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PREGAO PRESENCIAL
N9 PP-006/2018 - DIVERSAS

OBIETO: AQUISICAO DE GAS (RECARGA)_ LIQUEFEITO DE 'PETR(’)LEO-GLP E DE VASILHAME
(BOTH!-\O 13 KG). DESTINADOS A MANUTENQAO DIARIA DAS DIVERSAS -UNIDADES
ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE

A0 EXERCICIO ma 2018, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES no ANEXO I (TERMO
DE REFERENCIA), DO EDITAL.
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EDITAL
PREGAO PRESENCIALN9 PP - O06/2018 - DIVERSAS

_

SECRETARIAS REQUISITANTES: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PVECU/1RlA E RECURSOS
HTDRICOS (SEAGRI); SECRETARIA DE ESPORTE E“ ]UVENTUDE (SE]UV); SECRETIARIAF DE
A.S'S1STE'NC'IA SOCIAL (SAS); SECRETARIA DA SAUDE (SE5/1]; SECRETARIA DA EDUCAQAO BASICA
(SEDUC); SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ME10 AMBIENTE (SEINFRA); SECRETARIA DE‘

C_L‘UL'I'URA E TURISMO (SECULT); INSTITUTO D0 MEIO AMBIENTE DE 11/IORADA NOVA (IMAMN);
SECRETARIA DEADM1N1STRA¢zT0 (SEAD); SECRETARIA DEART1CULA(,‘A'O INSTITUCIONAL (SEA1);
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA (IPREMN);
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TR/TNSITO (AMT).
'
1 - L

OBIETO: AQUISICAO DE 0A5 [RECARGA) LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP E DE VASILHAME

[BOTILKO 13 KG), DESTINADOS A MANUTENCAO DIARIA DAS DIVERSAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE
A0 EXERCICIO DE 2018, DE ACORDO COM AS "QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I (TERMO

ma REFERENCIA), no EDITAL.
TIPO DE LICITAQAO: Menor prego POR LOTE.

_

FORNECIMENTO: por demanda.
LOCAL D0 PREGAO: Sala da Comisséio de Licitagﬁo da Prefeitura Municipal de Morada Nova,
situada é Av. Manoel de Castro, n9. 726, Centro, Morada Nova, Cearé.
DATA E‘ I-IORA PARA RECEBER, ABRIR E EXAMINAR PROPOSTAS E DOCUMENTACKO DE.

EMPRESAS QUE PRETENDAM PARTICIPAR D0 PREGAO PRESENCIAL N9 006/2018 DIVERSAS, em 26 de fevereiro de 2018 és 09:00 horas.

PREA

-._

,

Este procedimento licitatério reger-se-2'1 pelas disposigéies 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, do 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, deA21 /06/ 1993 e alteragﬁes posteriores — Lei
cle Licitag:6es, da Lei n9 8.078, de 11/09/1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor, Decreto n°
6.204/07, Lei Complementar n°- 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nil 147 de 0.7
de Agosto de 2014, Lei Federal 12.440 de 07 de julho de 2011 que altera 0 titulo VII-A da
Consolidagiio 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 piiblico, para conhecimento dos
interessados, que 0 Pregoeiro, Sr. JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO, nomeado pela
Portaria n9 24»/2018, de 02 de laneiro de 2018, e assesscirado pelos servidores: ADRIANO LUIS
LIMA GIRAO (Equipe de Apoio] e WALLISON RABELO CRUZ (Equipe de Apoici), ALINE BRITO

NOBRE (Equipe de Apoio - Suplente], nomeada através desta mesma Portaria, juntada ao processo
administrative de que trata esta licitagﬁo, receberé e abrirai no horério, data e local acima
indicados, as PROPOSTAS DE PRECOS e os DOCUMENTOS DE HABILITAQ110, referentes £1

licitagﬁo objeto deste instrumento, para a escolha da proposta mais vantajosa. observadas as
normas e condigﬁes do presente Edital.
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As propostas devorﬁo obedecer :55 especiﬁcagﬁes estabelecidas por este instrumento ctmvocatorio
e seus anexos, que dele fazern parte integrante.
.
Os envelopes contondo a proposta e os documentos de habilitapﬁo serﬁo recebidos no onderego
acima mencionado, na sesséo pdblica de processamento do Pregéio, apos o credenciamento
dos interessados que Se apresentarem para participar do certame.
1. DO OBIETO

1

1.1. AQUISIQAO DE GAS [RECARGA) LIQUEFEITO DE PETRDLEO GLP E DE VASILHAME [BOTIJAO
13 KG), DESTINADOS A MANUTENQAO DIARIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMlNISTRf\TlV'AS
[SECRETARIAS] DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE A0 EXERCIACIO DE
2018, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I [TERMO DE REFERENCIA),
DO EDITAL.
1.2 CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE

AN EXO I - Termo de Referéncia
AN EXO II - Minuta do Contrato
ANEXO Ill — Ficha do Credenciamento
ANEXO IV - Declaragﬁo de Ilabilitagéo
ANEXO V — Declaragﬁo de Fatos Supervenientes
ANEXO VI — Declaragéio que néo emprega menor de 18 anos
ANEXO VII — Modelo de declaragéo de enquadrafnento em regime de tributagéo
ANEXO Vlll — Modclo de Proposta
ANEXO IX - Declaragiio de lnexisténcia de Vinculo empregaticio com o Municipio de Morada Nova
1.3. DAS FASES DO PROCESSO LICITATORIO
1.3.1.0 presente procedimento de licitagéo seguiré 0 seguinte trémite 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
Habilita<;ﬁo";
1.3.4. Abertura das Propostas de Preqos apresentadas, veriﬁcagéo e classiﬁcagéo inicial;
1.3.5. Lances Verbais entre os classiﬁcados:
'
1.3.6. Habilitagﬁo do licitante melhor classiﬁcado:
1.3.7. Recursos;
1.3.8. Adjudicagéio;
1.3.9. l"l0m0lOg3g50;
1.3.10. Contratagﬁo.

2. DAS cowmcoss E RESTRIQDES ms PARTICIPAQAO
2.1 - DAS CONDl(,IOES DE PARTICIPAQAO
2.1.1 - Poderéio participar do presente Pregﬁo, toda e qualquer ﬁrma individual ou socicdade
regularmente estabelecida no Pals, que seja especializada e credenciada nos' referidos servigos
objeto deste certamcz e qiue sa*tisfa<;a a todas as exigéncias do presente Edital, especiﬁcagoes e
normas, do acordo com os anexos relaciooados.

2.2 - mas Rzsnugzozs-on PART1c1PA1,".11o
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2.2.1- Néio podera participar da licitacao pessoa juridica que estejam cumprindo penalidade de
Suspensao Temporaria para licitar ou contratar imposta por érgéio/entidade deste Municipio ou
declaradas inidoneas por forca da Lei de Licitaciies e suas alteracoes posteriores;
2.2.2 — Nfio sera admitida a participacéio de empresa sob a forma de Consdrcios ou grupo de
ernpresas e com faléncia decretada;
2.2.3 - Nao podera participar empresas que estojam incluidas no Caclastro de lnadimpléncia dla
Fazonda Pfiblica Estadual - CADINE, nos termos do art. 3°, cla Lei n° 12.411, de 02.01.95 e do seu
Decreto Regulamentaclor n“ 23.661, de 20.04-.95;

'

VL

1

2.2.4 — Quando um dos socios representantes ou responséveis técnicos da Licitante participar de
mais do uma ernpresa es-pecializada no objeto dosta Licitacéo, somente uma delas pqderél participar
do certame licitatorio;
2.2.5- N50 podera participar do certame pessoa juridica que estiver sofrendo penalidades impostas
por qualquer orgéio/entidade da Adrninistracao Pﬁblica Municipal motivada pelas hipoteses
previstas no art. 88 da Lei n° 8.666/93 e suas altera:;6es.posteriores.
3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Para o CREDENCIAMENTO, deverao ser apresontados os seguintes documentos:
3.1.1. Ficha de Credenciamento. devidamente preenchida conforme modelo do Anexo III deste
edital, condicionando toda e qualquer comunicacéo 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 0 contrato social ou o estatuto determinem que mais do uma pessoa deva assinar a Ficha
de Credenciamento para 0 representante da empresa, a falta de quaiquer uma invalida o
docurnento para os ﬁns deste procedimento licitatorio.
3.1.3. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, 0 ato
constitutivo registrado no Cartério de Registro Civil de Pessoas juridicas, no qual estojam expresses
sous poderes para exercer direitos e assumir obrigagﬁes em decorréncia de talinvestidura;
_
3.1.3.1. Documento de eleicao de seus administradorcs, em se tratando dc sociedade comercial ou
de sociedade por acﬁes;
_
3.1.3.2. lnscrigao de ato constitutive, acompanhado de prova de diretoria em exercicio, no caso de
sociedade civil;
.
3.1.3.3. Decreto de autorizacao, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigacoes em decorréncia de tal investidura e para prética de todos os demais atos
inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais;
3.2. Tratando-se de pessoa fisica, cédula de identidade ou outro documento equivalcnte, com
fotograﬁa.
3.2.1. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuracéio especiﬁca pﬁblica ou particular
(COM NUMERAQAO DO CERTAME), esta filtima corn ﬁrma reconhecida do qual constem poderes
especificos para formular lances, negociar preco, intorpor recursos e desistir de sua interposicéio e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento
que comprove os poderes do mandante para a outorga (contrato social ou documento
equivalente);
3.2.2. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intencéio de recorrer, é obrigatorio
a licitante fazer-se representar pelo credenciado em todas as sessoes pﬁblicas referentes a licitacéio.
3.2.3. Cada licitante somente poderé credenciar 01 (urn) representante legal na licitacfio e,
consequentemente, cada credenciado reprosentara somente 01. (um) licitante.
3.2.4. No caso de substituiciio do representante credenciado, a licitante devera aprosentar pedido
formal nesse sentido, 0 qual, em sendo o caso, devera se fazer acornpanhar dos documentos
previstos nas clausulas acima.
1
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3.2.5. Nao podera um representante legal ou um procurador representar mais do uma emplzéﬂaﬂw“
3.3. Qualquer cidadéio é parto legitima para irnpugnareste edital diante de _algumairregularidade,.
devendo protocolizar o pedido até 02 [dois] dias tlteis antes da data iixada ‘para recebimento das
propostas. no endereco constante do preambulo deste edital, devendo o Pregooiro, auxiliado pela
area interossada, quando for o caso, decidir sobre a peticao de impugnacéio no prazo de 24 [vinte e
quatro] horas ou encaminhar 2 autoridade competente.
.
3.4. No caso de licitante este devera comprovar a condicéio de representante legal, através de copia
autenticada de seu contrato social on procuracéo com poderes especiﬁcos para.re'forido ato.
3.5. DEMAIS DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO

3.5.1. Apresentar Declaracﬁo de Ilabilitacao, constante do Anoxo IV do Edital.
V
3.5.2. Apresenta Declaraci-'10 do enquadramento em regime de tributacao, Anoxo VII do Edital, se for
o caso.
_ .
it
.
3.5.3. Apresentar Declaracao do Inexisténcia do Vinculo empregaticio com o Municipio do Morada"
Nova assinada pelo[s) socio[s) e/ou propriotério da empresa, Anexo IX do Edital.
Parégrafo Primeiro: Estes documentos (originais ou copias) deverao ser ontrogues fora dos
envelopes, para que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes
"Propostas de Precos". No caso de copias, devoréio ser autenticadas por tabeliao, pelo Pregoeiro ou
por servidor integrante da Equipe de Apoio, a vista do original.
Parégrafo Segundo: Quem prestar declaracao falsa no documento de que trata os itens anteriores,
sujeitar-se-a as penalidades previstas na legislacao.
.
3.6. DA PARTICIPAQRO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

---

3.6.1. Em se tratando do microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP), nos termos da
Lei Complementar n9. 123, de 14/12/2006, Alterada pela Lei Complementar n°- 147, de 07 del
Agosto de 2014, para que estas possam gozar dos _benef1'cios previstos nas referidas Leis é
necessario, a época do credenciamento, manifestacao de cumprir plenamente os requisitos para
classiﬁcaciio como tal, nos termos do Artigo 39 do referido diploma legal, por meio da Doclaracao
de Microempresa ou Empresa de Poqueno Porte que devera ser feita no proprio formulario de
credenciamento conforme modelo disposto no ANEXO VII MODELO DE DECLARACAO - (ME ou
EPP), nos termos da Lei Complementar n9. 123, de 14/12/2006, aiterada pela Lei Complementar n9
147, do 07 de agosto de 2014.
'
3.6.2. Em se tratando de microempresa ou empresa do pequeno porto (ME ou EPP] que possua
restricao ﬁscal, quanto aos documentos exigidos neste certame, devera apresontar a declaracao do
que trata o item supra, fazendo constar em tal documento tarnbém a declaracéio do que consta a
restricﬁo ﬁscal e que so comprornote em sanar o vicio, conforme dispiie a Lei Complementar n9.
123 de 14/12/2006, aiterada pela Lei Complementar n9 147, de 07 de agosto de 2014.
3.6.3. A participacﬁo de emprosas classificadas como microempresa ou empresa de pequeno porte
(ME ou EPP), que tenliam declarado possuir rostricao ﬁscal conforme o item acima, somonte sera
permitido caso tais emprosas tenham manifestado, no ato de credonciamento, a condiciio de.
enquadramento como ME ou EPP, conforme dispﬁe 0 Item 3.6.1. deste capitulo.
3.6.4. As microempresas e ernpresas de pequeno porte, por ocasiao da participacao na licitacao,
deverao apresentar toda a documentacﬁo oxigida para efeito de cornprovacao do regularidade
fiscal, mesmo que esta aprosente algurna restriciio:
3.6.5. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade ﬁscal, seré assegurado as
mosmas o prazo do 05 [cinco] dias titeis, prorrogaveis por igual periodo. a critério do Pregoeiro.
para a regularizacao da documentacéio, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao do
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eventuais certidoes nogativas ou positivas, estas com efeito denegativa (art. 43, paragrafo prinﬁiﬁlﬂ
da LC 147/14);
p
3.6.6. A nan regularizac:-‘in da documontacao, no prazo previsto no subitom supra. implicara a
docadéncia do diroito a contratacao, sem prejuizo das sancﬁos previstas no art. 81 da Lei n9 8.666,
de 21/06/1993, sondo facultado an Pregoeiro convocar os Licitantes remanescontes, na ordom do
classificaciio, para a assinatura do contrato, ou rovogar a licitagao (art 43, paragrafo segunclo da LC I
147 14 ; .
A
3.6.’; Ag microompresas o Emprosas do Pequeno Porto deveriioapresentar ao Progooiro antes do
exercer 0 direito ‘do preferéncia provisto na Lei Complementar n9. 123 do 1'4/-12/2006 os
documentos:
V
I. Empresas OPTANTES pelo Sistema Simples do 'l‘ributa<;éio, regido pela Lei Complementar n9. 123
do 14/12/2006:
.
a) comprovante do opcao pelo Sistoma nacional obtido através do site da Secretaria da Rocoita

Federal.
b) declaracao, ﬁrmada pelo representante legal da empresa, do nao haver nonhum impedimentos
previstos do § 49 do artigo O3 da Lei Complementar n9. 123 do 14/12/2006;

II. Empresas NAO OPTANTES pelo Sistoma Simples do Tributacao, regido pela Lei Complementar
n9.123 do 14/12/2006:
"
a] Balanco Patrimonial e Demonstracéio do Resultado do Exercicio — DRE comprovando tor receita
bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos l e ll do Artigo 03 da Lei Complementar nil. 123
do 14/12/2006;
b] Copia da Declaracao do lnformacao Economico-Fiscais da Pessoa juridica - DIP] e respectivo
recibo do ontrega em conformidade com 0 Balanco e a DRE;
c) Comprovante do inscricao e situacao cadastral no Cadastro Nacional do Pessoa Juridica — CNP];
d) Copia do contrato Social e suas alteracoes;
e) Declaracao, ﬁrmada pelo representante legal da empresa de nao havor nonhum impedimento
previstos nos incisos do § 49 do Artigo 03 da Lei Complementar n‘l. 123 do 14/12/2006;
3.7. Quem prestar declaracao falsa no documento deque trata os itons anteriores, sujeitar-so-a as
penalidados previstas na legislacao.
Paragrafo Unico: So seriio aceitas a documentacéio entregue das empresas participantos no ato do
certame.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA no Pnscos E DA DOCUMENTACAO no HABILITACAO
4.1- A Proposta do Precos e a Documentaciio do I-Iabilitacéio deverao ser apresentadas no local,
dia o hora determinados no edital, em envelopes soparados, devidamonte fechados e rubricados no
fecho, assim denominados:
"
a) Envelope n." 1: Proposta do Procos; e
b] Envelope n.9 2: Documentos do Habilitacfio.
4.2. Os envelopes doverﬁo conter, om suas partes oxternas, os soguintes dizeres:
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ENVELOPE 11.9 1 - PROPDSTA DE PREQOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MDRADA NOVA
PREGAO PRESENCIAL N.“ PP - 006/2018 - DIVERSAS
RAZAO SOCIAL DO -PROPONENTE:

cup] no

snvstoos n.¥ 2 - nocnmanros no HABILITAQAO
PREFEITURA MUNICIPAL na MORADA NOVA .
PREGAO PRESENCIAL 1\1.s PP-006/2018 - DIVERSAS
RAZAO SOCIAL no PROPONENTE:
CNPI N9: I

4.3. A Proposta do Precos devoré ser apresontada em 02 [duas) vias originais, o, em 01 (uma)
via em CD-Rom da proposta com timbre da empresa, sem travamento, na lingua portuguosa,
salvo quanto as oxprossﬁes técnicas do uso corronto, rodigida com clareza, sem omondas, rasuras
ou entrolinhas, dovidamente datada, assinada o rubricada todas as folhas polo representante legal
do licitante proponento, contendo:
4.3.1. indicagao do nome e mimero do banco, agéncia e conta corronto para ofeito do pagamento;
4.3.2. precos unitario o total, conformo Termo do Roferéncia, para todos os itens, em real,
exprossos em algarismo e por oxtenso, do forma clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto
dosta licitacéio, sem alternativas de precos on qualquer outra condicao que induza o julgamento a
tor mais do um resultado;
4.3.3. om caso do divergéncia entre os precos unitario e total, soréi considorado o primeiro o ontre
os oxpressos em algarismo o por extenso, prevaloceré o ﬁltimo;
4.3.4. declaracao expressa do que nos prt-cos contidos na proposta escrita e naqueles que,
porventura, viorem a ser ofertados por meio do lances verbais estao incluldos todos os custos e
despesas, tais como: impostos, taxas, fretes o outros.
'
4.4. Soréio desclassiﬁcadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do presente Edital e seus
Anexos, forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defoitos capazes do dificultar .0
julgamento e, ainda, proposta que apresente valoros unitérios simbolicos, ou irrisorios, do valor
zero, excessivos ou manifostamento inexeqiiiveis.
4.5. As Iicitantes arcaréo com todos os custos decorrentos da elaboracao e apresentaciio do suas
propostas.

4.6. O prazo do validade das propostas sera do no minimo 60 (sossenta) dias.
5. D0 RECEBIMENTO I3 DA ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1. A reuniﬁo para rocobimonto e abertura dos envelopes contendo as Propostas do Procos e
Documentos do Habilitagtao, soré piiblica, dirigida pelo Progooiro e roalizada na data, horario e local
determinados neste Edital.
5.2. Nos termos do item 2. deste Edital o com base no inciso IV do art. 11 do Docreto 3.555/2000, o
interessado, ou sou representante legal, dovera comprovar possuir poderes para forrnulacﬁo do
ofertas e lancos vorbais, bem como praticar todos os demais atos inerentos an cortame.
5.3. Doclarada a abertura da sosséio pelo Progoeiro, néo mais soréo admitidos novos prnponentes,
dando-so inicio ao recobimento dos envelopes, juntamonte corn doclaracao dos interessados on do
sous reprosentantos, dando cioncia do que cumprom plonamonto os requisitos do habilitacao, em
conformidado com o inciso VII, art. 49 da Lei _n.9 10.520, do 17/07/2002.
,
5.4.Ser.-'eio abortos os envelopes contendo as Propostas do Procos, cujos documentos soréio lidos,
conforidos e rubricados polo Progooiro e pelos participantos que o dosojarom.
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6. DOS CRITERIOS DE IULGAMENTO

6.1. Para julgamento das propostas sera adotado o critério de manor prego POR LOTE, para entrega
no local determinado pela Administragéo.
6.2. Apés a abertura dos envelopes contendo as propostas do pregos, o Pregoeiro classificara o
licitante autor da proposta de menor prego do item, re aqueles que tenham apresentado propostas
em valores sucessivos e superiores em até 10% [dez por cento), relativamente £1 de menor progo,
conforme disposto no inciso VI do artigo n.9 11 do Decreto nﬁ 3.555/2000.
_ _
6.3. Quando nﬁo forem veriﬁcadas, no mfnimo, 03 (trés) propostas escritas do pregos nas condigoes
deﬁnidas no subitem acima, 0 Pregoeiro classiﬁcara as melhores propostas subseqﬁentes, até 0
minimo de 03 (trés), para que seus proponentes participem dos lances verbais, quaisqoer que
sejam os preoos oferecidos nas suas propostas escritas, conforms disposto no inciso VII, do" artjgo
11, do mesmo Decreto.
p
6.4. O empate entre dois ou mais licitantes somente ocorrera quando houver igualdade do pF€§I0s
entre as propostas escritas e quando né_'o houver lances para deﬁnir o desempate, neste caso o
desempate ocorrera por meio de sorteio a ser realizado durante a sessﬁo do presente Pregao.
6.5. Aos licitantes classiﬁcados sera dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e decresccntes, iniciando~se pelo ﬁltimo classiﬁcado e
prosseguindo-se com os demais licitantes em ordem decrescente de classiﬁcaoao.
6.6. Os lances verbais destinarn-se a cobrir 0 lance do primeiro classiﬁcado, ou soja, tem de ser.
obrigatoriamente, inferior a esta, nao sendo aceitos lances para igualar valores.
6.7. A desisténcia do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro,
implicaré na sua exclusﬁo da etapa dc lances verbais e na rnanutengﬁio do ﬁltimo prego por ele
apresentado, para efeito de ordenagz-'io das propostas.
6.8. Caso nao se realizem lance-s verbais, seré veriﬁcada a conformidade entre a proposta escrita de
manor prego do item e 0 respective valor estimado para a prestagﬁo dos servigos.
6.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, exclusivamente pelo
critério de menor prego, o Pregoeiro examinaré a aceitabilidade da primeira classiﬁcada, decidindo
motivadamente a respeito.
_
6.10. Sendo aceitavel a proposta classiﬁcada de menor prego, ou seja, em primeiro lugar, sera
aborto 0 envelope contendo a documentagao de habilitagﬁo, para conﬁrmagéio das suas condigﬁes
habilitatérias, seja com base na documentagéo apresentada ou possuir CRC valido, emitido pela
Prefeitura Municipal de Morada Nova que atenda aos requisitos previstos na legislagﬁo geral.
6.11. Constatado o atendimento das exigéncias ﬁxadas no Edital e seus Anexos, sera declarado pelo
Pregoeiro o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado 0 lote.
6.12. Se a proposta classiﬁcada em primeiro lugar néio for aceitavel ou 0 seu autor nao atender aos
requisitos do habilitagﬁo, o Pregoeiro examinara a oferta subseqiiente, na ordem de classiﬁcagﬁo,
até a apuragﬁo do licitante que atenda a todas as exigéncias do Edital, inclusive quanto in
documentagaio de habilitagao, 0 qual sera declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o lote.
6.13. O licitante declarado vencedor devera apresentar ao Pregoeiro, no prazo maximo de 48
[quarenta e oito] horas apés o cncerramento deste pregao, a proposta escrita de pregos
contemplando olance ﬁnal ofertado - PROPOSTA CONSOLIDADA.
6.13.1. A empresa vencedora do lote, que nan apresentar a Proposta Consolidada dentro do prazo
acima citado, ficara automaticamonte ]|!,1_\|QlMPLEN[!fE pelo periodo do D2 (arms) com a
administragao.
6.14. As situagﬁes previstas nos subitens acima 6.8 e 6.9, o Pregoeiro pod:-zra negociar diretamente
com o proponente para tentar obter pI‘E§IO melhor.
6.15. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-so o proponenta desistente as
penalidades estabeleciclas neste Edital.
6.16. Sera admitido apenas 01(um) licitante vencedor para cada lote.
L
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6.17. Da reuniao lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serao registradas as ocorréncias
relevantes e que, ao final. deveré ser assinada pelo Pregoeiro elicitantes presentes. _ 1
V 1
6.18. N210 sera motivo de deselassiﬁcacao simples omissoes que sejam irrelevantes para o
entendimento cla proposta, que nae venham causar prejuizo para a Administracélo e nem ﬁram os
direitos dos demais licitantes.

Parégrafo llnico: a empresa que nao obedecer a clausula 6.13 do edital sofrera as penalidades
constantes do art. 87, inciso Ill da Lei 8.666/93 e suas alteracoes.
i
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1. Os PROPONENTES deverﬁo apresentar no Envelope n.92 - “Documentos de Habllltacao”, que
dernonstrem atendimento as exigéncias que sao indicadas a seguir:
7.2. Declaraciio expressa, sob as penalidades cabiveis, aﬁrmando a inexisténcia de fatos impeditivos
parasua habilitagao neste certame, garantindo ainda estar ciente da obrigatorledade dc inforrnar

acerca de ocorréncias posteriores, conforme modelo de declaracao constante do Anexo V deste
Edital.
7.3. Declaracfio de que a empresa nao mantém em seus quadros funcionais menores de 18 [clezoito)
anos em trabalho noturno, insalubre, perigoso ou penoso, e menores de 14 [quatorze-) anos, em
qualquer trabalho, salvo na condicﬁo de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 79 da
Constituicao Federal, Anexo VI deste Edital.
7.4-Caso na autenticacao conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do
documento, a exigéncia referente a autenticacao de todas as faces do documento ﬁca sem validade.
7.5-Caso 0 documento apresentado seja expedido por instituigao que legalmente e com
regularidade permita a sua emissao e consulta pela Internet, 0 Pregoeiro poderé veriﬁcar a
autenticiclade deste através de consulta junto ao respectivo site.
7.6-Para a habilitacao jurfdica, o licitante deveré, nos documentos exigidos neste instrumento
convocatério, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitagao,
podendo ser através do CRC — Certiﬁcado de Registro Cadastral, emitido pela Prefeitura Municipal
de Morada Nova.

-_-
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u

7.7. O Certiﬁcado de Registro Cadastral podera ser apresentado por licitante inscrito no Cadastro de
Fornecedores do Municfpio de Morada Nova, que substituira os documentos referentes as
habilitacoes jurldica e ﬁscal, exceto os documentos enumerados nos incisos Ill e IV" do Art. 29 da Lei
n° 8.666/93, desde que, quando da veriﬁcacao pelo pregoeiro, seja constatado que a documentacao
exigida esteja devidamente regular, dentro do prazo cle validade previsto para este certame e
disponlvel no arquivo e controles do competente cadastro.

A) nAnn.1TAcAo]u1uo1cA
a.1] REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa, no registro pﬁblico de empresa mercantil da
Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia, apresentar o registro
da Junta onde opera com averbagao no registro da Junta onde tem sede a matriz, acompanhado
da[s] c6pia[s) do[s) CPF e RG do(s) socio[s) da empresa.
a.2] ATO CONSTl'l‘U'I‘IVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor,
devidamente registrado no registro pﬁblico de empresa mercantil da Junta Comercial, ern se
tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por acﬁes, acompanhado de
documentos de eleigao do seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial
‘"1 Bgéncia» ﬁlm"?-‘5'-°-‘lit-'=11‘ 0 registro da Junta onde opera com averbacao no registro da ]unta onde tem .
sede a matriauacompanhado da[s) c6pia[s) d.o(s) CPF e RG do(s) s6cio[s) da empresa.
a.3) INSCRICAD DD ATO CONSTITLITIVO, no caso de sociedades simples ~ exceto cooperativas no Cartorio de Registro das Pessoas jurldicas acompanhada de prova da diretoria ern exercicio;
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clevendo, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial on age":ncia,apresentar o registro no Canoriom
Registro das Pessoas Iuridicas do Estado onde opera com averbacao no Cartorio onde tem sede a
matriz.
a.4-] DECRETU DE AUTORIZAQKD, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pals, e ATO DE REGISTRO DE ALITORIZAQIIIO PARA FUNCIONAMFQNTO, expedido
pelo orgao competente,quando a atividade assim o exigir.
9
,
- I
a.5] REGISTRO NA ORGANIZAQZAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso de cooperativa,
acompanhado dos seguintes documentos:
'
I ‘ '
9
I) Ato constitutive ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 ao 21 da lei 5.764/71;
II) Comprovacao da composicao dos érgaos de administracﬁo cla cooperativa [diretoria e
conselheiros), consoante art. 4-7 da lei 5.764/71;
III) Ata de fundacao da cooperative;
IV) Ata da assembléia que aprovou o estatuto social;
V) Regimento interno com a Ata da assembléia que o aprovou;
VI) Regimento dos ﬁmdos constituidos pelos cooperados com a Ata da assembléia que os aprovou;
VII] Editais das ()3 ﬁltimas assembléias gerais extraordinarias.
a.6) CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, no caso de licitante inscrita no Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Morada Nova, no seu prazo de validade, de acordo com o disposto no
item 7.6.
I] 0 Certificado exigido acima é obrigatorio somente para 0 licitante que queira substltuir
documento conforme 0 estabelecido no item 7.6.

B) QuA1.n=1cAcAo ECONOMICO-FINANCEIRA
b.1) Apresentar 0 BALANQO PATRIMONIAL e demonstracoes contébeis do ultimo exercicio social
(2017), ja exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que
comprovem a boa situacéio ﬁnanceira da empresa, vodada a sua substituicao por balancetes ou
balances provisorios, podendo ser atualizados por indices oﬁciais 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
alteracﬁes posteriores.
b.1.1) A comprovaciio da boa Situacao Financeira atestada por documento, assinado por
proﬁssional logalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade cla sede on ﬁlial do
licitante, demonstrando que a empresa apresente indice de Liquidez Geral (LG) maior on igual a
1,0 [um vlrgula zero), calculada conforme a formula abaixo:
LG = AC + ARLP
9 2 1,0
PC + PELP

Onde:
LG - Liquidez Geral;
AC — Ativo Circulante;
ARLP - Ativo Reallzavel a Longo Prazo;
PC - Passivo Circulante;
PELP — Passivo Exigivel a Longo Prazo;
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b.1..2) As empresas Optantes pelo Sistema Simples de Tributacﬁo, set declarado/kuéﬁlawﬂ
Credenciamento. ﬁcarao isentas de apresentacélo do que se refere este item, conforme art. 25.30/c
art. 26. paragrafo 29 e art. 27 da Lei Complementar123 de 14/12/2006. mediante apresetitacaoz
b.1.2.1] Copia da Declaracao de lnformagao Socioeconomicas e Fiscais - [DEFlS) de Pessoa Juridica
e respective recibo de entrega em conformidade com 0 programa gerador de documento do
arrecadaciio o Simples Nacional;
'
b.1.3) No caso de sociedade por acﬁes. o balanco devera ser acompanhado da publicagao em jornal
oficial, em jornal de grande circulacao e do registro na Junta Comercial;
9
b.1.4) No caso das demais sociedades empresariais, o balance devera ser acompanhado dos termos
cle abertura e encerramento do Livro Diario — estes termos devidamente registrados na junta

Comercial — constando ainda, no"balan<;o, o ntimero 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:
A
A I
A '
b.1.5] No caso de empresa recém—construida (ha menos do 01 ano), devera ser apres‘enta_do o
balanco de abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na junta
Comercial, constando no Balance o numero do Livro e das folhas nos quais so acha transcrito ou
autenticado na junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho
Regional de Contabilidade e polo titular ou representante legal da empresa.
b.2) CERTIDAO NEGATIVA DE DECRETACAO DE FALENCIA 0U CONCORDATA expedida pelo
distribuidor, ou distribuidores, se for 0 caso, da sede da pessoa juridica.
C) REGULARIDADE FISCAL

c.1) PROVA DE INSCRIQAO IUNTO A0 CADASTRO NACIONAL DE PESSOA IURIDICA — (IARTAO
CNP];
c.2) PROVA DE INSCRICAO junto a Fazenda Estadual e/ou Municipal;
c.3) PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAI. E MUNICIPAL da
sede ou ﬁlial do licitante, expedidos pelos organs abaixo relacionados e dentro dos seus periodos de
validade, devendo os mesmos apresentarern lgualdade de §;[\_lE|.
I) CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO.
II) CERTIDAO QUANTO A DIVIDA ATIVA DO ESTADO, Oll EQUIVALENTE, REFERENTE A0 ICMS,
EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO;
III) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS, OU EQUIVALENTE, EXPEDIDA PELO SETOR
COMPETENTE DO MUNICIPIO DA SEDE DO DOMICILIO DO LICITANTE.
c.4) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAQAO [CRF) OU EQUIVALENTE, perante o Gestor do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo [FGTS), da jurisdigao da sede ou ﬁlial do licitante,
devendo o mesmo ter igualdade de CNP] com os demais documentos apresentados na comprovacao
da regularidade ﬁscal.
c.5) Prova de situagéio regular ﬁscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDAO NEGATIVA DE
DEBITOS RELA'l‘lVOS' A05 TRIBUTOS FEDFJRAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO), alteradapela
portaria conjunta RFB/PGFN n-9 1.751 do 02/10/2014; encontrada no site:
portconjuntaRFBPGliN18212014.htrn.
c.6] CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS [CNDT), da jurisdiciio da sede ou ﬁlial do
licitante, devendo o mesmo ter lgualdade de CNP] corn os demais documentos apresentados na
comprovaciio da regularidade ﬁscal.
c.7) Alvaras emitidos pelos organs competentes (ALVARA DE FUNCIONAMENTO - PREFEITURA);
c.B) CERTIFICADO DE FUNCIONAMENTO EMITIDO PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEOANP;
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c.10) Os documentos referentes a regularidade fiscal deverisio apresentar 1g;ga1d
ressalvando-se aquele que o proprio orgao emissor declara expressamenteno referido documento
que ele é valido para todos os estabelecimentos - sede e ﬁliais da licitante.
c.11] Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro. os mesmos somente serao
considerados se forem acompanhados da versao em portugués ﬁrmada por tradutorjurarnentado.
c.12] As certidoeslde comprovacéio de regularidade, exigiclas neste edital, que naoapresentarem
expressamente o seu periodo de validade, deverao ter sido emitidas nos
E§

o) QUALIFICAEAO TECNICA

_

d.1] Apresentacao de pelo menos 01 (um) Atestado fornecido por pessoa juridica de direito lpﬁblico
ou privado, com timbre, comprovando aptidao pelo concorrente para desempenho de atividade,
compativel com o objeto da licitacﬁo.
8. DA IMPUGNAQAO A0 EDITAL

8.1.
Até 02 (dois) dias Elteis antes da data flxada abertura da sessao publica, qualquer pessoa
podera impugnar o ato convocatorio de Pregﬁo.
8.1.1 Cabera ao pregoeiro decidir sobre a peticao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.1.2. Acolhida a peticéio contra 0 ato convocatorio, sera designada nova data para a realizacao do
certame.
8.2.
A lmpugnacao Administrative dcveré ser apresentada por escrito, protocolada no Setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal de Morada Nova, dirigido a Comissao Permanente de Licitacao,
com sede a Av. Manoel d.e Castro, n9. 726, Centro, Morada Nova, Ceara.
8.3.
N50 serao conhecidas as impugnacﬁes ao Edital interpostas apés os prazos legals, bem
como as que nao forem apresentadas na forma estabelecida no subitem 8.2 deste Edital.
9 - DOS PROCEDIMENTOS GERAIS

9.1. Os produtos deverao ser entregues rigorosamente dentro das espocificacﬁes estabelecidas
neste Edital, sendo que a inobservancia desta condicao implicara recusa, com a aplicacao das
penalidades contratuais.
9.2. Caso a Licitante se recuse a executar o objeto contratual ou venha a fazé-lo fora das
especiflcacoes estabelecidas, a SECRETARIA REQUISITANTE, poderé, independentemente de
qualquer aviso ou notiﬁcacao, rescindir o contrato e optar pela convocaciio dos demais Licitantes
na ordem de classiﬁcacao.
9.3 — Nao sera permitido o uso de aparelho celular durante a sessﬁo para consulta, lances e
demais procedimentos relativo ao certame.
'
'
10- DA I-IDMOLOGAEAO E DA ADIUDICAQAO

10.1- A adjudicacao desta licitacao ern favor do licitante, cuja proposta de precos on lance, se
houver, seja classiﬁcado em primeiro lugar, caso nao haja interposicao A de recurso, é da
competéncia do Pregoeiro e/ou da Autoridade Competente, e, caso haja interposicao de recurso,
sera so de rosponsabilidade da autoridade superior compete-nte do érgao de origem desta licitacéio,
que também promovera a homologacao.
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10.2- No caso de interposicao do recurso, sendo a adjudicacﬁio da cornpeténcia da autoridatltlie
superior competente do organ do origem desta licitacao, decidido o recurso, este homologaré o
julgarnento do Pregoeiro e adjudicara o objeto ao vencedor.
_
10.3- A autoridade superior competente do organ do origem desta lic.itacz‘:io se reserva ao direito de
nao homologar ou revogar o presente processo, por raztles de interesse pﬁblico decorrente idofato
superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentacao por escrito. i
‘'I
11- DO CDNTRATO

A

'

11.1- 0 Municipio do Morada Nova, com a interveniéncia da SECRETARIA REQUISITANTE, assinara
contrato com a vencedora desta licitacao, no prazo maximo de 05 [cinco) dias, contados da data da
convocacao expedida por esse organ, sob pena de decair do direito a contratacao, podendo ser
prorrogada somente uma vez, quando solicltado pela parte, desde que ocorra motivo justiﬁcado e
aceito pelo Contratante.
"
11.2- Caso o licitanto vencedor so recuse injustiﬁcadamente a assinar o contrato ou nao apresente
situacao regular no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior devera extinguir os ofeitos
da homologacao e da adjudicacao através do ato de rescisfao e retornaré os autos do processo ao
Pregoeiro, sem prejuizo da aplicacao das sangoes cabiveis.
11.3- O Pregoeiro retornara as atividades de selecao do melhor proposta e convocara outro
licitante, observada a ordem de qualiﬁcacao e classificacéio, para veriﬁcar as suas condicoes do
habilitagao, e assim sucessivamente.
11.4- O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar 0
contrato, deixar de entregar a documentacao exigida neste edital ou apresentar documentacao
falsa, ensejar o retardamento da execucao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou Fraudar
na execucao do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude ﬁscal, ﬁcara impedido
de licitar e contratar com o Municipio de Morada Nova e seré descredenciado no cadastro do
Municipio, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e. no
contrato e das demais cominacﬁes legais.

12 - DA ouRAc/10 no CONTRATO
12.1 - O Contrato teré vigéncia até 31 do dezembro de 2018 a partir da data de sua assinatura,
podendo ter a sua duracao prorrogada, nos casos previstos de acordo com o art. 57 e incisos da lei
Federal n9. 8.666/93 e suas alteragées.

A

13- DA FONTE DE RECURSOS

13.1 - As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, correrao por
conta da dotacao orcamentéria, sob as rubricas:
1- 0201 04- 122 0036 2.002 - Gestao e Manutenciio da Secretaria da Articulacao lnstitucional SEA]:
=L 0701 10 122 0171 2.004 ~ Gestao e Manutengao da Secretaria da Saude do Municipio;
-L 0702 10 301 0171 2.005 - Gestao e Manutengéio dos Servicos B:-Iisicos de Sande;
1- 0702 10 302 0176 2.007 - Gestao em Atengao do Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
I-lospitalar
-L 0802 12 122 0291 2.009 - Gestao o Manutencéio da Socretaria da Educacao Basica;
L 0804 12 368 0231 2.019 - Gestao e Manutencao do FUNDEB 40%;
I
-4. 1001 08 122 0137 2.022 - Gestﬁo e Manutencao -da Secretaria da Assisténcia Social - SAS;
-.1» 1001 08 244 0136 2.023 - Gestao e Manutengao da Casa do Cidadéio;
1- 1001 08 24-4 0137 2.024 - Gestao o Manutencéio do Conselho Tutelar;
.
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-1. 1002 08 244 0136 2.028 - Manutencﬁo e Gerenciamento do IGD - Bolsa Familia;
%'ﬂiiB\’*“@
L 1002 08 244 0136 2.029 — Gestao e Manutencao dos Servicos de Protecéio Social Bésica —
PSB;
1= 1002 08 244 0136 2.030 — Manutencao dos Services do Protecao Social do Média
Complexidade - PSMC;
9
4- 1002 08 244 0136 2.031 — Manutencao dos Servicos de Protecao Social de Alta
Complexidade - PSAC;
L 1002 08 244 0136 2.032 - Gestao e Manutencao do Programa ACESSUAS:
A
._
1- 1002 08 244 0136 2.033 - Concessao do Beneficios Eventuais;
I
4- 1101 04 122 0037 2.039 - Gestéio e Manutencao da Autarquia Municipal do Trénsito .— AMT;
1. 1302 O9 271 0140 2.041 - Gestao e Manutencao dos Servicos Administrativos - IPREMN;
4- 1501 04 122 0037 2.043 - Gestao e Manutencf-to da Secretaria de Adminisnfacéio — SEAD; '
J. 1701 04 122 0037 2.045 - Gestﬁo e Manutencéo da'Secretaria do Agriculture, Pecuaria e
Recursos Hidricos;
'
"L 1801 13 392 0307 2.049 — Gestiio-e Manutencéo da Secrotaria do Cultura e Turismo;

L 1901 27 812 0616 2.052 — Gestao e Manutencao da Secretaria do Esporte e luventude SEJUV;

L 2101 18 541 0391 2.054 — Gestéio e Manutencao do lnstituto do Meio Ambiente de Morada
Nova - IMAMN;
"L 2201 04 122 0037 2.056 — Gesti-lo e Manutencﬁo da Secretaria do infraostrutura — SEINFRA;

Elemento do Despesa: 33.90.30. 00 - Material do Consume; 4490.52.00 -' Material
Permanente; com recursos diretamente arrecadados ou transmitidas ou transferidos da
Prefeitura Municipal de Morada Nova, consignados no Orcamento de 2018.
14- DO REAIUSTAMENTO DE PRECO

14.1- Nae havera reajuste do precos, podendo ocorrer rovisao dos mesmos na hipotese do
ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém do consequéncias incalculaveis durante a
gestao contratual, bem como ocorra majoracao legal do precos; devendo a contratada se manifestar
e, comprovadamente, demonstrar o desequilibrio econdmico - ﬁnanceiro do contrato, cabendo ao
contratante, justiﬁcadamente, aceitar ou nao, aplicando-so a TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo
ou outro indice em vigor, caso essa seja extinta.
15- DAS ALTERAQOES CONTRATUAIS E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

15.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, acréscimos ou
supressdes no quantitativo do objeto contratado, até o limite do 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do Contrato, conforme 0 disposto no § 19, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas
alteracﬁes posteriores.
15.2 — A ﬁscalizacao do contrato dar-se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 do 1993, seré
designado representante para acompanhar e ﬁscallzar a entrega dos bens e/ou servicos, anotando
em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucﬁo e determinando o que for
necessario 2. regularizacao de falhas ou defeitos observados.
15.3 — A ﬁscalizacao nae exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive peranto
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resulte do imperfeiciies técnicas ou vlcios
rodibitorios. e, na ocorréncia desta, nlz-‘lo implica corresponsabilidade da Administracao ou do seus
agentos e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteracées.
15.4 - O representante da Adrninistracao anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuciio do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos
funcionarios a regularizacao eventualmente envolvidos. determinando o que for necessariota
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regularizacao das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.
9
16- DA ENTREGA D0 OBIETO E DO PAGAMENTO
16.1~ Os produtos devorfsio ser entrogues do IMEDIATO, nos IOCais 3 serem deﬁnidos pelas

SECRETARIAS LICITANTES, a partir da emisszTo.da solicitacéio.
,
16.1.1. - Caso a empresa vencedora do certame ni:-io tonha empresa ou ﬁlial na sede do municipio do

Morada Nova, a mesma toré que ter representacao no municipio para desempenhar o
contrato do acordo com o que so pede na clausula 16.1.
16.2- Os produtos entregues pela Iicitante vencodora estarao sujeitos a aceitacéio plona
pelo érgiio recebedor.
- I
16.3- A autoridade superior competente do 6rg€\o do origem desta licitacéio podera designer uma
Comissao do Rocebimento, cujo propésito sera a conferéncia dos produtos entregues com as
ospeciﬁcacﬁes contidas na proposta do precos da Contratada. Caso o mercadoria/services entregue
esteja em desacordo corn as especiﬁcacﬁes contidas na proposta de precos, a Cornissao rejeitara o
recebimento do mesmo.
16.4- A Contratada ﬁcara obrigada a trocar, imediatamente, sem fmus para a origem desta licitacao,
a mercadoria que vier a ser recusado.
16.5- O pagamento sera efetuado apos 0 recebimento dos materials, devidamente atestados pelo
Setor Compotente e/ou pela Comissao Recebedora, devendo ocorrer no prazo maximo de 30
(trinta) dias da data do recebimento do material, acompanhado das respectivas Notas Fiscais e do
Empenho.

17- ons osmcmcoss DA CONTRATANTE
17.1- A Contratante so obriga a proporcionar £1 Contratada todas as condiciies necessaries ao pleno
cumprimento das obrigacﬁes decorrentes do Tormo Contratual, consoante estabelece a Lei no
8.666/93 e suas alteracﬁes posteriores;
17.2- liiscalizar e acompanhar a execucfio do objeto contratual;
17.3- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
17.4- Providonciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais/ Faturas dovidamente
atestadas pelo Setor Competonte.

18- DAS osnloacoss on CONTRATADA
18.1-Entregar os produtos objeto do Contrato do conformidade com as condicéies e prazos
estabelecidos neste Edital, no Tormo Contratual e na proposta vencedora do certarne;
'
18.2- Manter durante toda a duracéo do contrato, em compatibilidade com as obrigacﬁes
assumidas, todas as condiciies de habilitacéio o qualiﬁcacao oxigidas na 'licitacéio;
~
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 torceiros, provocados por
ineﬁciéncia ou irregularidado cometida por seus ompregados e/ou prepostos envolvidos na entrega
do objeto contratual.
18.5 — Substituir, as suas expenses, o produto fornecido em que so veriﬁquem vicios ou impurezas
destoantes do padrao normal:
18.6 - Rosponsabilizar-so pelos danos causados diretamente a Administracao ou a torceiros,
decorrentes do sua culpa ou dolo na execucéio do Contrato. nao oxcluindo ou reduzindo essa
responsabilidado a fiscalizac.-izio ou o acompanhamento polo CONTRATANTE;
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18.7 — Assumir, por sua conta oxclusiva, todos. os encargos resultantos da exocucao do Contrato
inclusive impostos, taxas, ernolumentos e suas majoracﬁes incidentosou que viorem a incidir sobre
o referido objeto, bem com os encargos trabalhistas, previdenciarios e socuritarios do sou possoal;
18.8 - Utilizar, na exocuciio do presento Contrato, somento pessoal om situacio trabalhista e
securitaria regular;
'
_
I
1' "
18.9 - N50 transferir a outrem, no todo ou em parto, o contrato firmado com 0 CONTRATANTE, sem
sua prévia e exprossa anuéncia;
_
_
18.10 — Manter durante a oxecucao do contrato e em compatibilidade com as obrigacﬁes assumidas,
todas as condicdes do habilltacao e qualificacfio exigidas na Iicitacfio.
9
18.11 — O CONTRATADO ofotuara o fornecimonto do objeto ora licitado, do imediato ou do acordo
com as nocessidades das Diversas Unidades Administrativas [SECRE'l‘ARlAS);
18.12 - Em caso do rejoicao do produto fornecido o CONTRATADO, devera substitui-Io no prazo do
06 (sols) horas; em casos fortuitos outdo forca maior, ldevidamente justiﬁcados, a Administracao
poderé relevar atraso quanto aos prazos acima roferidos.
_
19- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1- Pola inexocuc?-io total ou parcial das obrigacﬁes assumidas, garantidas a prévia defosa, a
Administracao podera aplicar a CON'I‘RA'I‘ADA, as seguintes sancoosz
a) Adverténcia.
b] Multas do:
b.1) 10% [dez por cento) sobre o valor contratado, em caso do recusa da LICITANTE VENCEDORA
em assinar o contrato dentro do prazo do 05 (cinco) dias uteis, contados da data da notiﬁcacao feita
pela CONTRATANTE.
'
b.2) 0,3°/o [trés décimos por cento) sobre o valor da parcola nﬁocumprida do Contrato, por dia do
atraso na entrega do objeto contratual, até 0 limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2% [dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcola nao cumprida do Contrato e rescisiio
do pacto, a critério da SECRETARIA REQUISITANTE. em caso do atraso superior a 30 (trinta) dias
na entrega dos materials/servicos.
b.4) O valor da multa referida nesta cléusula seré descontado “ex-officio" da CONTRATADA,
mediante subtracéio a ser ofetuada em qualquer fatura do crédito em seu favor que mantenha junto
a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, independente do notiﬁcacao ou interpolacéio
judicial ou extrajudicial;
c) Suspensao tomporaria do direito do participar do licitacao e impedimonto do contratar com a
Administracao, pelo prazo do até 05 (cinco) anos;
'
d) Declaracﬁo do inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraciio Publica, onquanto
pendurarem os motivos detorminantes da punicao ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitacao.
19.2- As sancfies previstas nos itens antocedentos serao aplicadas pela autoridado competente,
assogurados ao Contratado ou ao Adjudicatario, o contraditorio o a.mpla defesa, nos soguintes
prazos e condicﬁes:
a) do 05 [cinco] dias ﬁteis nos casos do advorténcia o do suspensﬁo, e do 10 [de2) dias ﬁteis da
abertura do vista do processo, no caso do doclaracao do inidoneidade para licitar com o Municipio
do Morada Nova.
20- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

20.1- Os recursos cabiveis seréio procossados do acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei
Federal I19 8.666/93 e suas altoracﬁos.
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20.2- Des clecisﬁes proferidas pelo Pregoeiro relatives fa classiﬁcagao e desclassiﬁcagao de
propostas do pregos escritas e lances e :3: habilitagao e inabilitagfio, cabera recurso administrativo
dirigido a autoridade superior competente do organ dc origern desta licitagﬁo, que deveré ser
registrada em Ata pelo titular ou representante legal do licitante, no final da sessﬁo, constando o
rnotivo e a sfntese das suas razﬁes. podendo o interessado juntar memoriais no prazo de O3 [trés]
dias,-contados a partir do 19 (primeiro) clialuitil seguinte ao cla inte1"posigﬁ'o, no enderego constante
da Prefeitura de Morada Nova, ficando os demais licitantes, desde logo. intimados para apresentar
contrarrazﬁes em igual mimero cle dias, que comegarao a correr do término do prazodo recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
_
_
1
20.3— Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a 0 dia do inicio _e incluir-.se-é 0
do vencimento, e considerar-se-an os dias consecutivos, excetol quando for on estiver
explicitamente disposto em contrario. So se iniciam e vencem os prazosreferidos em dial-de
expediente normal na Prefeitura de Morada Nova.
.
_
11 1
21~ DAS RESCISOES CONTRATUAIS
21.1 - A resciséo contratual poderé ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I
a Xll do art. 78 da Lei Federal n9 8.666/93;
p
b] Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagﬁo escrita e fundamentada da
autoridadc competente, reduzida a termo no processo licitatorio. desde que haja conveniéncia da
Administragﬁo;
V
c_] Em caso de rescisﬁo 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 prejuizos regulamentares comprovados, quando
os houver sofrido;
22- DAS DISPOSICGES GERAIS
22.1. Fica asscgurado é Entidade de Licitagao o direito de:
22.1.1. adiar a data de abertura da presente Licitagao, dando conhecimento aos interessados,
notiﬁcando-se, por escrito, as Licitantes que jzi tenham retirado o Edital, com a antecedéncia do 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 Pregﬁo, a qualquer tempo, desde que
ocorrentes as hipéteses de ilegalidade ou interesse pﬁblico. dando ciéncia aos interessados;
22.1.3. alterar as condigoes deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregﬁo. ﬁxando
novo prazo, n50 inferior a 08 (oito) dias Liteis, para a abertura das propostas, a contar da publicagao
das alteragoes.
22.2. A participagao neste Pregﬁo implicara aceitagﬁo integral e irretratzivel das normas do Edital e
seus anexos, bem como na observémcia dos preceitos legais e regulamentares, ressalvaclos 0 direito
de impugnagﬁo e recurso.
22.3. E facultada ao Pregoeiro ou a Autoridadc Superior, em qualquer fase da licitagﬁo, a
promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo, vedada a
inclusﬁo posterior de documento ou inforrnagﬁo que deveria constar no ato cla sesséo pdblica.
22.4-. A Contratada ﬁcaré responsavel por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao
patrimonio da Entidade de Licitagéo. reparando as suas custas os mesmos, durante a execugao dos
servigzos contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenizagao por parte da Entidade de Licitagﬁo.
22.5. Copies do Edital e anexos serao fornecidas na sala da Comissao de Licitagﬁo, ou através do
site: wv\rv\r.1;g§;,§g,gov.br.
23 - D0 FORD
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23.1- Fica eleito o foro da Comarca de Morada Nova, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer l
controvérsia oriunda do presente edital. que néo possa ser resolvida pela pvia administrativa,
renunciando-se, desde jé, a qualquer outro, por mais privilegiaclo que seja.

Morada Nova ~ CE, 08 de fevereiro de 2018.

'

. lo eAugusto ardoso do Nascimento
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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ANEXO I

TERMO or-: mzrensucm UNIFICADO
OB]E'l'O

-

AQLJISICAO DE GAS (RECARGA] LIQUEFEITO DE PETRDLEO-GLP E DE VASILHAMFI [BOTIIAO 13
KG], DESTINADOS A MANUTENQAO DIARIA DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
[SECRET/-\RlAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADANOVA, REFERENTE A0 EXERClClO DE
2018, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES CONSTANTES DO ANEXO I [TERMO DE REFERENClA),\
DO EDITAL.
1 ~
OBIETIVO
_,_,-

Com a determinagéio de cumprir a Lei Federal n9. 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com todas as
suas Alteragoes posteriores e as demais Leis que regem os procedimentos licitatorios, é que
elaboramos o presente Termo de Referéncia para nortear a Aquisigtao de recarga dc gas liquefeito de
petroleo, para que no procedimento legal, seja efetuada a selegao de proposta mais vantajosa para a
Administragao Piiblica Municipal, tendo por finalidade deﬁnir elementos que norteiam a contratagﬁo
de empresa que pratique pregos de mercado e qualidade nos produtos, visando a formagao de
contrato. para atender as necessidades das Diversas Unidades Administrativas, no decorrer do ano
de 2018.
1

IUSTIFICATIVA

-

A aquisigéio faz-se necessaria para o abastecimento de Gas Liquefeito de Petroleo - GLP, botijﬁode
13KGS, junto as Diversas Uniclades Administrativas do municipio de Morada Nova no oxercicio de
2018.
Vale salientar, que as quantidades constantes deste termo foram obtidas de acordo com a estimativa
da demanda levantada por cada Unidade Administrativa para o exercfcio de 2018.
-H.‘
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OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

A Contratante se obriga a proporcionar s Contratada todas as condigoes necessérias ao pleno
cumprimento das obrigagoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no
8.666/93 e suas alteragoes posteriores;
Fiscalizar e acompanhar a execugéio do objeto contratual;
Comunicar s Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugéio do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
Providenciar os pagamentos a Contratada s vista das Notas Fi_scais/ Faturas devidamente atestadas
pelo Setor Competente.
~
OBRIGACOES DA CONTRATADA

Entregar os produtos objeto do Contrato de conformidade com as condigoes e prazos estabelecidos
neste Termo e na proposta vencedora do certame;
Manter durante toda a duragtao do contrato, em cornpatihilidade com as obrigagoes assumidas,
todas as condigoes de habilitagao e qualiﬁcagao exigidas na licitagéof
2
Providenciar a imediata corregao das deﬁciéncias e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;

2
PREEFEITURA MUNICIPAL DE NIORADA NOVA
. AV. MANUEL. CASTRO. N". T26 — CENTRO - MORADA NOVA -- CEARA- CEP B29-40.000

GNPJ 07.782.840IDOD1—DO - CGF D6.920.171-4. E-MAIL: licitacaomn@outlqok.com.hr, Fone - 34221331

t

gas BB IQ»,-

nsrano no CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURADA NOVA

~ l =1’ai’
H

I

-

=""

Arcar com eventuais prejuizos causados a Contratantc e/ou torceiros, provocados por lnaﬁ@j.§‘:nciam.f$'
ou irregularidade cometida por seus empregaclos e/ou prepostos envolvidos na entrega do ogldllo
contratual.
. 1
Substituir, as suas expensas. o produto fornecido em que se veriﬁquern vicios ou impurezas
destoantes do padr.-ionormal;
Responsabilizar-so 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
ﬁscalizagao ou o acompanhamento pelo CON'I‘RA'I‘ANTE;
1
Assurnir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execugao do Contrato inclusive 2
impostos, taxas, emolumentos e suas majoragﬁes incidentes ou que viorem a incidir sobre o‘
referido objeto, bem com os encargos trabalhistas. previdenciarios e securitarios do seu pessoal;
Utilizar, na execugao do presente Contrato, somente pessoal em situagao trabalhista e securitaria
regular;
N50 transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato firmado com o CONTRATANTE, sem sua
prévia e expressa anuéncia;
Manter durante a execugﬁo do contrato e em compatibilidade com as obrigagﬁes assumidas, todas
as condigoes de habilitagao e qualificapao exigidas na licitagao.
O CONTRATADO efetuara o fornecimento do objeto ora licitad0,.de imediato ou de acordo com as
necessidades das Diversas Unidades Administrativas (SECRETARIAS];
Em caso de rejeigao do produto fornecido o CONTRATADO, deveré substitui-lo no prazo de 06
(seis) horas; em casos fortuitos ou de forga maior, devidamente justiﬁcados, a Administragao
podera relevar atraso quanto aos prazos acima referidos.

EXIGENCIAS PARA HABILITAQAO
A) HABILITAQAO ]unin1cA
a.1] REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa, no registro publico do empresa mercantil da
Junta Comercial; deven.do, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia, apresentar 0 registro
da junta onde opera com averbagéio no registro da Junta onde tem sede a rnatriz, acompanhado
da(s) cépia(s) do(s) CPF e RG do[s) socio(s) da empresa.
_
2
a.2) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor,
devidamente registrado no registro pﬁblico de empresa mercantil da ‘Junta Comercial, em se
tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por agoes, acompanhado de
documentos de eleigao do seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial
ou agéncia, apresentar o registroda Junta onde opera com averbagao no rogistro da junta onde tem
sede a matriz, acompanhado da(s)_cépia[s) do[s) CPF e RG do[s] s6cio[s] da empresa.
.
a.3) INSCRIQAD DO ATO CDNSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas no Cartorio de Registro das Pessoas Iuridicas acompanhada de prova da diretoria em.exercicio;i
devendo, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia, apresentar o registro no Cartdrio de
Registro das Pessoas luridicas do Estado onde opera com averbagéio no Cartorio onde tem sedea
matriz.
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a.4] DECRETO DE AUTORIZAQAD, em se tratando de empresa ou sociedade, estrangeira em
funcionarnento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAQAO PARA FUNCIONAMENTO expedido
pelo érgﬁo competente, quando El atividade assim o exigir.
2
.
a.5] REGISTRO NA ORGANIZAQAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso de cooperative,

acompanhado dos seguintes documentos:

1

1

I) Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos arts. 1'5 ao 21 da lei 5.764/71;
.
ll) Comprovagao da composigisio dos organs de administragao da cooperativa . (diretoria e
conselheiros), consoante art. 47 da lei 5.764/71:
III) Ata de ﬁindacao da cooperativa;
IV) Ata da assembléia que aprovou o estatuto social;
N
V) Regimento interno com a Ata da assembléia que o aprovou;
.
VI) Regimento dos fundos constituidos pelos cooperados com a Ata da assembléia que os aprovou;
VII) Editais das 03 iiltimas assembléias gerais extraordinarias.
1
a.6) CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, no caso do licitante inscrita no Cadastro de

Fornecedores do Municipio de Morada Nova, no seu prazo de validade, de acordo com 0 disposto no
item 7.6.
I) 0 Certiﬁcado exigido acima é obrigatorio somente para o licitante que quoira substituir
documento conforms o estabelecido no item 7.6.

B) QUALIFICACAO ECONDMICO-FINANCEIRA
11.1] Apresentar o BALANCO PATRIMONIAL e demonstragoes contabeis do ultimo exercicio social
(2017), jé exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial, que
comprovem a boa situagao ﬁnanceira da empresa, vedada a sua substituigao por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oﬁciais quando encerrados ha mais de
trés meses da data de apresentagao da proposta, na forma do artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93 e
alteragoes posteriores.
b.1.1] A comprovagao da boa Situacao Financeira atestada por documento, assinado por
proﬁssional legalmente habilitado junto an Conselho Regional de Contabilidade da sede ou ﬁlial do
licitante, demonstrando que a empresa apresenta fndice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual la
1,0 (um virgula zero), calculada conforme a formula abaixo:
u A

D‘

LG = AC + ARLP
2 1,0
PC + PELP

Dude:
LG — Liquidez Geral;
AC — Ativo Circulante;
ARLP — Ativo Realizavel a Longo Prazo;
PC - Passivo Circulante;
PELP - Passivo Exigivel a Longo Prazo;
b.1.2) As empresas Dptantes pelo Sistema Slmples de Tributagiin, se declarado em
Credenciamento, ﬁcaréio isentas de apresentagiio do que se refere este item, conforme art, 25, c/c

art. 26, paragrafo 29 e art. 27 da Lei Complementar 123 de'14/12/2006, mediante.a'presentai;ao:
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b.1.2.1) Copia da Declaracao de Informacao Socioeconomicas e Fiscais - (DEFlS] de Pessoa Iuridica
e respectivo recibo de entrega em conformidade com o programs gerador cle documento cle
arrecadaciio o Simples Nacional;
b.1.3) No caso desociedacle por.a|;oes, o balanco devera ser acompanhado da publicagao em jornal
oﬁcial, em jornal de grande circulacao e do registro na junta Comercial;
_
b.1.4) No caso das demais sociedades ernpresariais,.o balanco devera seracompanhado dos termos
de abertura e encerramento do Livro Diario - estes termos devidamente registrados 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 do contabilidade e' pelo titular ou
representante legal da empresa;
_
b.1.5) No caso de empresa recém-construfda [ha menos de O1 ano), deveré "ser apresentado o

balanco de abertura acompanhado dos termos de -abertura clevidamente registrado na Junta
Comercial, constando no Balango o nomero do Livro e das folhas nos quais se ac-ha 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.
11.2] CERTIDAO NEGATIVA DE DECRETACAO DE FALENCIA OU CONCORDATA expedida pelo

distribuidor, ou distribuidores, se for 0 caso, da sede da pessoa juridica.
C) REGULARIDADE FISCAL

c.1) PROVA DE INSCRIQAO JUNTO A0 CADASTRO NACIONAL DE PESSOA IURIDICA - CARTAO
CNP];
c.2) PROVA DE INSCRICAO junto .-:1 Fazenda Estadual e/ou Municipal;
I
c.3) PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL da
sede ou filial do licitante, expedidos pelos organs abaixo relacionados e dentro dos seus periodos de
validade, devendo os mesmos apresentarem jggaldade de §NP|.

1) CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA ns DEBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO.
II] CERTIDAO QUANTO A DIVIDA ATIVA D0 ESTADO, OU EQUIVALENTE, REFERENTE A01 ICMS,
EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA FAZEN DA D0 ESTADO;
III) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MIJNICIPAIS, OU EQUIVALENE, EXPEDIDA PELO SETOR
COMPETENTE DO MUNICIPIO DA SEIDE DO DOMICILIO D.O LICITANTE.
c.4) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAQAO (CRF) OU EQUIVALENTE, perante 0 Gestor do
Fundo de Garantia por Tempo de Service (FGTS], da jurisdigao da sede ou filial do licitante,
devendo o mesmo ter igualdade de CN P] com os demais documentos apresentados na comprovagao
da regularidade ﬁscal.
c.E] Prova de situacao regular ﬁscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDAD NEGATIVA DE
DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS I3 A DIVIDA ATIVA DA UNIAO). aiterada pela
portaria conjunta RFB/PGFN n9 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site:
portconjuntaRFBPGFN18212014.htm.
c.6] CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT), da jurisdigao da sede ou ﬁlial do
licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNP] com os demais documentos apresentados na
comprovacao da regularidade Fiscal.
c.7) Alvaras emiticlos pelos organs competentes [ALVARA DE FUNCIONAMENTD - PREFEITURA);
CERTIFICADO DE FUNCIONAMENTO EMITIDO PELA AGENCIA NACIONAL DD PETRDLEOc.9.) CERTIFICADQ DE CONFORMIDADE EMITIDO PELO CORPO DE IBOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO D0 CEARA.
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c.10) Os documentos referentes a regularidade fiscal deveriaio apresentar ' aldade de CNP
ressalvando-se aquele que o proprio organ emissor declara expressamente no referido documento
que ele é valido para todos os estabelecimentos - sede e ﬁliais da licitante.
- 2
c.11) Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serao
considerados se forem acompanhados da verséio em portugues ﬁrmada por tradutor juramentado.
c.12) As cerddoes de comprovagao de regularidade, exigidas neste edital, que néio apresentarem
expressamente o seu periodo de validade, deverao ter sido emitidas nos 1L[
t rioresad t
e ame.
I
.
I

n) QUALIFICAQAO TECNICA

I

d.1) Apresentacao de pelo menos 01 (um) Atestado fornecido por pessoa juridica de direito poblico
on privado, com timbre, comprovando aptidao pelo concorrente para desempenho de atividade,
compativel com o objeto da licitacao.
D0 CONTRATO
O Municipio de Morada Nova, com a interveniéncia da SECRETARIA REQUISITANTE, assinara
contrato com a vencedora desta licitacao, no prazo méximo de 05 (cinco) dias, contados da data da
convocagao expedida por esse orgfio, sob pena de decair do direito a contratacao, podendo ser
prorrogada somente uma vez, quando solicitado pela parte, desde que ocorra motivo justiﬁcado e
aceito pelo Contratante.
Caso 0 Iicitante vencedor se recuse injustiﬁcadamente a assinar o contrato ou néio apresente
situacao regular no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior devera extinguir os efeitos
da homologacao e da adjudicagéo através do ato de rescisﬁo e retornaré os autos do processo ao
Pregoeiro, sem prejuizo da aplicagao das sangoes cabiveis.
O Pregoeiro retornaré as atividades de selecao de melhor proposta e convocara outro licitante,
observada a ordem de qualiﬁcacao e classiﬁcacao, para veriﬁcar as suas condicoes de habilitagao, e
assim sucessivamente.
.
O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato,
deixar de entregar a documentacao exigida neste edital ou apresentar documentagao falsa, ensejar
o retardamento da execugao de seu objeto, nan mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao
do contrato, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude ﬁscal, ﬁcara impedido de licitar e
contratar com 0 Municipio de Morada Nova e sera descredenciado no cadastro do Municipio, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominacoes legals.
DA DURAQAO DO CONTRATO

O Contrato tera vigoncia até 31 de dezembro do 2018 a partir da data de sua assinatura, podendo
ter a sua duracao prorrogada, nos casos previstos de acordo com o art. 57 e incisos da lei Federal
n9. 8.666/93 e suas alteracoes.
ALTERAQOES CONTRATUAIS E DA FISCALIZAQAO DO CONTRATO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, acréscimos ou
supressoes no quantitativo do objeto contratado, até Q 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
alteracoes posteriores.
'
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PREFEITURA MUNICIPAIA DE MORADA NOVA

A ﬁscalizacao do contrato dar—se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 cle 1993, sera
designado representante para acompanhar e ﬁscalizar a entrega dos bens e/ou servicos, anotando
em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a lexecucéio e determinando o que for
necessario a regularizacéio de falhas ou defeitos observados.
I
A ﬁscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, aindaique resulte de imperfeicoes técnicas. ou vicios redibitorios, 2e, na
ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da Administracao ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal n-° 8.666/'93 e suas alteracoes.
O representante da Administragao anotara em registro proprio todas as ocorroncias relacionadas
com a execugao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como 0 nome dos funcionarios a
regularizacao eventualmente envolvidos, determlnando o que for necessério a relgularizacao das
falhas ou deft.-itos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

.

.

DA ENTREGA D0 OBJETO E DO PAGAMENTO
Os produtos deverao ser entregues de IMEDIATO nos locals a serem deﬁnidos pelas SECRETARIAS
LICITANTES, a partir daemissao da solicitacéo.
u 2
2
Caso a empresa vencedora do certame -nao tenha empresa ou ﬁlial na sede do municipio de MoradaNova, a mesma tera que ter representacéio no municipio para desempenhar 0 contrato.
Os produtos entregues pela licitante vencedora estaréio sujeitos a aceitacao plena pelo orgao
recebedor.

A autoridade superior competente do organ de origem desta licitacao podera designer urna
Comissao de Recebimento, cujo proposito sera a confcréncia 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 cle pI‘E(,‘0S, a Comissao rejeitara 0
recebimento do mesmo.
A Contratada ﬁcara obrigada a trocar, imediatamente, sem onus para a origem desta licitagao, a
mercadoria que vier a ser recusado.
I
O pagamento sera efetuado apos 0 recebimento dos materiais, devidamente atestados pelo Setor
(Iompetente e/ou pela Comissiio Recebedora, devendo ocorrer no prazo maximo de 30 [trinta] dias
da data do recebimento do material, acompanhado das respectivas Notas Fiscais e de Empenho. '
Transcrito na Integral do Termo de Referéncia original, parte integrante desse processo.

Jorge Augusto Cardoso do 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 MQNICIPAL DE MORADA
NOVA, ATRAVES DA SECRETARIA
E DO OUTRO LADO_ A
EMPRESA
QUE ASSIM
PARA O FIM QUE A SEGUIR DECLARAM:

A PREFEITURA MUNICIPAL ma MORADA NOVA, através da Secretaria de

'

pessoa

juridica de direito pﬁblico interno, com sede a Av. Manoel de Castro, n9. 726, Centro, Morada Nova,
Cearé, inscrita no CNP]/MF sob 0 n9
neste ato representado pelo (a)
Secrc-tério(a] de
Sr.[a]
portador(a) do CPF n9.
doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
com
sede in
inscrita no CNP] Sob o 119.
representada por
portador[a] CPF n9.
doravante denominada de
CONTRATADA, ao ﬁm assinado, de acordo com 0 Edital de PREGKO PRESENCIAL N9. 006/2018 DIVERSAS, em conformidade com 0 que preceitua a Lei Federal n9. 8.666/93, de 21 de junho de
1993 e suas altera<;6es posteriores, a Lei Federal n9 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitandose os contratantes és suas normas e iis cléusulas e condigoes a seguir ajustadas:

cLAusu1.A PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL
1.1- Fundamenta-se este contrato no PREGAO PRESENCIAL N‘-’ 006/2018 - DIVERSAS, na Lei
Federal n9 8.666/93, de 21 de junho do 1993 e suas alteragoes posteriores. na Lei Federal n9
10.520/02, dc 17 de julho de 2002, e na proposta de pregos da Contratada.

CLAUSULA SEGUNDA - D0 OBIETO
2.1

-

AQU1s1(;A0_

-

DE _______ii,

Bo'r1]Ao

13KGS,

D_ES'I'INAD()$

A

F
_, REFERENTE AO EXERClClO ADE 2018, DE ACORDO COM AS
QUANTIDADES CONSTANTESDO ANEXO I (TERMO DE REFERENCIA], DO-EDITAL.

CLAUSULA TERCEIRA - D0 VALOR DO CONTRATO

3.1- A CONTRATANTE pagaré in CONTRATADA pela execugﬁo do objeto deste contrato 0 Valor
Global de R$
(
e_
.
H), de acordo com a Planilha de Pregos
discriminada abaixo:
LOTE ____

ITEM

DESCRICAO no PRODUTO

_

_.

_

d

QUANT.
_.

VALOR
UNIT.

uma.
1

l

[R_$)l

wmon
TOTAL
I

(F:$_)e,

inuon TOTAL no yon; (ask
*

PREEFEITURA MUNICIPAL tie MORADA Nova

AV. MANDEL CASTRO, N“. 726 - GENTRO - MDRADA NOVA -F CEARA~ CEP 152940.000

0

,

CNPJ 07.7B2.84DIOO01-00 — CGF 05.920171-4. E-MAIL: lieltacaom |1@0utlD0k.CDlTl-bl‘ . Fﬂne — 3-422.1331

”

éeal
W

eFl . W e

W

0

*\".\%%u Ga H5‘

ESTADO no CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL pl; Momma NOVA
0
0
N

CLAUSULA QUARTA - DA nuimgﬁo no comnmo
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.

4.1- 0 Contrato tcra vigéncia até 31 de Dezembro de 2018, a partir da data de sua assinatora,
podendo ter a sua duragao prorrogada, nos casos previstos de acordo com-o ‘art. 57 e incisos da lei
Federal nil. 8.666/93 e suas alteragﬁes.
L
V .
CLAUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS

5.1 - As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, correrao por

conta das seguintes Dotagoes Orgamentérias: nil L

_ - .

.

L

L

Elemento de Despesa:
_ ,
—
i
_, sub elemento de despesa:
com recursos diretamente arrecadados ou transferidos da Prefeitura Municipal
de Morada Nova, consignados no Orgarnento do 2018.

CLAUSULA SEXTA - no REAIUSTAMENTO ms Pmzoo
6.1- N50 havera reajuste de pregos, podendo ocorrer rcvisao dos mesmos na hipétesc de ocorréncia
de fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de consequéncias incalculéveis durante a gestﬁo
contratual, bem como ocorra majoragéo legal de pregos; devendo a contratada se manifestar e,
comprovadamente, demonstrar 0 desequillbrio economico - financeiro do contrato, cabendo ao
contratante, justiﬁcadamente, aceitar ou nﬁo, aplicando-se a-T]LP- Taxa de Iuros de Longo Prazo ou
outro indice em vigor, caso essa seja extinta.

CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERAl,10ES'CONTRATUAlS 12 on FISCALIZAQAO no CONTRATO _ _ '
7.1- A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, acréscimos ou
supressoes no quantitativo do objeto contratado, até o limite dc 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
alteragﬁes posteriores.
7.2 — A ﬁscalizagao do contrato dar-se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 dc 1993, sera
designado representante para acompanhar e ﬁscalizar a entrega dos bens e/ou servigos, anotando
em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugﬁo e determinando 0 que for
nocessério a regularizagéio de falhas ou defeitos observados.
,
7.3 — A ﬁscalizagao nﬁo exclui nem re-duz a responsabilidade da contratada-, inclueive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda queresulte do imperfeigoes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da Administragéo ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragzdes.
7.4 — O representante da Administragéo anotaré em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugéo do contrato, indicando "dia, més e ano, bem como 'o nome dos
funcionarios a regularizagao eventualrnente envolvidos, determinando o que for necessério £1
regularizagao das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis.

CLAUSULA OITAVA -' on ENTREGA no OBIETO E no PAGAMENTO
8.1- Os produtos deverﬁo ser cntregues de IMED!Aj[Q. nos locals a serem deﬁnidos pela
CONTRATANTE, a partir da emissao da solicitagao.
L
8.1.1. — Caso a empresa vencedora do certame nﬁo tenha empresa ou ﬁlial na sede do munic1'pio de
Morada Nova, a mesma tera que ter representac;5o no municipio para desompenhar o contrato de
acordo com o que se pede na clausula 8.1.

PREEFEITLIRA MUNICIPAL dis MDRADA Novf/'(
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8.2- Os produtos entregues pela licitante vencedora estarﬁo sujeitos a aceitacao plena pelo orgfz-io
recebedor.
‘
8.3- A autoridade superior competente do orgao de origem desta licitacao poder:-.-'1 designar uma
Co"missz'io cle Recebirnento, cujo propésito sera a conferéncia dos produtos entregues com as
especificacoes contidas na proposta de precos da Contratada. Caso o produto entregue "esteja em
desacordo corn as especificacoes contidas na proposta ‘de pregos, a Comisséio rejeitara o
recebimento do mesmo.

'

.

8.4- A Contratada ﬁcaré obrigada a trocar, imediatamente, sem Emus para a origerndesta licitacao, a
mercadoria que vier a ser recusado.
V
8.5- O pagamento sera efetuado apés or recebimento dos materiais, devidarnente atestados pelo
Setor Competente e/ou pela Comissao Recebedora, devendo ocorrer no prazo 'méximo de 30
(trinta] dias da data do recebimento do material, acompanhado das respectivas Notas Fiscais e de
Empenho.

A

_

-

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGA(IOES DA CONTRATANTE

9.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicﬁes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigagoes decorrentes do Tormo Contratual, consoante estabelece a Lei n9
8.666/93 e suas alteragoes posteriores;
9.2- Fiscalizar e acompanhar a execucﬁo 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 :31 Contratada a vista das Notas Fiscais/ Faturas devidamente
atestaclas pelo Setor Competente.

CLAUSULA oﬁcnvm - DAS OBRIGAQGES DA CONTRATADA
10.1-Entregar os produtos objeto do Contrato dc conformidade com as condicoes e prazos
estabelecidos neste Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
10.2- Manter durante toda a duragao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condigﬁes de. habilitagao e qualificacao exigidas na licitagao;
10.3- Providenciar a imediata correcéio das deﬁciéncias e/ou irregularidades apontadas pela
Contratante;

_

L

10.4- Arcar com eventuais prejuizos causados a Contratante e/ou torceiros, provocados por
ineﬁciéncia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega
do objeto contratual.
10.5 — Substituir, as suas expensas, o produto fornecido em que se veriﬁquem vicios ou irnpurezas
destoantes do padrao normal;
10.6 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragﬁo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa on dolo na execucao do Contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidadc a fiscalizagzao on o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
10.7 - Assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execucaoldo Contrato
inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majoracﬁes incidentes ou que vierem a incidir sobre
o referido objeto, bem corn os encargos trabalhistas, previdenciarios e securitarios do seu pessoal;
10.8 - Utilizar, na execucéio do presente Contrato, somente pessoal em situagﬁo trabalhista e
securitaria regular;
1.0.9 — Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o contrato ﬁrmado com 0 CONTRATANTE, sem
sua previa e expressa anuéncia;
L
10.10 — Manter durante a execucao do contrato e em compatibilidade corn as obrigacoos assumidas,
todas as condicdes de habilitacao e qualiﬁcagao exigidas na licitacao.
10.11 — O CONTRATADO efetuara o fornecimento do objeto ora licitado, do imediato ou de acordo
_

l
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com as necessidades das Diversas Unidades Adrninistrativas [SECRETARlAS);
Y
10.12 — Em caso de rejeigao do produto fornecido 0 CONTRATADO,devera substitul-lo no prazo de
06 (seis) horas; em casos fortuitos ou de forca maior, devidamente justifioados, a Administracao
podera relevar atraso quanto aos prazos acima referidos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - nns snncoss ADMINISTRATIVAS

A

.

11.1- Pela inexecucao total ou parcial das obrigagties assumidas, garantidasi a préviapdefesa‘. a
Adrninistracao podera apli car a CONTRATADA, as seguintes sancoesz
a) Adverténcia.
la) Multas de:
I
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 dteis. contados da data da notiﬁcagéio feita
pela CON'l‘RA’l‘AN'l‘E
b.2) 0.3% [trés décimos por cento) sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato, por dia dc
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 resciséio
do pacto, a critério da SECRETARIA REQUISITANTE, er_n caso de atraso superior a 30 (trinta] dias
na entrega dos produtos/servicos.
b.4) O valor da multa referida nesta cléusulas sera descontado “ex-officio" da CONTRATADA,
mediante subtracﬁo a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto
a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, independents do notiﬁcagio ou interpelagéo

judicial ou extrajudicial;
c) Suspensao temporéria do direito de participar de licitacao e impedimento de contratar com a
Administragao, pelo prazo de até 05 [cinco] anos;

V

cl) Decla.ra1;ao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraci-io Pliblica. enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punigao ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitagao.
11.2- As sangoes previstas nos itens antecedentes scrao aplicadas pela autoridade competente,
assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatério, 0 contraditério e ampla defesa, nos seguintes
prazos e condicoesz
"
a) de 05 (cinco) dias ilteis nos casos de adverténcia e de suspensao; o, do 10[dez) dias iiteis da
abertura de vista do processo, no caso do dcclaragﬁo de inidoneidade para licitar com 0 Municipio
de Morada Nova.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS RESCISGES CONTRATUAIS

12.1 - A rosciséio contratual poderé ser:
a] Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enurnerados nos incisos I
a XII do art. 78 da Lei Federal n9 8.666/93;
'
b) Arnigavol, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundarnentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que haja conveniéncia da
Administracao;
c] Em caso de rescisao prevista nos incisos Xll e XVII do art. 78 da Lei I19 8.666/93, sem que haja
culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares cornprovados, quando
os houver sofrido;
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13.1- Fica eleito o foro da Comarca de Morda Nova, Estado do Ceara, para dirirnir toda e qualquer _
controvérsia oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via adrninistrativa,
renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiadﬂ" que seja.
E, por estarem acertados as partes, ﬁrmam o presente instrumento contratual em 03 (trés) vias_
para que possa produzir 05 efeitos legais.

Morada Nova - CE,

de

"

do 20

A

.

Secretaria
Prefeitura Municipal de Morada Nova
CONTRATANTE

Nome do Representante
Nome da Empresa
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

01.
Nome:
CPF/MF:

l_ _

02.
Nome:
CPF/MF:

_

_

K
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ANEXO lII- MODELO DE FICHA DE CREDENCIAMENTO
MODALIDADE: Pregﬁo Presencial n9 006/2018 - DIVERSAS

0B]ETO:
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE
NOME DE FANTASIA:

cur]:
*"

[

‘7

i

ENDERECO COMPLETO:

N9

BAIRRO: 1

FOVNE/FAX:

CIDADE: ‘

i

ICEP:

_

'

ENDERECO suzraomco no LICITANTE:

I .

DADOS CREDENCIADO:

'

RG N9:

‘

' .

CPF N9:

6
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ANEXO IV‘

nscmancao nn HAVBILITAQAO
PRECAO PRESENCIAL N.9 006/ 2018 - DIVERSAS

._A empresa

inscrita no CNP] 11.9
, com sede
declara, sob as penas da -lei, que atendera as exigéncias do

Edital no que se refere a habilitagao juridica, qualificacao técnica e econ0micofinanceira, e que esta regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, FGTS
e CNDT.
I
,

de

de 20_

(assinatura, nome e ndmero da identidade do declarante)

'I='|'=iEEFEITuRA MUNICIPAL Iii; MDRADA NOVA
I
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ANEXO V
DECLARAQAO DE FATOS SUPERVENIENTES

PREGAO PRESENCLAL N3 one/2010 - DIVERSAS
A empresa
, inscrita no CNP] n9.
com sede
declara, sob as penas da Lei, que até a prcsente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitacao -no presente Processo Licitatorio. ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

_

.

"ode

do 20_.

(assinatura,-nome e numero da identidade do declarante]

Q
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ANEXO VI

DECLARAQAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 79 DA CF

DECLARAQAO

'

A empresa
CNP] n9.
com sede
declara, em atendimento ao previsto no edital do Pregéio Presencial 11.9
que nﬁo
possul em seu quadro de pessoa] empregado menor de 18 [dezoito) anos em trabalho noturno.
perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho. -

.

de

H de 20_

[assinatura e identiﬁcagao do responsével pela empresa)

OBS.: Se a empresa possuir menor de 16 (dezesseis] anos, na condicao de aprendiz, desde que
maior de 14 (quatorze) anos, devera declarar essa condicao.
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ANEXO VII
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAQAO DE
MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGAO PRESENCIAL N9 006/ 2018 - DIVERSAS

A empresa
, CNP] n."
com sede
I
Declaro [amos) para todos os ﬁns de direito , especiﬁcamente para participagao de licitagao na
modalidade de pregao, que estou [amos) sob o 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 do Agosto de 2014.

.

_

_de

_

(Assinatura, nome e Ndmero da Carteira de ldentidade do Declarante)

Q
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ANEXO VIII
MODELO DE PROPOSTA

Através do presente cleclaramos inteira subrnissao aos ditames Lei. n9 10.520. Ade 17
de julho de 2002, subsidiada pela Lei nil 8.666/93 e suas posteriores alteracdes e, as cléusulas. e‘

condicﬁes previstas neste Pregao Presencial I1-9 006/2018 - DIVERSAS.

I

I

Declaramos, ainda que nos precos apresentados, bem como nos Iances verbais, estao
incluidos todos os custose despesas de impostos, taxas, entre outros.
,
Assumimos o compromlsso de bem e ﬁelmentc executar o objeto desta licitacao. caso
sejamos vencedores da presente licitacao.

HNSERIR PRQROQIIIA [QB EB§§Q§|

PROPONENTEI
ENDERECD:
CNP] N9:

-

VALOR UNIT./GLOBAL R$:
VALIDADE DA PROPOSTA: so (SESSENTA) DIAS
DADOS BANCARIOS:
DATA:

(Assinatura do Representante Legal, Carimbo da Empresa Licitante)
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IX

nncmaacﬁo on INEXISTENCIA DE VINCULD EMPREGATICIO COMO MUNICIPIO DE MORADA
NOVA.
.

, p o'rtador[a) do RG n"— ii e CPF n 9 M,
Eu,
residente e domiciliado[a) a
ocupante do cargo de iii, da empresa
inscrita corn o CNP] n9
I
com sede a i_________,_
declaro para os devidos fins que nao tenho nonhum vinculo empregatigjg dg ugnhuma
natureza com a Prefeitura Municipal de Morada Nova.
-

,_de

de 2018

ASSINATURA D0 DECLARANTE

(*) A Declaracao sera assinada por todos os sécios da empresa (SEPARADAMENTE), seifor 0 caso.

._-
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