONTRATUAIS
21.1. A Prefeitura Municipal de Morada Nova pedera rescindir o centrato, independentemente de

qualquer interpelacao judicial nu extrajudicial se a contratada:
a) Deixar de iniciar es services por periodo superior a 15 [quinze] dias, contados a partir do
recebimente da ordem de inicio dos services;
b) Executar es services em desacerdo com as especiﬁcacoes exigidas;
c) Nan cumprir ou cumprir irregularmente as clausulas contratuais eu a legislagao vigente;
d) Cometer reiterados erros na execucao dos services;
e] Ceder eu transferir, no todo ou em parte, a prestacao de services sem a expressa autorizacéo da
Contratante;

fj Entrar em concerdata, faléncia ou dissolucae, nu recair no precesso de insolvéncia sobre qualquer
de seus dirigentes.
21.2. Declarada a rescisao contratual em decorréncia de qualquer um dos fundamentos do item
anterior, a contratada recebera exclusivamente o pagamento dos services executados e recebido,
deduzido o valor correspondente as multas porventura existentes.
21.3. Nae cabera a contratada indenizacao de qualquer espécie seja a que titulo for, se 0 centrato vier
a ser rescindido em decorréncia cle descumprimento das nermas nele estabelecidas.
21.4. lndependentemente do disposto nesta clausula, o centrato podera ser rescindide por livre
decisao da Prefeitura Municipal de Morada Neva, a qualquer época, sem que caiba a contratada o
direito de reclamacﬁe ou indenizacﬁo a qualquer titulo, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos
sen/ices executados e devidamente recebidos.
21.5. Amigével. por acerdo entre as partes, mediante autorizagao escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorie, desde que haja conveniéncia da
Administracao;
21.6. Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n9 8.666/93, sem que haja
culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejulzes regulamentares comprovados, quando os
heuver sofrido.
21.7- Os procedimentos de rescisao contratual, tante amigaveis, como os determinados por ato

unilateral da Contratante, serao fermalmente motivades, assegurade centraditerie e a ampla defesa,
mediante prévia e comprovada intimacao da interessada para que, se e desejar, apresente defesa no
prazo de 10 [dez] dias uteis, contados de seu recebimento e, na hipotese de desistir da defesa, interpor
recurso hierarquico no prazo de 05 [cinco] dias dteis, contados da intimacao comprovada da decisae
rescisoria.

22- DAS Disrosicoﬁs GERAIS
22.1. Fica assegurado a Entidade de Licitaciio o direito de:
22.1.1. adiar a data de abertura da presente Licitacae, dando cenhecimento aos interessados,
notiﬁcando-se, por escrito, as Licitantes que ja tenham retirado e Edital, com a antecedéncia de pelo

rnenos 24 (vinte e quatre) horas, antes da data inicialmente marcada;
22.1.2. anular on revogar, no todo ou em parte, e presente Pregao, a qualquer tempo, desde que
ecorrentes as hipoteses de ilegalidade ou interesse p11blico,dando ciencia aes interessados;
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22.1.3. alterar as condicoes deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregao, ﬁxando nevo
prazo, nae inferior a 08 [oite) dias ilteis, para a abertura das propostas, a contar da publicacao das
alteracoes.
22.2. A participacae neste Pregae implicara aceitacae integral e irretratavel das nermas do Edital e
seus anexos, hem come na ebservancia dos preceites legais e regulamentares, ressalvadns n direito
de impugnacao e recurse.
22.3 E facultada ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagao, a promoc:-"in de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucae do processe, vedada a inclusao
posterior de documento eu informagao que deveria constar no ate da sessile publica.
22.4 A Contratada ficaré respensavel por quaisquer danos que venha a causar a terceires nu ao
patrimonie da Entidade de Licitagao, reparando as suas custas os mesmos, durante a execugao dos
services contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenizacae per parte da Entidade de Licitacao.
22.5. Todas as declaragoes a serem apresentadas neste certame, deverao ter firma Reconhecida em
cartorie do responsavel que emitiu as mesmas.
22.6. Copias do Edital e anexos serao fernecidas na sala da Comissao de Licitacae, no horario de
expediente desta Prefeitura, ou através do site: www.tce,ge,gov.br.
23 - DO FORD

23.1- Fica eleito o fore da Cemarca de Morada Nova, Estade do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente edital, que nae possa ser resolvida pela via administrative,
renunciande-se, desde ja, a qualquer outro, per mais privilegiado que seja.
Morada Nova—CE, 19 de laneiro de 2018.

IORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO
Pregoeire Oﬁcial
___.-
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ANEXO 1
TERMO DE REFERENCIA UNIFICADO
OBIETO

Centratacdo de prestacao de services de hetelaria, destinado an atendimento das Diversas
Unidades Administrativas (SECRETARIAS), da Prefeitura Municipal de Morada Nova.
IUSTIFICATIVA

O objeto do presente Termo de Referéncia pauta-se na necessidade da garantia da eﬁcacia da

-_.

administracao pdblica e fornecimento de hospedagens a individuos que venham atender a Prefeitura

Municipal em algum tipo de prestacao cle service que necessite de hospedagem. Entendende que o
Municipio nae dispee de services desta natureza, recorre-se a terceirizacéie, através de procedimento
onde se busque uma proposta que melhor atenda as necessidades da administracao municipal.
OBIETIVO

Em cumprimento a Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteragoes, e que este termo fora elaborado, para
que o procedimento legal seja efetuade a selecae de proposta mais vantajosa para a administracéio
pdblica municipal, tende por finalidade definir elementos que nerteiam a contratacéio do empresa
para a aquisigao do presente termo.
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DAS ALTERAQOES E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, acréscimos ou
supressoes no quantitativo do objeto contratado, até 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 19, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas
alteragoes posteriores.
A ﬁscalizagéo do contrato dar-se—é nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, seré
designado representante para acompanhar e ﬁscalizar a entrega dos bens e/ou servigos, anotando
em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugiio e determinando o que for
necessério é regularizagéo de falhas ou defeitos observados.
A fiscalizagéo niio exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros,

por qualquer irregularidade, ainda que resulte de irnperfeigoes técnicas ou vicios redibitérios, e, na
ocorréncia desta, nﬁo implica corresponsabilidade da Administragﬁo ou de seus agentes e prepostos,
do conformidade com o art. 70 da Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteragﬁes.

0 representante da Administragﬁo anotaré em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execu§:'-:io do contrato, indicando dia, mais e ano, bem como o nome dos funcionérios 2|

regularizagﬁo eventualmente envolvidos, determinando o que for necesszirio £1 regularizagéo das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos £1 autoridade competente para as
providénci.-as cabfveis.
N50 seré permitida a subcontratagéo de nonhum servigo e em nenhuma hipétese para 0 objeto deste
Contrato.
DA ENTREGA DO DBIETO E DO PAGAMENTO

Os servigos deverﬁo executados em IMEDIAIIO, apos recebimento cla solicitagﬁo/Ordem de Servigo.
PREEFEITURA MUNICIPAL one MORADA NOVA
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Os servigos executados pela licitante vencedora estarao sujeitos a aceitagao plena pelo érgﬁo
recebedor.
A autoridade superior competente do orgao de origem desta licitagéio podera designar uma Comissao
do Avaliagao, cujo proposito seré acompanhar a execugao dos servigos de acordo com as
especificagoes contidas na proposta de pregos da Contratada. Caso os servigos executados estejam
em desacordo com as especiﬁcagoes contidas na proposta de pregos, a Comissao rejeitaré a
continua<;ao dos mesmos para que possam ser sanadas as falhas apresentadas.
O pagamento serai efetuado de acordo com a realizagao dos servigos.

DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE
A Contratante se obriga a proporcionar 51 Contratada todas as condigoes necessérias ao pleno
cumprimento das obrigagﬁes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no
8.666/93 e suas alteragroes posteriores;
Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto contratual;
Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugfao do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
Providenciar os pagamentos $1 Contratada £1 vista das Notas Fiscais/ Faturas devidamente atestadas
pelo Setor Competente.

DAS OBRIGAQGES DA CONTRATADA
Entregar os produtos/servigos objeto do Contrato de conformidade com as condi<;6es e prazos
estabelecidos neste Termo e na proposta vencedora do certame;
Manter durante toda a duragéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, todas
as condiooes de habilitagiio e qualificapéio exigidas na licitagao;

Providenciar a imediata corregao das deﬁciéncias e/ou irregularidades apontadas pela Comratante;
Arcar com eventuais prejuizos causados é Contratante e/ou terceiros, provocados por ineﬁciéncia ou
irregularidade cometida por seus ompregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto
contratual.
Responder por todas as despesas diretas ou indiretas que indicam ou venham a incidir sobre a
sxecugao contratual, inclusive as obrigagoes relativas a salérios, previdéncia social, impostos,
encargos sociais, transporte e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente polo fie]
cumprimento das leis trabalhistas o especiﬁcas do trabalho e legislagﬁo correlata, aplicaveis ao
pessoal empregado na execugao contratual.
Prestar imediatameme as informagﬁes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

contratanto, salvo quando implicarem em indagagoes do carater técnico, hipotese em que seréio
respondidas no prazo de 24- (vinte e quatro) horas.
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Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condicoes de defeito ou
em desconformidades com as especiﬁcagoes constantes no Termo de Referéncia, no prazo fixado
pelo Gestor do Contrato.

Providenciar a substituicao de qualquer proﬁssional envolvido na execucao do objeto contratual cuja
conduta considerada pela ﬁscalizagao da CONTRATANTE.
Refazer a entrega do objeto contratual que comprovadamente apresente condicoes de defeito ou em
desconformidades com as especiﬁcacfies constantes no Termo de Referéncia, contado da sua

notificagao.
DA DURACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
--c..-

O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos sera de 12 (doze) meses, contados a partir da sua
publicagéo, podendo der prorrogada, conforme Art. 12. do Decreto 7.892 de 23 de laneiro de 2013. O
prazo de validade da ata de registro de precos nao seré superior a doze meses, incluidas eventuais
prorrogacoes, conforme 0 i_n.c_is0 Ill do § 3-‘1 do art. 15 rla Lei 119 8.666_d§__1993.
DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes da Ata do Registro de Precos correrao pela fonte de recursos da Prefeitura
Municipal de Morada Nova, a ser informada da lavratura do contrato.
DA REVISAO DOS PREQOS REGISTRADOS

Os pregos registrados so poderao ser revistos nos casos previstas na legalidade da legislapao vigente
para estes atos.
DAS RESCISDES CONTRATUAIS

A Prefeitura Municipal de Morada Nova podera rescindir o contrato, independentemente de qualquer
interpelacao judicial ou extrajudicial se a contratada:
a) Deixar de iniciar os servicos por periodo superior a 15 (quinze) dias, contados a partir do
recebimento da ordem de inicio dos sorvigos;
b) Executar os servigos em desacordo com as espccificagoes exigidas;
c) N50 cumprir ou cumprir irregularmente as cléusulas contratuais ou a legislagéio vigente;

d) Cometer reiterados erros na execugtﬁo dos servigos;
e) Cedar ou transferir, no todo ou em parte, a prestacao de servigos sem a expressa autorizagao da
Contratante;

f] Entrar em concordata, faléncia ou dissolucao, on recair no procosso de insoivéncia sobre qualquer
de seus dirigentes.
Declarada a rescisao contratual em decorréncia de qualquer um dos fundamentos do item anterior, a
contratada recebera exclusivamente o pagamento dos servigos executados e recebido, deduzido o
valor correspondente as multas porventura existentes.

_
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Nao cabera a contratada indenizagéio de qualquer espécie seja a que titulo for, se o contrato vier a ser
rescindido em decorréncia de descumprimento das normas nele estabelecidas.
lndependentemente do disposto nesta clausula, o contrato podera ser rescindido por livre decisao cla
Prefeitura Municipal de Morada Nova, a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito do

reclamacao ou indenizacﬁo a qualquer titulo, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos servigos
executados e devidamente recebidos.

Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da Administracao;
Em caso de rescisao prevista nos incisos Xll e XVII do art. 78 da Lei n9 8.666/‘)3, sem que haja culpa
do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido.
Os procedimentos de resciséio contratual, tanto amigéveis, como os determinados por ato unilateral
da Contratante, serao formalmente motivados, assegurado contraditério e a ampla defesa, mediante

prévia e comprovada intimacéo da interessada para que, se o desejar, apresente defesa no prazo de
10 (dez) dias uteis, contados de seu recebimento e, na hipétese do desistir da defesa, interpor
recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias Citeis, contados da intimacao comprovada da decisao
rescisoria.
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ANEXO ll
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N9. A

=.--

CONTRATO Que FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA
MUNICIPAL DE MORADA NOVA, ATRAVES DA
SECRETARIA DE
E no ourno
LADO A EMPRESA
, QUE ASSIM
PARA 0 l-‘IM QUE A secure DECLARAM:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, através da Secretaria do
pessoa juridica de
direito pﬁblico interno, com sede a Av. Manoel Castro, D9 726, Centro, Morada Nova, Ceara, inscrita no
CNP]/MF sob o n9
neste ato representado pelo (a) Secretério(a) de
Sr.[a)
portador[a) do CPF n“.
doravante denominado de
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
inscrita no
com sede ii
CNP] sob o n9
representada por __
portador[a) CPF n°.

ao ﬁm assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com 0
Edital de PREGAO PRESENCIAL N9.
em conformidade corn o que preceitua a Lei Federal n“.
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteracﬁes posteriores, a Lei Federal n9 10.520/02, de 17 de
julho de 2002, sujeitando-se os contratantes as suas normas e as cléusulas e condigﬁes a seguir
ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL
1.1- Fundarnenta-se este contrato no PREGAO PRESENCIAL N9
__, pelas disposicoes da Lei
Federal n9 10.520, de 17/07/2002 - Lei que Regulamenta o Pregﬁo, pelo Decreto n9 3.555, de
08/08/2000, alterados pelos Decretos n9 3.693, de 20/12/2000 e n‘—’ 3.784, de 06/04/2001, Decreto n9

5.450, de 31/05/2005 e tem como subsidiaria a Lei n9 8.666, de 21/06/1993 e alteraeﬁes posteriores —
Lei de Licitagoes, cla Lei n" 8.078, de 11/O9/1990 — Codigo de Defesa do Consumidor, Decreto n9
6.204/07, Lei Complementar n9 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n9 147 de 07 de
Agosto de 2014, Lei Federal n9 155/2016, do 27 de outubro de 2016, Lei Federal 12.440 de 07 de julho

de 2011 que altera 0 titulo Vii-A da Consolidagéio das Leis do Trabalho e demais normas pertinentes e,
ainda, pelas disposigoes estabelecidas no presente contrato.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBIETO
2.1- CONTRATAQAO DE
_ _
__
_. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
DESTE MUNlClPlO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES MlNIMAS
EXIGIDAS DE ACORDO COM TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL.

CLAUSULA TERCEIRA - DO Pneeo
3.1- A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela execueao do objeto deste contrato o valor global do
Lote de R$

_. [

), dist-ribuidos da seguinte forma. (INSERIR

PLANILHA DE PRECOS).
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CLAUSULA QUARTA - DA DURAQAO Do CONTRATO
4.1- 0 contrato tera um prazo de vigéncia até 31 de Dezembro de 20___, a partir da data da assinatura,
podendo ser aditado nos casos previstos no art 57 e incisos da Le Federal no. 8.666/93 e suas alteragoes
posteriores.

CLAUSULA QUINTA - DA some DE RECURSOS
5.1 - As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado corn a licitante vencedora, correrao por conta
da dotagao orgamentaria n9.: _
— _
,_
: elemento de deSPB5P15=
Z __
, com recursos diretamente arrecadaclos ou transferidos
da PMMN, consignados no Orcamento de 20__.
CLAUSULA SEXTA - DA REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS

6.1- Os pregzos registrados so poderao ser revistos nos casos previstos na legalidade da logislagao vigente
para estes atos.

CLAUSULA SFITIMA - DAS ALTERACOES 1: DA 1=iscAi.1zAcAo D0 CONTRATO
7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicées contratuais, acréscirnos ou
supressoes no quantitative do objeto contratado, até o limite de 25% [vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 19, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas alteragoes
posteriores.
7.2 - A ﬁscalizacao do contrato dar-se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, sera
designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens e/ou servigos, anotando em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugiio e determinando o que for necessario a
regularizaqao de falhas ou defeitos observados.
7.3 — A fiscalizacéio nﬁo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeieoes técnicas ou vicios redibitorios, e, na
ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei Federal 119 8.666/93 e suas alteragées.
7.4 — O representante da Administraeao anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas

com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome dos funcionérios a
regularizagao eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizaeiio das falhas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.
CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA DO OBIETO E DO PAGAMENTO

8.1 - Os Ser'vi(;0s deverao executaclos em

apos recebimento da solicitagao/Ordem de Servico.

8.2 - Os servigos executados pela licitante vencedora estarao sujeitos ii aceitagﬁo plena polo orgao
recebeclor.

8.3. A autoridade superior competente do orgao de origem desta licitaeéio podera designer uma
Comissi-io de Avaliagao, cujo proposito sera acompanhar a execueao dos servigos de acordo corn as

especificagoes contidas na proposta do p1"B<;0S da Contratada. Caso os servigos executados estejam em
desacordo com as especificacoes contidas na proposta de precos, a Comissao rejeitara a continuagzao dos

mesmos para que possarn ser sanadas as falhas apresentadas.
PHEEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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8.4 - 0 pagamento sera efetuado de acordo com a realizacao dos services.

CLAUSULA NONA - DAS osRioAc0es DA CONTRATANTE
9.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as conclicﬁes necessaries ao pleno
cumprimento das obrigaciies decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n‘! 8.666/93
e suas alteracoes posteriores;
9.2- Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto contratual;

9.3- Comunicar ii Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucao do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
9.4- Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas
pelo Setor Competente.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACDES DA CONTRATADA
10.1-Entregar os produtos/servicos objeto do Contrato de conformidade com as condicﬁes e prazos
estabelecidos neste Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
10.2- Manter durante toda a duracao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas,
todas as condicﬁes de habilitacéo e qualiﬁcacéio exigidas na licitacéo;
10.3- Providenciar a imediata corregao das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela
Contratante;
10.4- Arcar com eventuais prejuizos causados a Contratanto e/ou terceiros, provocados por ineﬁciéncia
ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto
contratual.
10.5 — Responder por todas as despesas diretas ou indiretas que indicam ou venham a incidir sobre a
execucao contratual, inclusive as obrigacoes relativas a salérios, previdéncia social, impostos, encargos
sociais, transporte e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo ﬁel cumprimento das leis
trabalhistas e especiﬁcas do trabalho e legislacéo correlata, aplicaveis ao pessoa] empregado na
execucao contratual.
10.6 — Prestar imediatamente as informacfies e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratante, salvo quando implicarem em indagacoes de carater técnico, hipotese em que seri-io
respondidas no prazo de 24 [vinte e quatro] horas.
10.7 — Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condicoes de defeito
ou em desconformidades com as especiﬁcacoes constantes no Termo do Referéncia, no prazo fixado pelo
Gestor do Contrato.

10.8 - Providenciar a substituicao de qualquer proﬁssional envolvido na execucao do objeto contratual
cuja conduta considerada pela ﬁscalizagao da CONTRATANTE.
10.9 — Refazer a entrega do objeto contratual que comprovadamente apresente condigﬁes de defeito ou
em desconformidades com as especiﬁcacoes constantes no Termo de Referéncia, contado da sua
notificacao.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS

11.1- Pela inexecucéio total ou parcial das obrigaciies assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administracﬁo podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes sancﬁesz
a) Adverténcia.
b) Multas de:
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b.1) 10% [dez por cento) sobre o valor contratado, em caso do rocusa da l.lCl'l‘ANTE VENCEDORA om

assinar o contrato dentro do prazo de 05 [cinco) dias uteis, contados da data da notiﬁcacao feita pela
CONTRATANTE.
b.2) 0,3% [trés décimos por cento] sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato, por dia do atraso
na entrega do objeto contratual, até o limite do 30 [trinta) dias;
b.3) 2% [dois por cento] cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e rescisao do
pacto, a critério da SECRETARIA REQUISITANTE, om caso do atraso superior a 30 (trinta) dias na
entrega dos materiais.
b.4) O valor da multa roforida nesta clausulas sera descontado “ex—officio" da CONTRATADA, mediante
subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de crédito om seu favor que mantenha junto a PREFEITURA
MUNICIPAL DE MORADA NOVA, independente de notiﬁcacéio ou interpelaciio judicial ou extrajudicial;

c) Suspenséo temporaria do direito do participar de licitacao e impedimento do contratar com a
Administracao, pelo prazo do até 05 (cincoj anos;
d] Declaracao do inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punicao ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitacéo.
11.2- As sancoes previstas nos itens antecedentes serao aplicadas pela autoridade competente,

assegurados ao Contratada ou ao Adjudicatario, o contraditorio e ampla defesa, nos seguintes prazos e
condicﬁesz

a] do 05 (cinco) dias uteis nos casos do adverténcia e de suspens€1o,e de 10 [dez] dias titeis da abertura
do vista do processo, no caso do declaracao do inidoneidade para licitar com o Municipio de Morada
Nova.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS RESCISOES CONTRATUAIS

12.1. A Prefeitura Municipal de Morada Nova podera rescindir o contrato, independentemento de
qualquer interpelacao judicial ou extrajudicial se a contratada:
aj Deixar de iniciar os servigos por periodo superior a 15 [quinze) dias, contados a partir do recebimento
da ordem de inicio dos servicos;
b) Executar os servicos em desacordo com as ospeciﬁcacoes exigidas;
c) Nao cumprir ou cumprir irregularmente as cléusulas contratuais ou a legislacao vigente;
d) Cometor reiterados erros na execugﬁo dos servicos;
e) Coder ou transferir, no todo ou em parte, a prestacao do servicos sem a expressa autorizacao da
Contratante;

i] Entrar em concordata, faléncia ou dissolucao, ou recair no processo do insolvéncia sobre qualquer de
seus dirigentes.
12.2. Declarada a rescisﬁo contratual em decorréncia do qualquer um dos fundamentos do item anterior,
a contratada recebera exclusivamente o pagamento dos servicos executados o recebido, deduzido 0
valor correspondente as multas porventura oxistentos.

12.3. Nan cabera a contratada indenizacao do qualquer espécie seja a que titulo for, so 0 contrato vier a
ser rescindido om decorréncia do descumprimento das normas nele estabolocidas.
12.4. lndopendenternente do disposto nesta clausula, o contrato podora ser rescindido por livre deciséio
da Prefeitura Municipal de Morada Nova, a qualquer época, sem que caiba a contratada D direito de
reclamacao Du indenizacao a qualquer titulo, garantindo-lhe apenas, o pagamonto dos services
executados o devidamente recebidos.
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12.5. Arnigavel, por acordo entro as partes, mediante autorizacéio escrita e Fundamontada da autoridade
competente, roduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja convoniéncia da Administracao;

12.6. Em caso do rescisao prevista nos incisos XII o XVII do art. 78 da Lei n9 8.666/93, sem que haja culpa
do CDNTRATADO, sora esta ressarcida dos projuizos regulamentares comprovados, quando os houver
sofrido.
12.7- Os procedimentos do rescisao contratual, tanto amigaveis, como os doterminados por ato
unilateral da Contratante, serao formalmente motivados, assegurado contraditorio e a ampla dofesa,
mediante prévia e comprovada intimacao da interessada para que, so o desejar, apresente defesa no

prazo do 10 (dez) dias uteis, contados de seu recebimento e, na hipoteso do desistir da defesa, interpor
recurso hierarquico no prazo do 05 [cincoj dias dteis, contados da intimacao comprovada da docisﬁo
resciséria.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA ~ DO FORO

13.1- Fica eleito o foro da Comarca do Morada Nova, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente edital, que niio possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciande-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem acertados as partes, ﬁrmam o presente instrumento contratual em 03 [trésj vias para
que possa produzir os efeitos legais.
Morada Nova [CE],

de

do 20_.

Secretaria __

Prefeitura Municipal de Morada Nova
CONTRATANTE

__,.-

Nome do Representanto
Nome da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01.
_
Nome:

CPF/MF:
02. 1
Nome:
CPF/MF:

\

_
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ANEXO llI- FICHA DE CREDENCIAMENTO
MODALIDADE: Pregao Prosoncial I19

OBIETO: I

_

especificacﬁes e quantitativos previstos no Anexo I - Tennode Roforéngia do Edital.

acordo com as

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE l
NOME DE FANTASIA:

CNP]:

I

ENDERECO COMPLETO:
BAIRRO:

l

FONE/FAX:

l

iI

I

' CIDADE: I

I CEP:

I

ENDEREQO ELETRONICO DO LICITANTE:
DADOS CREDENCIADO: '

-I

I

RG N9:
CPF N":

__.-

PREEFEITURA MU NICIPAL DE MORADA NOVA
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ANEXO iv
Dizci.ARA<;Ao DE iiABlLiTAcAo
PREGAO PRESENCIAL N.-Q

A empresa

inscrita no CNP] n.Q
, com sede
, declara, sob as penas da lei, que atendera as exigéncias do
Edital no que so refere a habilitaci-‘i0 juridica, qualificacao técnica e econ6micofinanceira, e que esta regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social,

FGTS e CNDT.
.

_de

_

_

,de20_

(assinatura, nome e nfimero da identidade do doclarante)
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ANEXO V

DEcLARAcAo DE FATOS SUPERVENIENTES
PREGAO PRESENCIAL NA
A empresa

inscrita no CNP] n9 .

, com sede
_ ._
, d ec l ara, sob as penas da Lei, que até a presente dat a
inexistem fatosimpeditivos para suah a b ilitagao
" no presente Processo Licitatorio,
ciente da obrigatoriedade do declarar ocorréncias posteriores.

,

do _ ,

do 20_.

(assinatura, nome e numero da identidade do declarantej
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AN EXO VI

DEci.ARAcAo NOS TERMOS Do INCISO xxxiii D0 ARTIGO 79 DA cr
DEcLARAcAo
A

empresa

, CNP] n‘-‘-’. , _
, com sede
declara, em atendimento ao previsto no edital do
Pregao Presencial 11.9
que niio possui em seu quadro do pessoal
empregado menor do 18 (dezoito) anos om trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e do 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho.

_

_ _

.

do

.de20__

(assinatura e identiﬁcacéio do responsavel pela empresa]
.-

OBS.: Se a empresa possuir monor do 16 (dezesseis) anos, na condiciio do aprendiz, desde que maior do
14 [quatorzej anos, deveré declarar essa condicao.

(II,
\
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ANEXO VII

Di~:ci.ARA<;Ao DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTACAO DE
MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PREGAO PRESENCIAL N9

_

A

empresa
CNPI n.9
_
, com sede
_ _
, Declaro (amos) para todos os fins do direito,
especiﬁcamente para participacéio do licitacéio na modalidade do progao, que
estou [amosj sob o regime do microempresa ou empresa do pequeno porte, para
efeito do disposto na Lei Comploinontar n9 123, do 14 do dezembro do 2006,
alterada pela Lei Complemontar n9 147, do 07 do Agosto do 2014, Lei Federal n9
155/2016, do 27 do outubro do 2016.

_

,1

do

do 20_

(Assinatura, nome e Niiimero da Carteira do identidade do Declarante)
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AN EXO VIII

MODELO DE PROPOSTA
Através do presente doclaramos inteira submisséio aos ditamos Lei n9 10.520, do 17 do
julho do 2002, subsidiada pela Lei I19 8.666/93 o suas posteriores alteracﬁos o, as clausulas o condicoos
previstas neste Pregao Presencial I19

.

Declaramos, ainda que nos precos aprosontados, bem como nos Iaiices verbais, estao
incluidos todos os custos o despesas do impostos, taxas, entro outros.
Assumimos 0 compromisso do born e fiolmento executar o objeto desta Iicitacao, caso

sojamos voncodores da presente licitacéo.
[INSERIR PLANILI-IA)
Propononte:
CNP] I19:

Valor global da proposta: R$ _

[1,

_).

Dados bancarios:
Validade da Proposta:

(

) dias.

Atenciosamento,

(Assinatura do Reprosentante Legal, Carimbo da Ernpresa Licitanto)

(Q
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ANEXO IX|*|

Di~:ci.ARAcAo DE INEXISTENCIA DE VINCULO EMPREGATICIO COM o
MUNICIPIO DE MORADA NOVA.

Eu, I

.

.

_

I. portador(a) do RG n9
o CPF n9
residento e domiciliad0[a) éi
ocupante do cargo do
, da empresa
inscrita com o CNP] n9
,
, com sede a O
_ ,
, declaro para os devidos
ﬁns que nao tenho nonl1iim_vinq,i1o emm;e_ga_tici9_.de,nonI11ima nalureza, com
a Prefeitura Municipal do Morada Nova.

,

jde

_de 20___

ASSINATURA DO DECLARANTE

(*] A Declaragao sora para todos os socios da empresa (SEPARADAMENTE), so for o caso.

‘L
\
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ANEXO X — MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N9
PREGAO PRESENCIAL N9

-

Aos __ dias do mos do i do 20_, na sede da Secretaria do Finances, fol lavrada a presente Ata do
Rogistro do Precos, conformo doliboracao da Ata do Progao Presencial N9
__ do respoctivo
resultado homologado, publicado na impronsa Oﬁcial o Disposta no Flanolografo da Socrotaria do
Firiancas om __/_/20_, conformo Loi Municipal n9 1.582 do 22 do Dozombro do 2011, que val assinada

pelo Ordonador do Desposa, Gestor do Roglstro do Precos, e pelos ropresentantos legais dos detentoros
do Registro do Precos, todos qualiﬁcados o rolacionados ao ﬁnal, a qual sora regida pelas clausulas o
condicoes soguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA — DO FUNDAMENTACAO LEGAL

O

presente instrumento fundamonta-so no edital do PREGAO PRESENCIAI. PARA SRP N9

_
7 ~
__
. e nos termos do Decreto Federal n9 7.892 do 23/01/2013, publicado no
D.0.U. do 24/01/2013, Decreto Municipal n9 002 do 22 de janoiro do 2015, Decreto Federal 7.903/2013,
bom como, nas Leis Fodorais nil 10.520/02 e n.9 8.666/93 e suas alteracoos posteriores.

CLAIISULA SEGUNDA - DO OBIETO
A presente Ata tom por objeto o rogistro do precos, visando FUTURA E EVENTUAL conti-atagao para
7
_ _
__
.de acordo com o Anoxo I — Termo do
Referéncia do edital, para 0 periodo do 12 [doze] moses do edital do Progao Presencial acirna identiﬁcado
que passa a fazer parte desta Ata, juntamento com as propostas do progos apresentadas pelos

fornocodores classiﬁcados em primeiro lugar o sera Incluido, na rospectiva ata, o rogistro dos licitantes
que aceitarem os precos com precos iguais ao do licitante voncedor na sequéncia da classificacao do
cortamo.

Parégrafo Llnico - Esto instrumento D50 obriga a Administracao a Iirmar contratacﬁes exclusivamento
-

por seu intermédio, podendo realizar licitacoes especiﬁcas obodecidas ii logislacao pertinonte, seiii que,

dosse fato, caiba recurso ou indonizacao do qualquer espécio aos detentoros do rogistro do procos, sendolhes assogurada a preforencia om igualdado do condigﬁos.
CLAUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

O prazo do vigéncia da ata do registro do procos sora do 12 [doze] moses, contados a partir da sua
publicacao, podendo der prorrogada, conformo Art. 12. do Decreto 7.892 do 23 do janeiro do 2013. O
prazo do validade da ata do rogistro do procos niio sera superior a doze moses, incluidas eventuais
prorrogacées, conforrno o i_iiciso III do .5 39 (lg art. 15__da I.oj_p9 8.665, do 1993.
CLAUSULA QUARTA ~— DA GERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREQDS

Cabora a Socrotaria do ii o gorenciamonto da Ata do Rogistro do Precos, no sou aspecto

operacional o nas quostoes legais, om conforinidado com as normas das Logislacdes Fedorais vigontes.
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CLAUSULA QUINTA — DA UTILIZAQAO DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

Em clecorréncia da publicagﬁo desta Ata, os participantes do SRP pDdEI'§O ﬁrmar contratos com os
fornecedores com pregos registrados, devendo cornunicar £1 Secretaria Gestora do Contrato, a recusa do
detentor de registro de pregos em fornecer os bens no prazo estabelecido pelos érgﬁos participantes.
Parzigrafo Primeiro — O fornecedor ter:-i o prazo de O5 [cinco] dias L'1teis,contados a partir da convocagfao,
para a assinatura da Ata de Registro de Pregos. Este prazo poderé ser prorrogado uma vez por lgual
periodo, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente jusﬁﬁcado e aceito.
Parzigrafo Segundo- Na assinatura da Ata de Registro de Prepos seré exigida a comprovagéo das
condigoes de habilitagﬁo exigidas no edital, as quais deveréo ser mzmtidas pela contratada durante todo
0 periodo da contratagf-io.
CLAUSULA SEXTA - DAS OBRlGA(I6ES E RESPDNSABILIDADES

Os signatérios desta Ata de Registro de Pregos assumem as obriga<;6es e responsahilidades constantes
nas Leis vigentes que fundamentam este Registro de Pregtos.

Parégrafo Primeiro - Competiré :21 Secretaria Gestora do Contrato 0 controle e administragﬁo do SRP, em
especial, as atribuigﬁes estabelecidas.
Parégrafo Segundo — Caberé A Secretaria Gestora do Contrato as atribuigﬁes que lhe séio conferidas
conforme as Legislagoes vigentes que regem este procedimento.
Parégrafo Terceiro - O detentor do registro de pregos, durante o prazo de validade desta Ata, ﬁca
obrigado a:

a) atender aos pedidos efetuados pelo [s] érgéo [s) ou entidade [s) participante (s) do SRP, bem como
aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados nesta Ata, durante a sua vigéncia.
b] fornecer os bens/servigos ofertados, pelo menor prego registrado, nas quantidades indicadas pelo
participante do Sistema de Registro de Pregos.
c) responder no prazo de até O5 (cinco) dias a consultas ao Municipio do Morada Nova sobre a
pretensﬁo de érgﬁo/entidade néio participante [carona).
d] Manter durante toda a vigéncia da Ata de Registro de Pregos, em compatibilidade com as obrigagsﬁes
assumidas, todas as condigﬁes de habilitagﬁo e qualificagﬁo exigidas na licitagiao.
e) Responsabllizar-se pelos danos causados diretamente £1 contratante ou a terceiros, decorrentes da sua
culpa ou dolo, quando da execugﬁo do objeto, nﬁo podendo serarguido para efeito de exclusﬁo ou redugﬁo
de sua responsabilidade 0 fato do a contratante proceder :2: fiscalizagﬁo ou acompanhar a execugﬁo

contratual.
f] Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execugzﬁo
contratual, inclusive as obrigagoes relativas a salérios, prevldéncia social, impostos, encargos sociais,

transporte e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo ﬁe] cumprimento das leis
trabalhistas e especfficas de acidentes do trabalho e legislapﬁo correlata, aplicéveis ao pessoal empregado
na execugﬁo contratual.
g) Prestar imediatamente as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratante, salvo quando implicarem em indagaqﬁes de caréter técnico, hipotese em que seréio
respondidas no prazo de 24 [vinte e quatro] horas.
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MDRADA NOVA
Q,
AV. MANUEL CASTRO, NO. 726 — CENTRD — MORADA NOVA -- CEARA- CEP 529410.000

\

GNP-J 07.7B2.840l0D0‘|-OD -— CGF 06.920171-4. E~MAlL: llcltagaom n@outIook,oom.br — Fons: (BB) 3422 1381

/

\
s'*'

‘*3’-3»

Fl. Q»?
-Inn-mi‘

ESTADO oo CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL oe MORADA NOVA

%rm,,m

h) Substituir ou reparar o objeto/servigo que comprovadamente apresente condigﬁes de defeito ou em
desconformidade com as especiﬁcagoes do termo do referéncia, no prazo de 48 (quarenta e olto) horas
contado da sua notiﬁcagéo.
i] Providenciar a substituigao do qualquer proﬁssional envolvido na execugao do objeto contratual cuja
conduta seja considerada indesejavol pela fiscalizagéo da contratante;

j) Refazer o objeto que comprovadamente apresente condigoes de defeito ou em desconformidade com
as especiﬁcagoes deste Termo, no prazo de 48 [quarenta e oito), contados da sua notlﬁcagao;
k) Cumprir, quando for o caso, as condigﬁes de garantia do objeto, responsabilizando~se pelo periodo
oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo rninimo exigido pela Administra<;§0;

1] Responsabilizar-se integralmente pela observéncia do dispositivo no titulo II, capitulo V, da CLT, e na
Portaria N9 3.460/77, do Ministério do Trabalho, relativos a seguranga e higiene do trabalho, bem como
a Legislagao correlata em vigor a ser exigicla.

CLAUSULA SETIMA - oos Pm~:<;os REGISTRADOS
Os preeos registrados sao os pregos unitérios ofertados nas propostas das signatérias desta Ata, os quais
estéo relacionados e em consonéncia com o Mapa de Pregos, anexo a este instrumento e servirﬁo de base
para futuras aquisigoes, observadas as condigoes de mercado.
CLAUSULA OITAVA — DA REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS
Os p1'8(;0S registrados so poderiio ser revistos nos casos previstos na legalidade da legislagéo vigente para
estes atos.

CLAUSULA NONA — D0 CANCELAMENTO D0 REGISTRO DE PREQOS
Os pregos registrados na presente Ata, poderéo ser cancelados de pleno direito, nas situagoes previstas
na legalidade da Iegislagiio vigente para estes atos.

CLAUSULA DECIMA - DAS comolgoas PARA AQu1s|<;Ao e/ou PRESTACAO oos SERVICOS
-__»-

As aquislgoes/servigos dos bens que poderao advir desta Ata de Registro de Pregos serao formalizadas
por meio de instrumento contratual a ser celebrado centre a Secretaria Gestora do Contrato e os
participantos/interessados [fornecedores].

Parégrafo Primeiro - Caso o fornecedor classiﬁcado em primeiro lugar, nﬁo cumpra o prazo estabelecido
pelos érgéos participantes, ou se recuse a efetuar 0 fornecimento, tera o seu registro de pregso cancelado,

sem prejuizo das demais sangocs previstas em lei e no instrumento contratual.
Parégrafo Segundo - Neste caso, o orgao participante comunicara ao orgao gestor, cornpetindo a este
convocar sucessivamente por ordem do classiﬁcagao, os demais fornecedores.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DOS PROCEDIMENTOS GERAIS

Os produtos/servigos cleverao ser entregues rigorosamente dentro das especiﬁcagoes estabelecidas no
edxtal de convocagao, sendo que a inobservéncia desta condigiio implicara recusa, com a aplicagao das
penalidades contratuais.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA ENTREGA E DD PAGAMENTO

Os servigzos deverao executados em

, apos recebimento da solicitagao/Ordem de Service.

Os sorvicos executados pela licitante vencedora estarao sujeitos a aceitagzaio plena pelo orgf.-io
recebedor.

A autoridade superior competente do orgao de origem desta licitacao poderé designar uma Comissao
de Avaliacao, cujo proposito sera acompanhar a execucao dos servicos de acordo com as
especiﬁcacoes contidas na proposta de precos da Contratada. Caso os servigos executados estejam
em desacordo com as especiﬁcagoes contidas na proposta de precos, a Comissﬁo rejeitaré a
continuacao dos mesmos para que possam ser sanadas as falhas apresentadas.
O pagamento sera efetuado de acordo com a realizacao dos servicos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS sANg:oi~:s ADMINISTRATIVAS
1- Pela inexecucéo total ou parclal das obrigacoes assumidas, garantldas a prévia defesa, a
Administracéio poderé aplicar a CONTRATADA, as seguintes sancoes:
a] Adverténcia.
b] Multas de:

b.1) 10% [dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE VENCEDORA
em assinar o contrato dentro do prazo de 05 [cinco) dias Citeis, contados da data da notiﬁcacao feita
pela CONTRATANTE
b.2) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato, por dia de
atraso na entrega do objeto contratual, até o Iimite de 30 [trinta] dias;
b.3) 2% [dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e rescisao
do pacto, a critério da Secretaria Gestora do Contrato, em caso do atraso superior a 30 [trinta) dias
na entrega dos produtos.
b.4] O valor da multa referida nestas clausulas sera descontado “ex-officio” da CONTRATADA,
mediante subtragzao a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto
a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, independente de notificacao ou intcrpelagao judicial

ou extrajudicial;
c) Suspensao temporaria do direito de participar do licitacao e impedimento de contratar com a
Adrninistracao, pelo prazo de até O5 (cinco) anos;

d) Declaracéio de inidoneidade para Iicitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punicao ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitacao.
2- As sancoes previstas nos itens antecedentes serao aplicadas pela autoridade competente,
assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatario, o contraditorio e ampla defesa, nos seguintes prazos
E Condigoes:

a] de O5 [cinco) dias uteis nos casos do adverténcia e de suspensao; e, de 10[de-2) dias dteis da

abertura de vista do processo, no caso de declaragéio de inidoneidade para Iicitar com o Municipio de
Morada Nova.
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CLAUSLILA DECIMA QUARTA-_DDS RECURSOS ORCAMENTARIOS
As despesas decorrentes da Ata de Registro cle Precos correrao pela fonte do recursos do Municipio
de Morada Nova, a ser informada da Iavratura do contrato.

CLAUSULA oﬁcuvm QUINTA - no FORD
Pica eleito o foro do municipio de Morada Nova, para conhecer das questoes relacionadas com a
presente Ata que nao possam ser resolvidas pelos rneios administrativos.

CLAUSULA oacnvm QUINTA - oos SIGNATARIOS
Assinam esta Ata, os signatarios relacionados e qualiﬁcados a seguir, os quais firmarn o compromlsso
de zelar pelo ﬁel cumprimento das suas clausulas e condicoes.

SIGNATARIOS:

Secretaria de
Prefeitura Municipal de Morada Nova
CONTRATANTE

REPRESENTANTEI
EMPRESA_
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ANEXO XI - MAPA DE PREQIOS (RESULTADO)
PREGAO PRESENCIAL N9 PP~

- SRP

oncfxo REQUISITANTE oo CERTAME: Secretaria de

_.

oa|:~:"ro= ssu2cAo DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE SISTEMA oa REGISTRO ora Paacos PARA A
FUTURA CONTRATACAO DE
_
0
, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAQDES E
QUANTIDADES MINIMAS EXIGIDAS CONSTANTES DO TEIRMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL.
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