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EDITAL
PREGAO PRESENCIAL N9 PP-OO3/Z018 - DIVERSAS
ORGAOS REQUISITANTES DD CERTAME: SECRETARIA DE ARTICIJLAQAO INSTITUCIONAL [SEAl);
SECRETARIA DE ADMINIS'I‘RA(,IAO (SEAD); SECRETARIA DE CULTUR-A E TURISMO (SECULT).
OBIETO: AQUISICAO COMPLEMEINTAR DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/OLEO DIESEL S-10)

DESTINADOS A MANUTENCAO DIARIA DOS VEICULOS VINCULADOS Ou PERT-ENCENTES DAS

SECRETARIAS SUPRACITADAS, CONFORME ESPECIFICAQOES E QUANTIDADES CONSTANTES NO
TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I), DESTE EDITAL.
l
TIPO DE LICITAQJAO: Manor prego POR LOTE.
FORNECIMENTO: por demanda.

,

LOCAL DO PREGAO: Sala da Cornissﬁo de Licitagéo da Prefeitura Municipal de Morada Nova, situada 51
Avenida Manoel de Castro n° 726, Centro, Morada Nova, Cearé.
¢

~

DATA E I-[ORA PARA RECEBER, ABRIR E EXAMINAR PROPOSTAS E DOCUMENTAQAO DE

EMPRESAS QUE PRETENDAM PARTICIPAR D0 PREGAO PRESENCIAL N9 003/2018 - DIVERSAS,
em 20 do Fevereiro de 2018 és 14:00 horas (horéirio local]

ggggMBULO
Este procedimento licitatorio reger~se-é pelas disposigoes da Lei Federal 119 10.520, de 17/07/2002 —
Lei que Regulamenta o Pregiio, pelo Decreto n9 3.555, cle 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 alteragoes posteriores — Lei de Licitagoes, da Lei n9 8.078,
de 11/09/1990 - Cédigo do 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, de 27 de Outubro de 2016, Lei Federal 12.44-0 do 07 de julho de 2011 que altera 0 titulo
VII-A da Consolidag:5o 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. JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO, nomeado pela Portaria nil
024-/2017, de 02 de Janeiro de 2017, e assessorado pelos servidores: ADRIANO LUIS LIMA GIRAO

(Equipe do Apoio) e WALLISON RABELO CRU7. (Equipe de Apoio), nomeada através desta mesrna
Portaria, juntada ao processo administrativo de que trata esta licitagiio, receberé e abriré no horzirio,
data e local acima indicados, as PROPOSTAS DE PRECOS e os DOCUMENTOS DE HABILITAQAO,
referentes £1 licitagéio objeto deste instrumento, para a escolha dalproposta mais vantajosa, observadas
as normas e condigoes do presente Edital.

As propostas deverﬁo obedecer :35 especificagoes estabelecidas por este instrumento convocatorio
e seus anexos, que dele fazem parte integrante.
Os envelopes contendo .21 proposta e os documentos de iiabilitagﬁo serﬁo recebidos no enderego
acima mencionado, na sessi:-io pfiblica de processamento do Pregéo, apos o CredenCia1rnentO
dos interessados que so apresentarem para participar do certame.
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
1. DD OBIETO

$5‘

.

1.1. AQUISIQAO COMPLEMENTAR DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM/OLEO DIESEL s-10)

DESTINADOS A MANUTENCAO DIARIA DOS VEICULOS VINCULADOS ou PERTENCENTES [ms

SECRETARIAS DE: ARTICULACAO INSTITUCIONAL; ADMINISTRACAO; CULTURA E TURISMO] DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, CONFORME ESPECIFICAQOES E QUANTIDADES
CONSTANTES N0 TERMO DE REFERFINCIA [ANEXO 1), DESTE EDITAL.
1.2 CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE

ANEXO I — Termo de Referéncia
ANEXO II — Minuta do Contrato
ANEXO III — Ficha de Credenciamento
AN EXO IV — Declaragéio de Habilitagﬁo
ANEXO V — Declaragﬁo de Fatos Supervenientes
ANEXO VI - Declaragéo que 1150 emprega menor de 18 anos

ANEXO VII — Modelo de declaragiio de enquadramento em regime de tributagéio
ANEXO VIII - Modelo de Proposta
ANEXO IX - Declaragﬁo de Inexisténcia de Vfnculo empregaticio com o Municipio de Morada Nova
ANEXO X - Declaragéio de Localizagéo
1.3. DAS FASES DO PROCESSO LICITATORIO

_-

1.3.1. O presente procedimento de licitagiio seguiré o seguinte trémite em fases distintas:
1.3.2. Credenciamento dos Iicitantes, conforme subitem deste edital;
1.3.3. Recebimento de envelopes contendo as “Propostas de Pregos" e os “Documentos de Habilitag;éio";
1.3.4. Abertura das Propostas de Pregos apresentadas, verificagéio e classificagﬁo inicial;
1.3.5. Lances Verbais entre os classificados;
1.3.6. Habilitagﬁo do Iicitante melhor classificado;
1.3.7. Recursos;
1.3.8. Adjudicagéo;
1.3.9. Homologagéo;
1.3.10. Contratagiio.

2. DAS CONDICOES E RESTRIQOES DE PARTICIPAQAO
2.1 - [ms conolgoiss DE PARTICIPAQAO
2.1.1 - Poderzio participar do presente Pregﬁo, toda e qualquer ﬁrma individual ou sociedade
reguiarrnente estabelecida no Pais, que seja especializada e credenciada nos referidos servigos objeto
deste certame e qua satisfaga a todas as exigéncias do presente Edital, especificagoes e normas, de
acordo com os anexos relacionados.

2.2 - ms RESTRI(,IOES DE PARTICIPACAO
2.2.1- N50 poderéi participar da Iicitagﬁo pessoa juridica que estejam cumprindo ponalidade de
Suspenséio Temporéiria para Iicitar ou contratar imposta por drgﬁo/entidade deste Municipio ou

declaradas inidoneas por forga da Lei de Licitagoes e suas alteragoes posteriores;
2.2.2 — N50 seréi admitida a participagéio de empresa sob a forrna de Consorcios on grupo de empresas
e com faléncia decretada;
'

\
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2.2.3 — N?-‘Io podera participar empresas que estejam incluidas no Cadastro de Inadimpléncia da
Fazenda Pdblica Estadual - CADINE, nos termos do art. 3°, da Lei n° 12.411, de 02.01.95 e do seu
Decreto Regulamentador n° 23.661, de 20.04.95;
2.2.4 - Quando um dos socios representantes ou responsaveis técnicos da Licitante participar de mais
do uma empresa especializada no objeto desta Licitacéio, somente uma delas poderé participar do
certame licitatorio;
2.2.5- Nao podera participar do certame pessoa jurfdica que estiver sofrendo penalidades impostas

por qualquer orgao/entidade da Administragao Pdblica Municipal motivadas pelas hipoteses previstas
no art. 88 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Para o CREDENCIAMENTO, deverao ser apresentados os seguintes documentos:
3.1.1. Ficha de Credenciamento, devidamente preenchida conforrne modelo do Anexo III deste edital,
condicionando toda e qualquer comunicacao entre o pregoeiro e licitantes através do endereco
eletronico informado no respectivo anexo, onde deveré ser indicado, expressamente, 0 nome da

pessoa credenciada, corn os respectivos RG e CPF;
3.1.2. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a Ficha de
Credenciamento para 0 representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para

---'

os ﬁns deste procedirnento licitatorio.
3.1.3. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na lunta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutive
registrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas luridicas, no qual estejam expresses seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigagoes em decorréncia de tal investidura;
3.1.3.1. Documento de eleicao de seus administradores, em so tratando de sociedade comercial ou de
sociedade por acoes;
3.1.3.2. lnscricﬁo de ato constitutive, acompanhado de prova de diretoria em exerclcio, no caso de
sociedade civil;
3.1.3.3. Decreto do autorizagao, no qual estejam expresses seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigagoes em decorréncia de tal investidura e para pratica de todos os demais atos inerentes
ao certame, em se tratando de ernpresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais;
3.2. Tratando-se de pessoa fisica, cédula dc identidade ou outro documento equivalente, com
fotograﬁa.

3.2.1. Tratando-se de procurador, o instrumento do procuracao especifica pdblica ou particular
[COM NUMERAQAO DO CERTAME), esta dltima com ﬁrma reconhecida do qual constem poderes
especificos para formular lances, negociar preco, interpor recursos e desistir de sua interposicao e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento
que comprove os poderes do mandante para a outorga [coritrato social ou documento equivalente);
3.2.2. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intencéio de recorrer, é obrigatorio a
Iicitante fazer-so representar pelo credenciado em todas as sessoes pdblicas referentes a1i¢u;a;a@.
3.2.3. Cada Iicitante somente podera credenciar 01 (um) representante legal na licitacao e,
consequentemente, cada credenciado representara somente 01 (um) licitante.
3.2.4. No caso de substituicao do representante credenciado, a licitante deveré apresentar pedido
formal nesse sentido, o qual, em sendo o caso, devera se fazer acompanhar dos documentos previstos
nas clausulas acima.
3.3. Niio podera um representante legal ou urn procurador representar mais de urna empresa.

3.4. No caso de licitante este devera comprovar a condicao de represemante legal, através de copia
autenticada de seu contrato social ou procuracao com poderes especlﬁcos para referido ato.

&
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3.5. DEMAIS DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO

3.5.1. Apresentar Declaraeao de Habilitacao, constante do Anexe IV do Edital.
3.5.2. Apresenta Declaracae de enquadramento em regime do tributacao, Anexo VII do Edital, se for o
CEISO.

Paraigrafo Primeiro: Estes documentos (originais ou copias) deverao ser entregues fora dos
envelopes, para que possam ser analisados no inlcio dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes

"Propostas de Prec;es". Ne caso de copias, deverao ser autentlcadas por tabeliao. pele Pregeeiro ou per
servidor integrante da Equipe de Apeie, a vista do original.
Paragrafe Segundo: Quom prestar declaragao falsa no documento de que trata es itens anteriores,
sujeitar-so-a as penalidades previstas na legislagao.
3.6. DA PARTICIPACAO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.6.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno perte (ME ou EPP), nos termos da Lei
Cemplementar n9. 123, de 14/12/2006, Alterada pela Lei Complementar n9 147, de 07 de Agosto de
2014, para que estas possam gozar dos beneficies previstos nas referidas Leis é necessérie, a época do
credenciamente, manifestacae de cumprir plenamente es requisites para classificagae come tal, nos
termos do Artigo 39 do referido diploma legal, per meio da Declaracae de Microempresa ou Empress
de Pequene Perte que devera ser feita no proprio fermulario do credenciamento cenforme modelo
disposto no ANEXO VII MODELO DE DECLARACAO - (ME ou EPP), nos terrnos da Lei Cornplementar
n9.123,de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n9 147, cle 07 de Agosto de 2014.
3.6.2. Em se tratando de rnicreempresa eu empresa de pequeno porte [ME ou EPP) que possua
restricéie fiscal, quante aos documentos exigides neste certame, deveré apresentar a declaragae de que
trata o item supra, fazende constar em tal docurnento também a declaraciie do que consta a rostricae
fiscal e que se cempromete em sanar o vicio, cenforme dispoe a Lei Complementar n9. 123 de
14/12/2006, alterada pela Lei Cemplementar n9147,de 07 de Agosto de 2014.
3.6.3. A participacao de empresas classificadas come microempresa ou empresa de pequeno porte
[ME ou EPP), que tenham declarado pessuir restricae ﬁscal cenforme e item acima, somente sera
permitido caso tais empresas tenham manifestado, no ate de credenciamento, a condiciio de

enquadramente come ME ou EPP, conlerme dispoe e Item 3.6.1. deste capltulo.
3.6.4. As microempresas e empresas do pequeno perte, per ecasiéio da participagao na licitagéio,

deverao apresentar teda a documentacao exigida para efeito de comprovagae de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrigaoz
3.6.5. Havende alguma restrigao na cemprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado as mesmas o
praze de 05 [cinco) dias dteis, prorrogaveis per igual periodo, a critério do Pregoeiro, para a

regularizat;z'ie da decumentacao, pagamento on parcelamento do débite, e emissae de eventuais
certidoes negativas ou positivas, estas com efeite de negativa (art. 43, paragrafo primeiro da LC
147/14);
3.6.6. A néio regularizacao da documentacao, no prazo previsto no subitern supra, implicara a

decadéncia do direito 1 contraitacae, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n9.8.666, de
21/06/1993, sendo facultado ao Pregeeiro convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de
classificacae, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacéio (art. 43, paragrafo segundo da LC

147/ 14) ;

\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
3.6.7. As microempresas e Empresas de Pequene Porte deveri-Io apresentar ao Pregoeire antes do
exercer o direito de preferéncia previsto na Lei Cornplementar n9. 123 de 14/112/2006 es
documentes:
.
I. Empresas OPTANTES pelo Sistema Simples de Tributacfio, regiclo pela Lei Complementar n9. 123 de

14/12/2006:
,
a) comprovante de opcao pelo Sistema nacional obtido através do site da Secretaria da Receita

Federal. mt m 1ads@;

I

b] declaragiéio, firmada pelo representante legal da empresa, de nae haver nenhum impedimento
previste do § 49 do artigo 03 da Lei Cemplementar n9.123 de14/12/2006;
II. Empresas NAO OPTANTES pelo Slstema Simples de Tributagao, regido pela Lei Cernplementar n9.

123 do 14/12/2006;
a] Balango Patrimonial e Demonstracao do Resultado do Exercicio — DRE comprovando ter receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incises I e ll do Artigo 03 da Lei Cemplementar n9. 123 de

14/12/2006;

b) Copia da Declaracae de Escrituracae Digital— SPED;
c) Comprovante do inscricao e situacéio cadastral no Cadastro Nacienal de Pessea Juridica - CNP];
d] Copia do contrato Social e suas alteragoes;
e] Declaragiie, firmada pelo representante legal da empresa de nae haver nenhum impedimento
previstos nos incisos do § 49 do Artigo 03 da Lei Complementar n9.123 de 14/12/2006;
3.7. Quem prestar declaracéio falsa no decumento de que trata es itens anteriores, sujeitar-se-2'1 as
penalidades previstas na legislacao.
Paragrafo Unico: S6 seréie aceitas a documentacﬁe entregue das empresas participantes no ate do
certame.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS s DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
4.1A Proposta de Pregos o a Documentacao de Habilitagao deverao ser apresentadas no local, dia e
hora determinados no edital, em envelopes separados, devidamente fechados e rubricades no fecho,
assim deneminados:

a) Envelope 11.9 1: Preposta de Precos; e
b] Envelope n.9 2: Documentos de Habilitacﬁo.
4.2. Os envelopes deverao center, em suas partes externas, os seguintes dizeresz

si\ivE|.oi>i1 as 1 - PIDOPOSTADE Pnscos I

5 I

L

PREP-‘EITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
PREGAO PRESENCIAL N.9 003/2018 - DIVERSAS

LOTE

RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE:
cur-|1ve=_ _
_ __
,

\

I, —

'_

"1
T

g
,

_ 1,

ENVELOPE'_n.92 - o_i_1cuMs~r_osDsi-iA_Bii.|rAcA_o_

g
W

PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
AV. MANOEL CASTRO, N". 726 — CENTRO - MORADA NOVA — CEARA- CEP G29-40.000 .
CNPJ 0T.782.B40l0001-00 - CGF 06.920.'IT'l -4. E-MAIL: licitacaomn@outIeeI<.com.br

I]

Q

F
_

9

“
ESTADO Do CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
|>PREFEI'l"URA IVIUNICIPAL DE MORADA NOVA

PREGAO PRESENCIAL NP 003/2018 - DIVERSAS
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE: E

Fl.
""-.,,%mW_o

'

4.3. A Prepesta de Procos devera ser apresentada em 02 [duas) vias eriginais, e, em 01 (uma) via em

CD-Rom da preposta com timbre da emprosa, sem travarnonte, na lingua portuguesa, salvo quante as
expressoes técnicas de use corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras eu entrelinhas,
devidarnente datada, assinada o rubricada tedas as folhas pelo representante legal do licitante
preponente, contendo:
4.3.1. indicacéio do nome e nﬁmero do bance, agéncia e conta corrente para efeito do pagamento;

4.3.2. precos unitarie e total, conforme Termo de Referéncia, para todos es itens, em real, expresses
em algarismo e per extenso, Marca do Produto, do forma clara e precisa, limitado rigoresamente ae
objeto desta licitacao, sem alternativas de precos eu qualquer outra condicao que induza o julgamento
a ter mais de um resultade;
4.3.3. em caso de divergoncia entre es precos unitario e total, sera censiderado o primeiro e entre es
expresses em algarisrno e per extenso,prevalecerz'1 o Ultimo;
4.3.4. declaracéio expressa de que nos procos contidos na preposta escrita e naqueles que, perventura,
vierem a ser ofertados per meio do lances verbais estao incluidos todos es custos e dospesas, tais
come: impostes, taxas, fretes e outres.
4.4. Serao desclassificadas as propestas que nae atenderem as exigéncias do presente Edital e seus
Anexes, forem emissas eu apresentarem irregularidades ou defeitos capazes do dificultar e julgamento
e, ainda, preposta que apresente valeros unitarios simbolicos, ou irrisories, de valor zero, excessivos
ou manifestamonte inexeqiiiveis.
4.5. As licitantes arcarao com todos es custos decerrentes da elaboracae e apresentacao de suas
propostas.

4.6. Apresentar Declaracao de Localizacae (ANEXO X) de Endereco do participante da licitagao,
infermando que a mesma pessui sede cemercial (POSTO DE GASOLINA), corn disténcia (perimetro)
nae superior a 10 km (doz quilometres) da sede administrative da Secretaria do Financas da Prefeitura
Municipal (Paco Municipal) de Morada Nova, localizada .1 Avenida Manoel de Castro, n9 726, Centre.
4.6.1. A cemprovacao da declaracao supra selicitada dar-so-é através de comprevacao de endereco,
através de boletos de: agua, luz, telefene, outres, que comprove a localizacao da empresa, nae seriio
aceites documentos de comprovacae do endereco omitidos em hipoteso alguma em nome do pessoa
fisica, mosmes estas sende s6cio(s) e eu Proprietéirio da ernpresa.
4.6.2. Esta declaracﬁo [Anoxe X) visa priorizar o pl“lI‘1Clpi0 da economicidade, visto que, caso o
municlpio formalize contrate com empresa que nae atenda a clausula supra, llcara inviavol sua
contratacao, em virtude dos deslocamentes dos veiculos para os abastecimentos diaries.
4.6.3. A empresa que nae apresentar a declaracae selicitada no item 4.6., teré sua preposta comercial
DESCLASSIFICADA.

4.7.0 praze do validade das propostas sera de no minimo 60 (sessenta) dias.
5. DO RISCEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

\

5.1. A rouniiie para recobimento e abertura dos envelopes centendo as Propostas de Preces e
Decumentos de Habilitacao, sera ptiblica, dirigida pelo Pregeoiro e roalizada na data, herarie e local
determinados neste Edital.
5.2. Nos tormos do item 2. deste Edital e com base no inciso IV do art. 11 do Decreto 3.555/2000, o
interessado, ou seu representante legal, dovera comprovar possuir pederes para formulacéie do efertas
e lancos verbais, bem come praticar todos es demais ates inorentes ae certarne.
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MDRADA NOVA
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5.3. Declarada a abertura da sessﬁo pelo Pregoeiro, nao mais serﬁo admitidos novos proponentes,
dando-se inicio ao recebirnento dos envelopes, juntamente com declaragﬁo dos interessados ou de
seus representantes, dando ciéncia de que cumprem plenamente os requisitos de habilitagao, em
conforrnidade com o inciso Vll, art. 4” da Lei nﬁ 10.520, de 17/07/2002.
5.4. Serao abertos os envelopes contendo as Propostas de Pregos, cujos documentos seraio lidos,
conferidos e rubricados pelo Pregoeiro 0 pelos participantes que 0 dosejarem.
V
6. DOS CRITERIOS DE IULGAMENTO

-._..-

6.1. Para julgamento das propostas sera adotado 0 critério de menor preco POR LOTE, para entrega no
local determinado pela Administrapao.
6.2. Apés a abertura dos envelopes contendo as propostas de precos, o Pregoeiro classificara 0 licitante
autor da proposta de menor prego do item, e aqueles que tenham apresentado propostas em valores
sucessivos e superiores em até 10% [dez por cento), relativarnente a de rnenor preco, conforme
disposto no inciso VI do artigo n.9 11 do Decreto n.9 3.555/2000.

6.3. Quando nao forem veriﬁcadas, no minimo, 03 (trés) propostas escritas de pregzos nas condicﬁes
deﬁnidas no subitem acima, o Pregoeiro classificara as me-lhores propostas subseqiientes, até o
minimo de O3 (trés), para que seus proponentes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam
os pregos oferocidos nas suas propostas escritas, conforme disposto no inciso VII, do artigo 11, do
mesmo Decreto.
1
6.4.0 empate entre dois ou mais licitantes somente ocorrera quando houver igualdade de pregos entre
as propostas escritas e quando néo houver lances para definir o desempate, neste caso 0 desempate
ocorrera por meio de sorteio a ser realizado durante a sesséio do presente Pregaio.
6.5. Aos licitantes classificados seré dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais
e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo tiltimo classificado e prosseguindose com os demais licitantes em ordem decrescente de classificacao.
6.6. Os lances verbais destinam-so a cobrir o lance do primeiro classiﬁcado, ou seja, tem de ser,
obrigatoriamente, inferior a este, nao sendo aceitos lances para igualar valores.
6.7. A desisténcia do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,implicara'1
na sua exclusao da etapa de lances verbais e na manutengao do ﬁltimo prego por ele apresentado, para
efeito de ordenagao das propostas.
--

6.8. Caso n50 se realizem lances verbais, sera verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor prego do item e o respectivo valor estimado para a pz'estag;z'io dos servigos.

6.9. Declarada encerrada a etapa cornpetitiva e ordenadas as propostas, exclusivamente pelo critério
de menor prego, o Pregoeiro exarninara a aceitabilidade da primeira classificada, decidindo
motivadamente a respeito.
6.10. Sendo aceitével a proposta classiﬁcada de menor prego, ou seja, em primeiro lugar, sera aberto 0
envelope contondo a documentagfao do habilitaciio, para conﬁrmagao das suas conclicﬁes habilitatorias,

seja com base na documentagao apresentada ou possuir CRC vélido, emitido pela Prefeitura Municipal
de Morada Nova que atenda aos requisitos previstos na legislagao geral.
6.11. Constatado o atendirnento das exigéncias ﬁxadas no Edital e seus Anexos, ser:-51 declarado pelo

Pregoeiro o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o lote.
6.12. Se a proposta classificada ern primeiro lugar niio for aceitével ou o seu autor nao atender aos

requisitos de habilitagao, o Pregoeiro examinara a oferta subseqiiente, na ordem do classificapao, até a
apuragéio do licitante que ate-ncla a todas as exigéncias do Edital, inclusive quanto a documentagao de
habilitagao, o qual sera declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o lote.
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6.13. O licitante declarado vencedor devera apresentar ao Pregoeiro, no prazo maximo de 48
[quarenta e oito) horas apes o encerramento deste pregao, a preposta escrita de pregos
contemplando o lance final ofertade - PROPOSTA CONSOLIDADA.
6.13.1. A empresa vencedora do lote, que nﬁo apresentar a Proposta Consolidada dentro do prazo
acima citado, ficara automaticamente mA
pelo periodo de 02 (anos) com a
administragiio.
V
6.14. As situacoes previstas nos subitens acima 6.8 e 6.9, o Pregoeiro podera negociar diretarnente
com o proponente para tentar obter prego melhor.
6.15. Nae podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujoitando-se o proponente desistente as
penalidades estabelecidas neste Edital.
6.16. Seré admitido apenas 01(um) licitante vencedor para cada lote.
6.17. Da reuniao lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serao registradas as ocorréncias relevantes e
que, ao ﬁnal, devera ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes.
6.18. N50 sera motivo de desclassificacao simples omissoes que sejam irrelevantes para 0
entendimento da preposta, que nao venham causar prejuizo para a Administracéo e nem firam os

direitos dos demais licitantes.
Paragrafo Unico: a empresa que nao obedecer 2. clausula 6.13 do edital sofrera as penalidades
constantes do art. 87, inciso Ill da Lei 8.666/93 e suas alteragoes.

7. oos DOCUMENTOS DE HABILITACAO
7.1. Os PROPONENTES deverao apresentar no Envelope n.92 — “Documentos de Habilita¢;§o", que
demonstrem atendimento as exigéncias que sao indicadas a seguir:
7.2. Declaragao 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 de ocorréncias posteriores, conforme modelo do declaragao constante do Anexo V deste
Edital.
I
,
7.3. Declaragﬁo de que a empresa néo mantém em seus quadros funcionais menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, insalubre, perigoso ou penoso, o menores de 14 (quatorze) anos, em
qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 79 da
Constituigao Federal, Anexo Vl deste Edital.

7.4-Case na autenticacao conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do
decumento, a exigéncia referents a autenticacao de todas as faces do decumento fica sem validade.
7.5-Caso o documento apresentado seja expedido por instituicﬁo que legalmente e com regularidado

permita a sua emissiio e consulta pela Internet, o Pregoeiro podera verificar a autenticidade deste
através de consulta junto ao respectivo site.

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

7.7. O Certiﬁcado de Registro Cadastral podera ser apresentado por licitante inscrito no Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Morada Nova, que substituira os documentos referentes as habilitagoes
juridica e fiscal, exceto os docurnentos enumerados nos incisos ill e [V do Art. 29 da Lei n° 8.666/93,
desde que, quando da verificagfio pelo pregoeiro, seja constatado que a documentagao exigida esteja
devidamente regular, dentro do prazo de validade previsto para este certarne e disponlvel no arquivo

e controles do competente cadastro.
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A) HABILITAQAD IURIDICA

a.1) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa, no registro publico de empresa mercantil da Iunta
Comercial; devendo, no caso da Iicitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Iunta
onde opera com averbagao no registro da Iunta onde tern sede a matriz, acompanhado da(s) copiafs)

do(s) CPF e RG do[s) socio(s] da empresa.
a.2]

ATO

CONSTITUTIVO, ESTATUTO

I
OU CONTRATO

SOCIAL CONSOLIDADO

em

vigor,

devidarnente registrado no registro pﬁblico de empresa mercantil da lunta Comercial, em se tratando

de sociedades empresarias e, no caso do sociedades por agoes, acompanhado de documentos de
eleicao de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agencia,
apresentar o registro da junta onde opera com averba<;:?io no registro da Iunta onde tem sede a matriz,

_

.

acompanhado da[s) c6pia[s) dofs) CPF e RG do(s) sociofs) da empresa.
a.3) INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples — exceto cooperativas ~ no
Cartorio de Registro das Pessoas luridicas acompanhada de prova da diretoria em exercicio; devendo,
no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro no Cartorio de Registro das
Pessoas Iuridicas do Estado onde opera com averbacﬁo no Cartério onde tem sede a matriz.
a.4) DECRETO DE AUTORIZAQAO, em se tratando de ernpresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO expedido

pelo orgao competente, quando a atividade assim 0 exigir.
a.5) REGISTRO NA ORGANIZAQAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso de cooperativa,
acompanhado dos seguintes documentos:
l] Ato constitutive ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 ao 21 da lei 5.764-/71;
ll) Comprovacao da composigao dos érgaos de adrninistracao da cooperative (diretoria e
conselheiros), consoante art. 4-7 da lei 5.764/71;
Ill] Ala de fundagiio da cooperative;
IV) Ata da assembléia que aprovou o estatuto social;
V] Regimento interno com a Ata da assembléia que 0 aprovou;
VI) Regirnento dos fundos constituidos pelos cooperados com a Ata da assembléia que os aprovou;
VII) Editais das 03 filtimas assernbleias gerais extraordinarias.
a.6) CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, no caso de licitante inscrita no Cadastro de
Fornecedores do Municfpio de Morada Nova, no seu prazo de validade, de acordo com 0 disposto no

item 7.6.

.

I] O Certiﬁcado exigido acima é obrigatorio somente para o licitante que queira substituir decumento

conforme o estabelecido no item 7.6.

B) QUALIFICACAO ECONGMICO-FINANCEIRA
b.1) Apresentar o BALANCO PATRIMONIAL e demonstracoes contabeis do Liltimo exercicio social
(2016), ja exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial, que
comprovem a boa situacao financeira da empresa, veclada a sua substituicao por balancetes ou
balances provisorios, o balance devera ser acompanhado dos termos de abertura e encerramento do
Livro Diario - estes termos devidamente registrades na Junta Comercial — constando ainda, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data de apresentagao
da preposta, na forma do artigo 31, inciso l, da Lei 8.666/93 e alteracﬁes posteriores, e, ou, no caso de
empresa optante pelo simples nacional, declarada em credenciamento, podera apresentar: copia da
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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Declaragao do lnforrnecao Socioecondrnicas e Fiscais (DEFIS] do Pessoa juridica e respective recibo de

entrega em cenfermidade cem o prograrna gerador de decumento de arrecadagao o Simples Nacional;
b.2) No caso de sociedade por acoes, o balance devera ser acempanhade da publicacao em jornal
oficial, em jernal de grande circulagae e do registro na junta Comercial;
b.3) No case de empresa recém—construide (ha menos de 01 ano), deveré ser apresentado e balance de
abertura acompanhade dos termos de abertura devidamente registrado na Iunta Comercial, constando
no Balance o numero do Livro e das felhas nos quais se ache transcrito ou autenticade na junta
cemercial, devende ser assinado por contedor registrado no Censelho Regional de Contabilidede e
pelo titular ou representante legal da empresa.

b.4) (JERTIDAO NEGATIVA es DECRETAC/10 on FALENCIA ou CONCORDATA expedida pelo

distribuidor, on distribuidores, se for o caso, da sede da pessee juridica.
b.5) CERTIDAO SIMPLIFICADA E ESPEClFICA [contende tedas as alteracoes da empresa), emitida
--_»

pela Junta Comercial da sede da empresa licitante, com data de emisséio nﬁo anterior a 30 (trinta) dias
da data cla Iicitacao.
l) No caso da licltante ser ﬁlial tera que apresentar as certidoes de sua filial e matriz.

ll) No caso de cooperative, esta dispensada a apresentaciio da Certidéio exigida no item “b.2" acima.
C] REGULARIDADE FISCAL

c.1) PROVA DE INSCRICAO IUNTO A0 CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA - CARTAO CNP];
c.2] PROVA DE INSCRICAO junto a Fazende Estadual ou Municipal ou decumento de isengfio;
c.3) PROVA D13 REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL MUNICIPAL da
sede ou filial do licitante, expedidos pelos organs abaixe relacionados e dentro dos seus perlodes de
validade, devendo os mesmes apresentarem igualgade de CNBI.

n CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA DE oifzsrros RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DlVIDA

ATIVA DA UNIAO.

n) CERTIDAO QUANTO A DlVIDA ATIVA oe ESTADO, ou EQUIVALENTE, 1-zeraeenre A0 ICMS,
EXPEDIDA PELA SECRETARIA on FAZENDA no ESTADO;
111) CERTIDAO NEGATIVA es oesrros MUNICIPAIS, ou EQUIVALENE, EXPEDIDA PELO sates
.

,

COMPETENTE oo MUNICIPIO DA sane oo DOMIClLl0 oo LICITANTE.

c./-I] CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO (CRF) OU EQUIVALENTE, perante o Gestor do
Fundo de Garantia por Tempe de Service (FGTSJ, da jurisdicao da sede ou filial do licitante, devendo 0
mesmo ter igualdade de CNP] corn es demais documentos apresentados na cernprevacao da
regularidade ﬁscal.

c.5) Prove de situacﬁo regular fiscal perante a Fazenda Nacienal [CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
RELATIVOS AOS TRlBU_TOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO), alterade pela portaria conjunta
RFB/PGFN nf 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site: portconjuntaRFBPGFN18212014.htm.
c.6] CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALI--IISTAS (CNDT); da jurisdicéio da sede eu filial do
licitante, clevende o mesmo ter igualdade de CNP] com es demais documentos apresentados na

comprovacao da regularidade fiscal.
11.7) Alveras emitidos pelos organs competentes (ALVARA DE FUNCIONAMENTO — PREFEITURA E

ALVARA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO EXPEDIDO PELA SEMACE);
c.8) Os documentos referentes e regularidade fiscal deverae apresenter igygldade ge §NP|
ressalvando—se aquele que o préprio organ emisser declare expressemente no referide decumento que
ele é velido para todos os estabelecirnentes - sede e ﬁliais de licitante.
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c.9] Case haja decumentes redigidos em idiema estrangeire, es mesmes somente serae considerades
se forem acempanhados da verséie em portlugu€*s firmecle per tradutor jurarnentade.

c.10) As certidoes de cornprovacae de regularidade, exigldas neste edital, que nae apresentarem
expressamente e seu periede de velidede, deverae ter side ernitidas nos
date de abeggra ﬂg gegeme.

e) QUALIFICAQAO TECNICA
d.1) Apresentar pelo menos 01 (um) Atestado fernecide por pessea juridica de direite Poblice eu
Privade, com timbre, comprevande aptidao pelo cencerrente para desempenho de atividade
compativel com o objeto da licitacae, com reconhecimente do firrna da CONTRATANTE.

d.2) Certiﬁcede de conformidade expedido pelo Cerpe de Bombeiros do Estado do Ceara;
d.3) Certificade de autorizacae de revenda de combustiveis automotivos e derivados expedide pela
Agéncia Nacienal de Petroleo - ANP.

_

Paragrafo Primeiro: Tedes es documentos apresentados para a habilitagao deveréie estar em nome
do licitante, com nomero do CNP]/MP e, preferencialmente, cem e endereco respective, devendo ser
observade e seguinte:
a) Se o licitante for matriz. todos os documentos deverao ester com 0 nomero do CNP] da matriz, eu se
o licitante for uma filial todos es documentes deverao estar com o nomere do CNP] da filial, exceto
quanto a certidae quanto a certidao de débitos junto a Fazenda Nacional (CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO), por constar no proprio
decumento que é valide tanto para a matriz e filiais, bem assim quanto ao certiﬁcado do regularidade
fiscal do FGTS, quando o licitante tenha e recolhimento es encargos centralizado, devendo desta forma
apresentar decumento cemprobatorie da autorizagiie para a centralizacﬁo;
b) Se o licitante for a matriz e o fornecedor da prestacao dos services for a filial, os documentes
deverao ser apresentados com e nomero do CNP]/MF da matriz e da filial simultaneamente; eu serao
dispensados da apresentecae de documentos com e nomere do CNP]/MF da ﬁlial aqueles decumentes
que, pela propria netureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
~_-r‘

Paragrafo Segundo: A falta de qualquer decumento listade nesta clausula; a sua irreguleridade; 0 seu

venciniente; e auséncie das copies xeregrafadas devidamente autenticedes [excete autenticacae
eletronica], e felta da publicacfio da imprensa oficial; a apresentacéio cle decumentes de habilitacae e
de preposta comercial, fora do envelope lacrade e especifice, tornara e empresa respective inabiliteda
e/ou desclessificada no presente certame, sende-lhe devolvide o(s] envelopels].
Paragrefe Terceiro: Quem prestar declaracﬁo false no decumento, sujeitar-se-a as penalidades
previstas ne Iegislagﬁo.

_

Paragrefo Querto: quando qualquer decumento emitide estiver sem praze de velidede, sera
censiderado que 0 mesmo tera velidede de 30 (trinta) dias.

3. on IMPUGNAQIAD A0 EDITAL
8.1.
Até 02 [dois] dias oteis antes de date fixeda abertura da sessae poblice, qualquer pessoa
pedera impugnar e ate convecatorio de Pregae.
I
I
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Caber-:-'1 ao pregoeiro decidir sobre a petigao no prazo de 24 (vinte 6 quatro) horas. %;ma“q®S$

8.1.2. Acelhida a peticae contra o ate cenvocatorio, sera designada nova data para a realizacae do

certame.
p I
8.2.
A lmpugnacae Administrative devera ser apresentada por escrite, protocoleda no Setor de
Pretecole da Prefeitura Municipal de Morada Nova, dirigide a Comissae Permanente de Licitacee, com
sede a Avenida Manoel de Castro n" 726, Centre, Morada Neva, Ceara.
8.3.
Nae serao conhecidas as impugnacoes ao Edital interpestas apos es prazos legais, bem come as
que nae forem apresentadas na forma estabelecida no subitem 8.2 deste Edital.
9 - DOS PROCEDIMENTOS GERAIS

--._,.,

I

9.1. Os produtes deveréio ser entregues rigorosamente dentre das especiﬁcacoes estabelecidas neste
Edital, sende que a inebservancia deste cendicao implicera recusa, com a aplicacao das penalidades
contratuais.
9.2. Case a Licitante se recuse a executar e objeto contratual eu venha a fazé-Io fora das especificacoes
estebelecidas, a SECRETARIA REQUISITANTE, podera, independentemente de qualquer avise eu
notiﬁcacao, rescindir o centreto e optar pela convocagao dos demais Licitentes na ordem d.e
classiﬁcacao.
9.3 - Nae sera permitide e use de aparelho celular durante a sessﬁo para consulta, lances e demais
procedimento relative ao certame.

10- DA HOMOLOGACAO E DA ADIUDICACAO
10.1- A adjudicacae deste Iicitacae em favor do licitante, cuja preposta de precos ou lance, se houver,
seja classificede em primeiro lugar, caso nae haja interposicae de recurse, é da cempeténcia do
Pregoeiro e/ou da Autoridade Competente, e, caso haja interpesicao do recurso, sera so de
responsabilidade da autoridade superior competente do orgae de origem deste licitacéo, que também
promovera a homelogaciio.

10.2— Ne caso de interpesicae de recurso, sendo a adjudicacao da cempeténcia da auteridade superior
competente do orgae de origem deste Iicitacae, decidide 0 recurse, este homologara o julgamento do
Pregoeiro e adjudicaré e objeto ao vencedor.
10.3- A autoridade superior competente do orgae de origem deste Iicitacae se reserva ao direite de
nae homelogar eu revogar e presente processo, por razoes de interesse poblice decerrente de fate
superveniente devidamente cemprovado e mediante fundementacao per escrito.
11- DO CONTRATO

1l.1— O Municipio de Morada Nova, com a interveniéncia de SECREITARIA REQUISITANTE, assinara

centreto com e vencedora deste Iicitacae, no prazo maximo de 05 (cinco) dies, contados de data da
convocecao expedida per esse orgao, sob pena de decair do direito a contratagéio, pedendo ser
prorrogada somente uma vez, quando solicitade pela perte, desde que ocorre motive justificedo e

aceito pelo Contratante.
11.2- Case o licitante vencedor se recuse injustificedamente a assinar o centreto ou nae apresente
situacﬁio regular no ato da essinatura do mesme, a auteridade superior devera extinguir es efeitos da

homolegecee e da edjudicacae etravés do ate de rescisao e retornara es autos do processo ae
Pregoeire, sem prejuizo da eplicacao das sencoes cebiveis.

\
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11.3- O Pregeeiro retornara as atividedes de selecao de melhor preposta e convecera outro licitante,
observada a ordem de qualificacao e clessificaceo, para verificar a suas condieoes d.e habilitacao, e
assim sucessivamente.
11.4- O licitante que, convocado dentre do prazo de velidede da sua preposta, nae celebrar o centreto.
deixar de entregar a documentagao exigida neste edital eu apresentar documentacae felsa, ensejar o
retardamento da execucao do seu objeto, nae mantiver a preposta, falhar on fraudar ne execugfie do
centreto, comportar-se de mode inidonee eu cometer fraude fiscal, ﬁcara impedido de licitar e
contratar com o Municipio de Morada Nova e sera descredenciado no cadastro do Municipie, pelo
prazo de até 05 (cinco) anes, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrate e das demais
cominacoes legals.
12 ~ DA DURACAO DO CONTRATO

12.1 - O Contrato tore vigéncia até 31 de Dezembre de 2018 a partir da data de sua assinatura,
pedendo ter a sua duracao prerrogada, nos cases previstos de acordo com o art. 57 e incisos da lei
Federal n9. 8.666/93 e suas alteracoes.
13- DA FONTE DE RECURSOS

13.1 - As despesas decorrentes do contrato a ser celebrade com a licitante vencedora, correrao por
conta da dotacao orcamentaria, sob as rubricas: 0201 04 122 0036 2.002 — Gestao e Manutencao da
Secretaria da Articulacao Institutional; 1801 13 392 0307 2.049 - Gestao e Manutencao da Secretaria
de Cultura e Turismo; 1501 04 122 0037 2.043 — Gestao e Maxiutencao da Secretaria de Administracao;
elemento de despesa: 3390.30.00 - Material de Consume, Subelemento de Despesa: 33.90.3001, com
recurses diretamente arrecad.ados ou transferidos da PMMN, consignados no Orcamento de 2018.
14- DO REAIUSTAMENTO DE PREQO

14.1» Nae havera reajuste de pregos, pedendo ocorrer reviséio dos mesmes na hipotese de ocorréncia
de fates imprevisiveis eu previsiveis, perém de conseqtiéncias incalculaveis durante a gestéio
centratual, bem come ecorra majerecao legal de preces; devendo a contretade se manifestar e,
cemprevadamente, demonstrar o desequilibrio economico - financeire do contrato, cabende a0
contratente, justificadamente, aceitar ou nae, aplicande-se a T]LP - Taxa de lures de l..ongo Prezo ou
outro indice em vigor, caso essa seja extinta.
15- DAS ALTERACOES E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

15.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas cendicoes contretuaisacréscimos eu
supressoes no quantitative do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco per cente) do valor
inicial atualizede do Contrate, conforme 0 disposto no § 1*, art. 65, da Lei n9 8.666/93 e suas
alteragoes posteriores.

15.2 — A ﬁscalizacao do centreto dar-se-o nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, sera
designado representante para ecompanhar e ﬁscalizar e entrega dos bens e/ou services, enotando em
registre proprio todas as ocorroncies relacionades a execucae e determinando o que for necessario a
regularizaciie de felhas eu defeitos observados.
15.3 — A fiscelizacao néio exclui nem reduz a responsabilidade da centratada, inclusive perante
terceiros, per quelquer irreguleridade, ainda que resulte do imperfeicoes técnicas ou vicies
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
AV. MANOEL CASTRO. N“. 726 - CENTRO - MORADA NOVA — CE.ARA- CEP E2EI40.000

\

CNPJ 07.782.B40l0001-00 — CGF 001320.171-4. E~MAIl..: lieitecaorn n@out|ook.corn.br

Q

_

/

_

'

gsEgo db ti”?61%

we

Z722

-,

|=|_ A go

ESTADO oo CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

’*Pw=»w#¢

redibitdrios, e, na ocorrencia desta, n50 implica corresponsabilidade da Administragzfio ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal n“ 8.666/93 e suas alteragoes.
15.4 — O representante da Administragéo anotaré em registro proprio todas as ocorréncias

relacionadas com a execugéio do contrato, indicando clia, més e ano, bem Como o nome dos
funcionérios £1 regularizagﬁo eventualmente envolvidos, determinando 0 que for necessairio £1
regularizagﬁo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos £1 autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

16- DA ENTREGA DO OBIETO E DO PAGAMENTO

16.1~O objeto do presente contrato seré entregue de imediato, apés assinatura do Contrate, mediante
ordem de fornecimento a critério e segundo a demancla da contratante quanto £1 forma, dia e hor:-irio,
conforme as necessidades administrativas de cada SECRETARIA REQUISITANTE.
"
16.2-A contratada ficara obrigada a conferir a placa do veiculo e ser abastecido, bem como exigir a
assinatura do motorista e da autoridade executora da ordem de fornecimento.
16.3-A autoridade superior competente do érgdo de origem de cada secretaria poderé designar uma
Comisséo de Recebimento, cujo propésito seré a conferéncia dos produtos entregues com as
especificagoes contidas na proposta de pregos da Contratada. Caso o produto entregue esteja em
desacordo com as especiﬁcagﬁes contidas na proposta de pregos, a Comisséio rejeitaré o recebimento
do mesmo.
- ,
16.4-A Contratada ficaré obrigada a trocar, imediatamente, sem onus para a origem desta licitagilo, 0
produto que vier a ser recusado.
16.5-O pagamento serai efetuado apés 0 recebimento dos produtos, devidarnente atestados pelo Setor
de Almoxarifado e/ou pela Comisséio Recebedora, devendo ocorrer no prazo méximo do 30 ftrinta)
dias da data do fornecimento, acompanhado das respectivas Notas Fiscais e de Empenho.
16.6-Nenhum pagamento seré efetuado £1 CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidagﬁo
qualquer Obrigagéio ﬁnanceira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual.
17- DAS OBRIGAQGES DA CONTRATANTE

17.1- A Contratante se obriga a proporcionar :31 Contratada todas as condi<;6es necessérias ao pleno
cumprimento das obrigagées decorrentes do Termo Contratlial, consoante estabeloce a I.ei no

8.666/93 e suas alteragﬁes posteriores;
17.2- Fiscalizar e acompanhar a execugiio do objeto contratual;
17.3- Comunicar é Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execnlgéo do objeto

contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
17.4- Providenciar os pagamentos £1 Contratada él vista das Notas Fiscais/ Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.
13- DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

é

18.1-Entregar os produtos objeto do Contrato de conformidade com as condigoes e prazos
estabelecidos neste Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certarne;

\
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18.2- Manter durante toda a duragéio do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas,

todas as condigoes del1abilita<;2I€-'10 e qlxaliﬁcagéo exigidas na licitagélo;
18.3- Providenciar a imediata corregéio das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela
Contratante;

18.4'- Arcar com eventuais prejuizos causados 21 Contratante e/ou terceiros, provocados por
ineﬁciéncia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do
objeto contratual.
18.5 — Substituir, as suas expensas, o combuslivel fornecido em que se verifiquem vfcios ou impurezas
destoantes do padréio normal;
18.6 — Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente £1 Administragéo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugzio do Contrato, néio excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagaio ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
18.7 — Assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execugéio do Contrato
inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majoragoes incidentes ou que vierem a incidir sobre 0
referido objeto, bem com os encargos trabalhistas, previdenciairios e securitérios do seu pessoal;
18.8 - Utilizar, na execugéo do presente Contrato, somente pessoal em situagiio trabalhista e
securitéria regular;
18.9 - Nfio transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato firmado com 0 CONTRATANTE, sem
sua prévia e expressa anuéncia;
18.10 — Manter durante a execugéio do contrato e em compatibilidade com as obrigaooes assumidas,
todas as condigoes de habilitagﬁo e qualificagzéio exigidas na licitagﬁo.
18.11 - O CONTRATADO efetuaré 0 fornecimento do objeto ora licitado, de imediato ou de acordo com
as necessidades das Diversas Unidades Adminlstrativas;

18.12 - Em caso de rejeigéo do combustivel fornecido o CONTRATADO, deveré substitui-lo no prazo de
06 (seis] horas; em casos fortuitos ou de forge maior, devidamente justificados, a Administragélo
poderé revelar atraso quanto aos prazos acima referidos.

19- DAS sAN<;0Es ADMlNISTRA'l‘lVAS
19.1~ Pela inexecugéio total ou parcial das obrigagoes assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administragéo poder.-.51 aplicar é CONTRATADA, as seguintes sangoes:
-_-'

a) Adverténcia.
b) Multas de:
b.1) 10% [dez por cento] sobre o valor contratado, em caso de recusa da [.lCl'l'AN'l‘E VENCEDORA em
assinar o contrato dentro do prazo de O5 (cinco) dias ﬁteis, contados da data da notiﬁcaeﬁo feita pela

CONTRATANTE.
b.2) 0,3% [trés décimos por cento] sobre o valor da parcels niio curnprida do Contrato, por dia do
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 nae cumprida do Contrato e rescisao do
pacto, a critério da SECRETARIA REQUISITANTE, em caso de atraso superior a 30 [trinta) dias na
entrega dos materials/servigos.
V
b.4) O valor da multa referida nestas cléusulas seré descontado "ex-offlcio" da CONTRATADA,
mediante subtragﬁo a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, independents de notiﬁcagﬁo ou interpelagﬁo judicial ou
extrajudicial;

1

c] Suspensﬁo temporéria do direito do participar do licitagao e impedimento de contratar com a
Administragiio, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
1
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d] Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragélo Pdblica, enquanto

pendurarem os motivos determinantes da punioao ou até que a (JON'l‘R_/-\.'l‘AN'l‘E promova sua
reabilitaoao.
19.2- As sangoes previstas nos itens antecedentes serao aplicadas pela autoridade competente,
assegurados ao Contratado ou ao Adjudicat:-irio, o contraditério e ampla defesa, nos seguintes prazos e
condigﬁes:

a) de O5 (cinco) dias dteis nos casos de adverténcia e de suspens-50, e de 10 (dez) dias Liteis da
abertura de vista do processo, no caso de declaragao de inidoneidade para licitar com o Municipio 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 docisoes proferidas pelo Pregoeiro relativas :31 classiﬁcagéo e desclassiﬁcagao de propostas
de pregos escritas e lances e :31 habilitagfio e inabilitagao, caberé recurso administrativo dirigido at
autoridade superior competente do érgﬁo de origem desta licitagéo, que deveré 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 o interessado juntar memorials no prazo de 03 (trés) dias, contados a partir do
19 (primeiro) dia dtil seguinte ao da interposigao, no enderego constante da Prefeitura do Morada
Nova, ﬁcando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazoes em igual
ndmero de dias, que comegaréo a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
20.3- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-é 0 do
vencimento, e considerar-se~§o os dias consecutivos, exceto quando for ou estiver explicitamente
disposto em contrario. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos em dia do expediente normal na
Prefeitura de Morada Nova.

21- DAS mzsclsoss CONTRATUAIS
21.1 - A resciséo contratual poderé ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII do art. 78 da Lei Federal n9 8.666/93;

b) Amigavel, por acordo entre as partes, inediante autorizagao escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da Administragiio;
c) Em caso de rescisao prevista nos incisos X11 e XVII do art. 78 da Lei n9 8.666/93, sem que haja culpa
do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejulzos regulamentares comprovados, quando os houver
sofrido.

22- DAS DISPOSIQOES GERAIS
22.1. Fica assegurado a Entidade de Licitagao o direito de:

\
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22.1.1. Adiar a data de abertura da presente Licita<;a'io, dando conhecimento aos interessados,
notificando-se, por escrito, as Licitantes que ja tenharn retirado o Edital, com a antecedéncia de pelo
menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmente marcada;
22.1.2. Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregiio, a qualquer tempo, desde que
ocorrentes as hipoteses de ilegalidade ou interesse pdblico, dando ciéncia aos interessados;
22.1.3. Alterar as condigoes deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregﬁo, fixando

novo prazo, nao inferior a 08 (oito) dias dteis, para a abertura das propostas, a contar da publicagao
das alteragoes.
22.2. A participagéio neste Pregao implicara aceitaozio integral e irretratavel das normas do Edital e

seus anexos, bem como na observancia dos preceitos Iegais e regulamentares, ressalvados o direito de
impugnagéio e recurso.

22.3. E facultada ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagao, a promogzao de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo, vedada a inclusao
posterior de documento ou informagéio que deveria constar no ato da sessiio ptlblica.
22.4. A Contratada ﬁcara responsavel por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao
patrimonio da Entidade de Licitagiio, reparando as suas custas os mesmos, durante a execugao dos
servigos contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenizagao por parte da Entidade de Licitagao.
22.5. Todas as declaragoes a serem apresentadas neste certame, deverao ter Iirma Reconhecida em
cartério do responsavel que emitiu as mesmas.
22.6. Copias do Edital e anexos serao fornecidas na sala da Comissao de Licitagéio, no horario de
expediente desta Prefeitura, ou através do site: www.tce,g,e_,gQv.br_/Iicitacoes.
23 - DO FORO
23.1- Pica eleito o foro da Comarca de Morada Nova, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via administrative,
renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Morada Nova-CE, 19 de Fevereiro de 2018.

‘H

JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO
Pregoeiro Oﬁcial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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ANEXO I
TERMO DE B.E_EE.RE_I§I_§lA UNIFICADO
ORGAOS REQUISITANTES DO CERTAME:
SECRETARIA DE AR'I‘ICULA(;A0 INSTITUCIONAL (SEAI]; SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SEAD];
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT).

OBIETO:
~_--

AQUISICAO COMPLEMENTAR os COMBUSTIVEIS [GASOLINA COMUM/OLIFTO DIESEL s-10)
DESTINADOS A MANU'I‘EN§§AO DIARIA nos vsicutos vmcutaoos ou PERTENCENTES DAS
SECRETARIAS SUPRACITADAS, CONFORME ESPECIFICAQOES E QUANTIDADES CONSTANTES NESTE
TERMO on REFERENCIA.
OBIETIVO

Com a determinagaio de cumprir a Lei Federal n9. 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com toclas as suas
Alteragﬁes posteriores e as demais Leis que regem os procedimentos Iicitatorios, é que elaboramos o

presente Termo de Referéncia para nortear a Aquisigao de combustiveis complementares para as
secretarias ggprjgmencionadas, em yjrggdg do nao atg1]gIjm§m;g no certamg a1]tg1j]'g; Q0§ itens
dlsgostos apaigg.
IUSTIFICATIVA

A aquisigao que se faz necessérias para o abastecimento da frota de vefculos das Diversas Unidades
Administrativas [SEAI; SECULT e SEIAD) do municipio de MORADA NOVA referente ao exercfcio de

2018, para o deslocamento dos servidores de suas unidades basicas no cumprimento do suas atividades
finalisticas e, principalmente para:
a) dar suporte ao desempenho das atividades de desenvolvimento e acornpanhamento nas mais
diversas agoes executadas pelas Unidades Administrativas na sede do municipio e em todos os Distritos
como também nos municipios circunvizinhos e até a na capital do Estado do Cearé (viagensj necossério
ao bom desenvolvimento da administragao;
b) facilitar e gerenciar o abastecimento dos veiculos da Administra<;z‘-io municipal, administrando e
acompanhando as autorizatoes de abastecimento;
c) ﬂexibilizar o sistema de abastecimento, com qualidade e pregos adequados;
V
d) operacionalizar e centralizar as informagoes sobre o abastecimento, visando ii obtencao de dados
precisos a respeito do referido consumo;
e) disponibilizar as diversas Unidades Administrativas atendirnento rapido e eﬁcaz.
Atender assirn as normas legals em vigor, proporcionando de forma eﬁcaz a continuidades dos
trabalhos que o Poder Executivo do Municipio de MORADA NOVA vem desenvolvendo e Promovendo,
que consequentemente depende dos rneios de deslocamento dos gestores, equipes técnicas, alunos e
demais pessoas envolvidas nas atividades das diversas Secretaries e orgﬁos ligados as mesmas, que
executarn em diversas agoes, prograrnas e projetos relacionados a promocéio e o desenvolvimento social
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do cidadao, e para tanto necessita muitas vezes do deslocarnento de pessoal, o que fara por meio de
transports gerando uma demanda de cornbustiveis complementar ao qual pretendemos adquirir por

meio de contratacao oriunda de procedimento administrative que selecione a proposta mais vantajosa e
que atenda as necessidades da administracao municipal do Municfpio de MORADA NOVA.
ESPECIFICAQOES DO PRODUTO E DA FORMA DE DISTRIBUIQAO
LOTE I — GASOLINA COMUM

lTEM'\O
01.

2 _ O oo raoouro
ossci=m;Ao

Z

GASOLINA COMUM C, DE INCOLOR A_AMAREI_.ADA. LIMPIDO E
ISENTO DE IMPUREREZAS, 22%-rOU-1% DE ALCOOL, 82, 87,
Ei_IVI_§[_100ML, 0,10%
VOLUME, 0,005 G/L
_

UND
_LTS

3;;. 2 sgcum. x QTE.TOTAL
6.000
__
_

10.000

16.000

LOTE II - 01.120 DIESEL s-10
lTEM_l

osscmcao no PRODUTO

UND

ore. TOTAL

on-So oisset s-10. com 'i'1-sofas ewxoraa COM N0 IVIAXIMO 10MG/KG,’i)’E_
I
Of" Iacoizoo com A R_Esoi.ucAo ANP NP so as 2,3/_12/2013
_
LTS 25°00

“'00”

ENTREGA DO OBIETO E DO PAGAMENTO

O objeto do presente contrato sera entregue de imediato, apos assinatura do Contrato, mediante
ordem de fornecimento a critério e segundo a demanda da contratante quanto 21 forma, dia e horario,
conforme as necessidades administrativas de cada SECRETARIA REQUISITANTE.

A Contratada devera dispor de Posto de Abastecimento de combustivel, com no maximo 10 (dez)
quilometros de distancia da Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de MORADA NOVA.
A contratada ficara obrigada a conferir a placa do veiculo e ser abastecido, bem como exigir a
assinatura do motorista e da autoridade executora da ordem do fornecimento.
-__-'

A autoridade superior competente do org:-‘io de origem de cada secretaria podera designar uma
Cornissao de Recebimento, cujo propésito sera a conferéncia dos produtos entregues com as

especificagoes contidas na proposta de precos da Contratada. Caso o produto entregue esteja em
desacordo com as especiﬁcagoes contidas na proposta de precos, a Comissao rejeitara o recebimento
do mesmo.

A Contratada ficara obrigada a trocar, imediatamente, sem onus para a origem desta licitagao, o
produto que vier a ser recusado.
O pagarnento sera efetuado apos o recebimento dos produtos, devidamente atestados pelo Setor de
Almoxarifado e/ou pela Comissao Recebedora, devendo ocorrer no prazo maximo de 30 (trinta) dias

da data do fornecirnento, acompanhado das respectivas Notas Fiscais e de Empenho.
Nenliurn pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidacao qualquer
obrigagzao ﬁnanceira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.
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OBRIGACOES rm CONTRATANTE
A Contratante se obriga a proporcionar 21 Contratada todas as condigﬁes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n9
8.666/93 e suas alteragoes posteriores;

Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
Cornunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugao do objeto contratual,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais/ Faturas devidamente atestadas
pelo Setor Competente.

OBRIGACOES DA CONTRATADA
Entregar os produtos objeto do Contrato de conformidade com as condicoes e prazos estabelecidos
neste Termo e na proposta vencedora do certame;
Manter durante toda a duragao do contrato, em compatibilidade com as obrigacﬁes assumidas, todas
as condigﬁes de habilitacao e qualificagao exigidas na Iicitagao;
Providenciar a imediata correcao das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;
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
cont-ratual.
Substituir, as suas expensas, o combustivel fornecido em que se veriﬁquem vicios ou impurezas
destoantes do padrao normal;
Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente s Administracao ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizacao ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
Assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execugao do Contrato inclusive
impostos, taxas, emolumentos e suas rnajoracoes incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido
objeto, bem com os encargos trabalhistas, previdenciarios e securitarios do seu pessoal;
.
Utilizar, na execupao do presente Contrato, somente pessoal em situagao trabalhista e securitaria
regular;
Nao transferir a outrem, no todo on em parte, o contrato ﬁrmado com o CONTRATANTE, sem sua
prévia e expressa anuéncia;
Manter durante a execucao do contrato e em compatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas as
condigoes de habilitacao e qualificacéio exigidas na licitacao.
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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0 CONTRATADO efetuaré o fornecimento do objeto ora licitado, de imediato ou de acordo com as
necessidades das Diversas Unidades Adrninistrativas [SECRETARIAS/AUTARQUIAS);
Em caso de rejeicao do combustivel fornecido o CONTRATADO, devera substitui-lo no prazo Aide 06
(seis) horas; em casos fortuitos on de forga maior, devidamente justiﬁcados, a Administragao podera
revelar atraso quanto aos prazos acima referidos.

AL'l'ERA(,IOES E DA FISCALIZACAO D0 CONTRATO
A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acréscimos ou supressoes
no quantitativo do objeto contratado, até o Iimite 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 fiscalizacao do contrato dar-se-in 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 execugao e determinando o que for necessério a
regularizagao de falhas ou defeitos observados.
A fiscalizagao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na
ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da Adrninistragéo ou de sous agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteragoes.
O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com
a execucao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos funcionarios a regularizagao
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessério a regularizagao das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cablveis.

ounnoao no CONTRATO
-\-.-1'

O Contrato teré vigéncia até 31 de Dezembro de 2018, a partir da data de sua assinatura, podendo ter a

sua duragao prorrogada, nos casos previstos de acordo com o art. 57 e incisos da lei Federal n9.
8.666/93 e suas alteragoes.
DAS RESCISOES CONTRATUAIS
A rescisao contratual podera ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII do art. 78 da Lei Federal n9 8.666/93;
b) Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagao oscrita e fundamentada da autoridade

cornpetente, reduzida a terrno no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da Administragao;
c] 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 prejulzos regulamentares comprovados, quando os houver
sofrido.
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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Pela inexecugao total ou parcial das obrigagoes assumidas, garantidas a prévia defesa, a.Adn1inistragao
poderé aplicar a CONTRATADA, as seguinlos sangoos:

d

a) Adverténcia.
b] Multas de:

-

b.1) 10% (dez por cento) sobre 0 valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE VENCEDORA em
assinar o contrato dentro do prazo de 05 [cinco] dias ﬁteis, contados da data da notiﬁcagﬁo feita pela
CONTRATANTE.
V \
b.2) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor da parcela néo 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 0 valor da parcela naio curnprida do Contrato e rescisiio do
pacto, a critério da SECRETARIA REQUISITANTE, em caso de atraso superior a 30 [trinta) dias na
entrega dos materiais/servigos.

b.4) O valor da multa referida nestas cléusulas seré descontado "ex-ofﬁcio” da CONTRATADA,
mediante subtragéo a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, independente de notificagﬁo ou interpelagéo judicial ou
extrajudicial;
c) Suspensao temporéria do direito de participar de licitagﬁo e impedimento de contratar com a
Administragzéo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragﬁo Poblica, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punigéio ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitagao.

As sangoes previstas nos itens antecedentes seréo aplicadas pela autoridade competente, assegurados
ao Contratada ou ao Adjudicatério, 0 contraditorio e ampla defesa, nos seguintes prazos e condigoes:
a) de 05 [cinco] dias ﬁteis nos casos de adverténcia e de suspensao, e de 10 (dez) dias ﬁteis da
abertura de vista do processo, no caso de declaragﬁo de inidoneidade para licitar corn 0 Municfpio de

JORGE AUGUSTO CARDOSO D0 NASCIMENTO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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ANEXO ll
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N9.
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
FIM QUE A SEGUIREDECLARAM:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, através da Secretaria de

pessoa juridical

de direito pfiblico interno, com sede a Av. Dom Lino, n9. 831, Centro, Morada Nova, Cearé, inscrita no
CNP]/MF sob o n9
neste ato representado pelo (a) Secretairio[a] de
Sr.[a)
portador(a) do CPF n9
doravante denominado de
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
com sede £1
inscrita
no CNP] sob o n9.
representada por
portador(a) CPF n9.
ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o
Edital de PREGZ-10 PRESENCIAL N9. _
em conformidade com o que preceitua a Lei Federal
n9. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes posteriores, a Lei Federal n9 10.520/02, de 17
do julho de 2002, sujeitando-se os contratantes as suas normas e as cléusulas e condigoes a seguir
ajustadas:
CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAQAO LEGAL

1.1- Fundamenta-se este contrato no PREGZKO PRESENCIAL N9
/PMMN, na Lei Federal n'~’
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes posteriores, na Lei Federal n9 10.520/02, de 17 de
julho de 2002, e na preposta de pregos da Contratada.
CLAUSULA SEGUNDA — DO OBIETO

2.1 - AQuIsIgAo COMPLEMENTAR DE COMBUSTWEIS TIPO
DESTINADOS A
MANu1'Em;Ao DIARIA DOS vEicuLos VINCULADOS ou PERTENCENTES DA SECRETARIA DE
CONFORME ESPECIFICACGES E QUANTIDADES CONSTAN'I‘ES NO TERMO DE

REFERQNCIA (ANEXO 1), DESTE EDITAL.
CLAUSULA TERCEIRA - no PRECO

3.1- A CONTRATANTE pagara £1 CONTRATADA pela execugiio do objeto deste contrato o valor unitério
de

R$

_ ,

[

_],

perfazendo

CLAUSULA QUARTA - DA ouRAc;Ao no CONTRATO

o

valor global

do

R$

Q

4.1- O Contrato tera vigéncia até 31 de Dezembro de 2018, a partir da data de sua assinatura, podendo
ter a sua duragr.-Eio prorrogada, nos casos previstos de acordo com o art. 57 e incisos da lei Federal n9.
8.666/93 e suas alteragoes.
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cu-‘lusuta QUINTA - oa FONTE or: mzcunsos

5.1 - As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, correrao por
conta das dotagoes orgamentarias n9s.:
- __
_ ,_ _
: Elﬂmﬁilw (18
despesa;
—_
_
_
, sub elemento de despesa: i_____,
com recursos diretamente arrecadados ou transferidos da PMMN, consignados no Orgamento do 20_.
CLAUSULA SEXTA - DO REAIUSTAMENTO DE PREQO

6.1~ Nao havera reajuste cle pregos, podendo ocorrer revisﬁo dos mesmos na hipotese de ocorréncia do
fatos imprevisfveis ou previsiveis, porém do conseqliéncias incalculaveis durante a gestao contratual,
bem como ocorra majoragéio legal de pregos; devendo a contratada se manifestar e,

comprovadamente, demonstrar o desequilibrio economico - financeiro do contrato, cabendo ao
contratante, justificadamente, aceitar ou nﬁo, aplicando-se a T]LP- Taxa de Iuros de Longo Prazo ou
outro fndice em vigor, caso essa seja extinta.
CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERAQDES E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, acréscimos ou
supressoes no quantitativo 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 fiscalizagao 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 proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugio e determinando 0 que for necesszirio :31
regularizagiio do falhas ou defeitos obsewados.
7.3 - A ﬁscalizaoao nao exclui nem reduz 21 responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeigoos técnicas ou vicios redibitorios, e, na
ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da Administragﬁo ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteragoes.
7.4 - O representante da Administragéio anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugao do contrato, indicando dia, rnés e ano, bem como 0 nome dos funcionarios :31
regularizagao eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das falhas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos at autoridade competente para as
providéncias cabiveis.
CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA DO OBIBTO E DO PAGAMENTO

8.1-0 objeto do presente contrato sera entregue de imediato, apos assinatura do Contrato, mediante
ordem do fornecimento a critério e segundo a demanda da contratante quanto at forma, dia e horario,
conforme as necessidades ad ministrativas de cada SECRETARIA REQUISITANTE.
8.2-A contratada ﬁcara obrigada a conferir a placa do vefculo e ser abastecido, bem como exigir a

assinatura do motorista e da autoridade executora da ordem do fornecimento.
8.3-A autoridade superior compete-nte do organ de origem de cada secretaria podera designar uma
Comissao de Recebimento, cujo proposito sera a conferéncia dos produtos entregues com as
especificapoes contidos na proposta de pregos cla Contratada. Caso o produto entregue esteja em
Ellesacordo com as especificagoes contidas na proposta de pregos, a Comissao rejeitara o recebimento
o rnesmo.
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8.4--A Contratada ﬁcara obrigada a trocar, irnediatamente, sem onus para a origem desta llcitapao, o
produto que vier a ser recusado.
1
8.5-O pagamento sari: efetuado apos 0 recebirnonto dos produtos, deviclamente atestados pelo Setor

de Almoxarifado e/ou pela Comissao Recebedora, devendo ocorrer no prazo maximo de 30 (trinta)
dias da data do fornecimento, acompanhado das respectivas Notas Fiscais e de Empenho.
8.6-Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidagao
qualquer obrigagao financoira que lhe for imposta, em virtude do penalidade ou inadimpléncia
contratual.

1

.

.

CLAUSULA NONA - ms OBRIGAQDES DA CONTRATANTE
9.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as coiidigoes necessarias ao pleno
cumprimento das obriga<;6es decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n9
-._,

8.666/93 e suas alteragoes posteriores;
9.2- Fiscalizar e acompanhar a execugiio do objeto contratual;
9.3- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugao 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 OBRIGAQDES DA CONTRATADA
10.1-Entregar os produtos objeto do Contrato de conformidade com as condigoes e prazos
estabelecidos neste Termo Contratual e na proposta vencedora do certame; 1
10.2- Manter durante toda a duragao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas,
todas as condigoes do habilitagao e qualiﬁcagao exigidas na licitagaog
10.3- Providenciar a imediata corregao das deﬁciéncias e/ou irregularidades apontadas pela
Contratante;

10.4- Arcar com eventuais prejuizos causados a Contratante e/ou terceiros, provocados por
ineficiéncia ou irregular-idade cometida por seus empregados e/ouprepostos envolvidos na entrega do
objeto contratual.
10.5 — Substituir, as suas expensas, o combustivel fornecido em que se verifiquem vicios ou impurezas
-._1--

destoantes do padrao normal;
10.6 — Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagéio ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

_

10.7 — Assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execugao do Contrato
inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas rnajoragtoes incidentes ou que vierem a incidir sobre o
referido objeto, bem com os encargos trabalhistas, previdenciarios e securitarios do seu pessoal;
10.8 — Utilizar, na execugao do presente Contrato, somente pessoal em situagao trabalhista e
securitaria regular;
10.9 - N50 transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato firmado com o CONTRATANTE, sem
sua prévia e expressa anuéncia;

10.10 — Manter durante a execugao do contrato e om compatibilidade com as ohrigagoes assumidas,
todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagrao.
10.11 — O CONTRATADO efetuara o fornecimento do objeto ora licitado, de imediato ou de acordo com

as necessidades das Diversas Unidades Administrativas;
1.0.12 — Em caso de rejeigao do combustivel fornecido o CONTRATADO, devera substitui-lo no prazo de
06 (seis] horas; em casos fortuitos ou de Forga maior, devidamente justiﬁcados, a Adniinistragao
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCDES ADMINISTRATIVAS

11.1- Pela inexecugao total ou parcial das obrigagoes assurnidas, garantidas a pré-via defesa, a
Adininistragao podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes sang-does:
a) Adverténcia.

b) Multas de:
b.1) 10% [dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE VENCEDORA em
assinar 0 contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da notificagao feita pela
CONTRA'I‘AN'l‘E
b.2) 0,3% (trés décimos por cento) sobre 0 valor da parcela nao cumprida do Contrato, por dia do
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 naocumprida do Contrato e resciséio do
pacto, a critério da SECRETARIA REQUISITANTE, em caso do atraso superior a 30 (trintaj dias na

entrega dos produtos/servigos.
b.4) O valor da multa roferida nestas clausulas sera descontado "ex-officio" da CONTRATADA,
mediante subtragao a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, independente de notificagao ou interpelagao judicial ou
extrajudicial;

c) Suspensao temporaria do direito de participar de licitagao e impedimento de contratar com a
Administra<;ao,pe1o prazo do até 05 (cinco) anos;
d) Declaragao do inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéio Ptiblica, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punigao ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitagao.
11.2- As sangoes previstas nos itens antecedcntes seréio aplicadas pela autoridade competente,
assegurados ao Contratada ou ao Adjudicatério, o contraditorio e ampla defesa, nos seguintes prazos e
condigoes:
.
a) de 05 [cinco] dias dteis nos casos de adverténcia e de suspensao; e, de 10(dez) dias uteis da
abertura de vista do processo, no caso de declaragao de inidoneidade para licitar com 0 Municipio de

Morada Nova.

CLAIJSULA DECIMA SEGUNDA - nas ruasclsoas CONTRATUAIS
12.1 - A rescisao contratual podera ser:
'
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII do art. 78 da Lei Federal n9 8.666/93;

b) Amlgavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagao escrita e fundamentada da autoridade
competonte, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da Administraoao;
c) Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n9 8.666/93, sem que haja culpa

dofC(3NTRATADO, sera esta ressarclda dos prejuizos regulamentares comprovaclos, quando os houver
so ['1 o.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO FORD

13.1- Pica eleito o foro cla Comarca de Morada Nova, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciand0—se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, ﬁrmam o presente instrumento contratual em 03 (tree) vias para
que possa produzir os efeitos legais.

Morada Nova (CE),

do

de 20_..

-»_r

Secretaria
Prefeitura Municipal de Morada Nova
CONTRATANTE

Nome do Representante
Nome da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

O1.__

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

0/
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

\
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ANEXO 111- MODELO DE FICHA DE CREDENCIAMENTO

MODALIDADE: Pregao Presencial n9
OBIETO:
_
_
_
H
f
especificaggoes e quantitativos provistos no Anexo I - Termo de Referéncia do Edital.

‘acordo com as

RAZAO socun. DA LICITANTE I
NOME DE FANTASIA:

I

-._»

CNP]:

I

ENDERECD COMPLETO:

I

BAIRRO:

ICIDADE: I

rose/r.1x=

I

I N9

I

ICEP: I

I

ENDERECO ELETRONICO no LICITANTE:

I

DADOS CREDENCIADO:I
RG N9:
CPF N9:

-.._,-

(I,
\
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AN EXO IV

DECLARAQAO no HABILITAQAO
|-.

nu

PREGAO PRESENCIAL NP
A empresa

__{

inscrita no CNP] n.9
com sede
Z. declara, sob as penas da lei, que atendera as exigéncias do
Edital no que se refere a habilitagriio juridica, qualificagao técnica e» economic0—
financeira, e que esté regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social,

FGTS e CNDT.
.

_ de.

, de 20__

(assinatura, nome e numero da identidade do declarante)

-_-

CL
\
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ANEXO V
DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

PREGAO PRESENCIAL NP
A empresa

-J

inscrita no CNP] n9.

com sede
_
, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitagéio no presente Processo
Licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

,

,de

I

,_de20_.

(assinatura, nome e ndmero da identidade do declarante]

PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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AN EXO VI

rarmw“

'

DECLARACAO NOS TERMOS no INCISO xxxm no ARTIGO 79 DA cr
nu

‘

'

DECLARACAO
A
__.(

ernpresa

CNP] n-Q.
.
, com sede
_ declara, em atendimento ao previsto no edital do
Pregao Presencial n.9
que nao possui em seu quadro do pessoal
empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 [dezt-zsseis) anos em qualquer trabalho.

.

ode

de 20_

[assinatura e identificagao do responsavel pela em presa)

OBS.: Se a empresa possuir menor de 16 (dezesseis) anos, na condigao de
aprendiz, desde que maior de 14 (quatorze) anos, devera declarar essa condigao.

0/
\
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ANEXO VII
DECLARAQAO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAQAO DE
MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE I

PREGAO PRESENCIAL N9
.

__ ._

,

A

empresa

CNP]

n.9

___

com

, Declaro [amos) para todos os fins

sede

de direito ,

especificamente para participagao de licitagao na modalidade de pregao, que
estou (amosj sob 0 regime de microempresa ou empresa de pequeno porte,
para efeito do disposto na Lei Complementar n9 123, de 14 de dezembro de
2006, alterada pela Lei Complementar n9 147, de 07 de Agosto de 2014, Lei
Federal n9 155/2016, do 27 de Outubro de 2016.

‘"

,

de

de 20_

(Assinatura, nome e Ndmero da Carteira de Identidade do Declarante)
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ANEXO VIII
MODELO DE PROPOSTA
Através do presente declaramos inteira submissao aos ditames Lei n9 10.520, de 17 de

julho de 2002, suhsidiada pela Lei n9 8.666/93 e suas posteriores alteragﬁes e, as clausulas e condiodes
prevlstas neste Pregao Presencial n9
.
Declaramos, ainda que nos pregos apresentados, bem como nos lances verbais, estao
incluidos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros.
Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar 0 objeto desta licitagao, caso
sejamos vencedores da presente licitagao.

IINSERIR PBQEQQ I A DE PRE§;O§|

PROPONENTE:
ENDERI-I00:
CNP] N9:
VALOR UNIT./GLOBAL R$:
VALIDADE DA PROPOSTA: so [SESSENTA] DIAS
_

_

nanos BANCARIOS:
DATA:

(Assinatura do Representante Legal, Carimbo da Empresa Licitante)
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ANEXO IX (*1
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I

DECLARAQAO ns INEXISTENCIA nn vi1vcu1.o EMPREGATICIO com o
MUNICIPIO nn MORADA NOVA.

Eu,

. portador(a] do RG n9 _i_____ e CPF n9
residente e domiciliado(a) a
, ocupante do cargo
de
, da empresa
inscrita com o CNP] n9
W
. com sede at
_ _. declaro para os devidos
fins que nan tenho neghgm vinculo emp_1;egaticio de nenjmma nature-za, com
a Prefeitura Municipal de Morada Nova.
.

_

,

de

_de20

ASSINATIJRA D0 DECLARANTE

(*1 A Declaragao sera para todos os socios da empresa (SEPARADAMENTE), se for o caso.

-._-
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ANEXO x
II
nEc1.ARAcAo on 1.ocAuzAcAo
PREGAO PRESENCIAL N.9

L

Declaramos através desta, que a empresa
g j
_
_
. inscrita no CNP]
com sede
W . possui sede no perimetro
delineado solicitado no 4.6. do instrumento convocatorio.

.

deg

_ de 20_.

(Assinatura do Representante Legal, Carirnbo da Empresa Licitante]
-._.-
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