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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

EDITAL
EDITAL DE uc1TA<;Ao PARA ATA DE REGISTRO DE PREr;os
PREGAO PRESENCIAL N9 PP-009/2018 ~ DIVERSAS
oR(;Aos REQUISITANTES DO CERTAME: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
(SEINFRA); SECRETARIA DA SAUDE (SESA); SECRETARIA DE EDUCAQAO“ EAszcA (SEDUC);
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (SAS): SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL
[SEAI]; SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANQAS [SEFIN); SECRET/\RlA DA AGRICULTURA,
PEcuAR1A E RECURSOS HIDRICOS (SEAGRI); SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO (SECULT);
SECRETARIA DO ESPORTE E IUVENTUDE [SE]UV); INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA
NOVA [IMAMN], SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SEAD].
one/10 GERENCIADOR DA ARP: SECRETARIA DE EoucA<;Ao B/\SlCA (SEDUC)
OBIETO: sELE<;A0 DE MELHOR PROPOSTA ATRAVES DE REGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA
AQu1su;A0 DE R1431-‘ElC0ES PRONTAS, LANCHES QUENTINHAS, DESTINADOS A0 ATENDIMENTO
DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MORADA NOVA, CONFORME EsPEcIF1cA<;OEs CONSTANTES N0 TERMO DE REFERENCIA [ANEXO 1),
DESTE EDITAL.
TIPO DE LICITAQAO: Manor prego por lote.
LOCAL D0 PREGAO: Sala da Comissao de Licitagilo da Prefeitura Municipal de Morada Nova, situada
é Av. Manoel Castro, n9 726, Centro, Morada Nova, Cearé.

DATA E HORA PARA RECEBER, ABRIR E EXAMINAR PROPOSTAS E D0cUMENTA(;A0 DE
EMPRESAS QUE PRETENDAM PARTICIPAR D0 PREGAQ PRESENCIAL N9 PP-009/2018 DIVERSAS, em 28 de Margo de 2018 as 09:00 horas (horério local)

|3gEAMgg1|,Q
Este procedimento licitatério reger~se-é pelas disposieoes da Lei Federal n9 10.520, de 17/07/2002 —
Lei que Regulamenta 0 Pregéo, pelo Decreto n9 3.555, de 08/08/2000, alterados pelos Decretos n9
3.693, de 20/12/2000 e n9 3.784, de 06/04/2001, Decreto n9 5.450, de 31/05/2005 e rem como
subsidiaria a Lei n" 8.666, de 21/06/1993 e alteragoes posteriores — Lei de Licitagﬁes, da Lei n9 8.078,

de 11/09/1990 — Codigo de Defosa do Consumidor, Decreto n9 6.204/07, Lei Complernentar n9 123
do 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n9 147 do 07 de Agosto de 2014, Lei Federal n9

155/2016, de Z7 de outubro dc 2016, Lei Federal 12.440 de 07 de julho cle 2011 que altera o tftulo
VII-A da Consolidagzio das Leis do Trabalho e demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposigoes

estabelecidas no presente edital e sous 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 n9

024/2017, de 02 de janeiro de 2017, e assessorado pelos servidores: ADRIANO LUIS LIMA GIRAO
[Equipe de Apoio) e WALLISON RABELO CRUZ (Equipe do Apoio], nomeada através desta mesma
Portaria, juntada ao processo administrativo de que trata esta licitagﬁo, recebera e abriré no horério,
data e local acima indicados, as PROPOSTAS DE PRECOS e os DOCUMENTOS DE HABILITACAO,
referentes a licitagiao objeto deste instrumento, para a escolha da proposta mais vantajosa, observadas
as normas e condigﬁes do presente Edital.
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As propostas deveréo obedecer as especiﬁcagoes estabelecidas por este instrumento convocatorio
e seus anoxos, que dele fazem parte integrante.
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Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitagao serao recebidos no enderego
acima mencionado, na sesséio pdblica de processamento do Progﬁo, apos 0 crodenciamento
dos interessados que so apresentarem para participar do certame.

1. no OBJETO
1.1. sEI.E(;Ao DE MELHOR PROPOSTA A'rRAvEs DE REGISTRO DE PREc;os PARA A FUTURA
AQU1s1(;Ao DE REFEIQCES PRONTAS, LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS A0 ATENDIMENTO
DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [sEcRETARIAs) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MORADA NOVA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES N0 TERMO DE REFERFJNCIA (ANEXO 1),
DESTE EDITAL.
1.2 CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE

ANEXO I — Termo do Referéncia
ANEXO II — Minuta do Contrato
AN EXO III — Ficha de Credenciamento
AN EXO IV - Declaragao de Habilitagao
ANEXO V - Declaragao de Fatos Supervenientes
ANEXO Vl - Declaragrao que néo emprega menor do 18 anos
ANEXO VII - Modelo de declaragéo de enquadramento em regime de tributagéio
ANEXO VIII - Modelo de Proposta
ANEXO IX - Declaragao de lnexisténcia cle Vinculo empregatfcio com 0 Municipio de Morada Nova
AN EXO X - Minuta da Ata de Registro De Prego
ANEXO Xl - Mapa de Prepos Registrados
1.3. DAS FASES DO PROCESSO LICITATQRIO
1.3.1. O presente procedimento de llcltagﬁo seguiré o seguinte trémite em fases distintas:

1.3.2. Credenciamento dos licitantes, conforme subltem deste edital;
1.3.3. Recebirnento de envelopes contendo as "Propostas de Pregos" e os “Docurnentos de Habilitag:.io”;
1.3.4. Abertura das Propostas de Pregos apresentadas, veriﬁcagao e classiﬁcagiio inicial;

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

1.3.9. Homologagﬁo;

1.3.10. Contratagaio.

2. DAs coND1(:oEs E REsTR1q;oEs DE PART|clPA(:Ao
2.1 - DAs conolcoss DE PAR'r1c1PAg:Ao
2.1.1 - Poderéo participar do prosente Pregiio, toda e qualquer firma individual ou sociedade
regularmente estabelecida

no

Pals, que seja

especializada e credenciada

nos referidos

servigos/produtos objeto deste certame e que satisfaga a todas as exigéncias do presente Edital,
especiﬁcagoes e normas, de acordo com os anexos relacionados.
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2.2 - DAs REsTR1coEs DE PARTICIPAQAD
2.2.1— Nfio podera participar da licitacao pessoa juridica que estejarn cumprinclo penalidade do
Suspensao Temporaria para licitar on contratar imposta por organ/entidade destc Municipio ou
declaradas inidoneas por forca da Lei de Licitacocs e suas alteracocs posteriores;
2.2.2 - N50 seré admitida a participacao de empresa sob a forma de Consércios ou grupo de ompresas
e com faléncia decretada;
2.2.3 — Nan podera participar empresas que estejam incluidas no Cadastro de lnadimpléncia da
Fazenda Piiblica Estadual — CADINE, nos termos do art. 3°, cla Lei n° 12.411, do 02.01.95 e do seu
Decreto Rogulamentador n° 23.661, de 20.04.95;

2.2.4 — Quando um dos socios representantes Du responsaveis técnicos da Licitante participar de mais
do uma empresa especializada no objeto desta Licitacao, somente uma delas poderé participar do
certame licitatorio;

2.2.5~ N50 poderé participar do certame pessoa juridica que estiver sofrendo penalidades impostas
por qualquer orgao/entidacie da Admiilistracao Pﬁblica Municipal motivadas pelas hipoteses previstas
no art. 88 da Loi n° 8.666/93 e suas altera<,‘6es postoriores.

3. D0 CREDENCIAMENTO
3.1. Para o CREDENCIAMENTO, devorﬁo ser apresentados os seguintes documentos:
3.1.1. Ficha de Credenciamento, devidamente preenchida conforme modelo do Anexo III deste edital,
condicionando toda e qualquer comunicagao entre o pregoeiro c licitantes através do enderego
eletronico inforrnado no respectivo anexo, onde devera serindicado, expressamentc, 0 nome da pessoa
credonciada, corn os respectivos RG e CPF;
3.1.2. Caso 0 contrato social ou o cstatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a Ficha
de Credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida 0 documento
para os ﬁns deste procedimento licitatorio.
3.1.3. Tratando-so de represcntante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento do
registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutive
registrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Iuridicas, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigacﬁes em decorréncia de tal investidura;
3.1.3.1. Documento de eleicao de seus administradores, em se tratando de sociedade cornercial ou de

sociedado por acoes;
3.1.3.2. Inscricao de ato constitutivo, acornpanhado de prova de diretoria em exercicio, no caso de
sociedade civil;
3.1.3.3. Decreto de autorizacﬁo, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e

assumir obrigacoes em decorréncia de tal investidura e para pratica de todos os dernais atos inerentos
ao certarne, cm se tratando de empresa ou sociedade estrangeira cm funcionamento no Pais;

3.2. Tratando-se de pessoa ﬁsica, cédula de identidado Du outro documento equivalente, com
fotograﬁa.
3.2.1. Tratando-se_de procurador, o instrumento do procuracéio especifica pﬂblica on particular
[COM NUMERACAO DO CERTAME), esta ﬁltima corn ﬁrma reconhecida do qual constem poderes
especificos para formular lances, negociar pI'Bi;0, interpor recursos e desistir de sua interposicﬁo e
praticar todos os demais atos pertinentes ao can-tame, acompanhado do correspondente docurnento
que cornprove os podores do mandante para a outorga (cont:-ato social ou documento equivalente);
3.2.2. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intencﬁo de recorrer, é obrigatorio a
licitante fazer-se representar pelo credenciado em todas as sessoes pnblicas referentes a licitacéio.
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3.2.3. Cada licitante somente podera credenciar 01 (um) rcpresentante legal na licitacao e,

consequentemente, cada credenciado representara somente 01 (um) licitante.
3.2.4. No caso de substituicﬁo do representante credenciado, a licitante devera apresentar pedido
formal nesse sentido, o qual, em sendo o caso, devera se fazer acompanhar dos documentos previstos
nas clausulas acima.
3.3. N50 poderé um representante legal ou um procurador representar mais de uma empresa.
3.4. No caso de licitante este deveré comprovar a condicao de representante legal, através de copia
autenticada de seu contrato social ou procuracao corn poderes especificos para referido ato.
3.5. DEMAIS DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO

3.5.1. Apresentar Declaracﬁo de Habilitacﬁo, constante do Anexo IV do Edital.
3.5.2. Apresenta Declaracao de enquadramento em regime de tributagao, Anexo VII do Edital.
3.5.3. Apresentar Declaracao de Inexisténcia de Vinculo empregaticio com o Municipio de Morada
Nova do[s) sr'>cio[s) e/ou proprietairio da empresa, Anexo IX do Edital.
Parégrafo Primeiro: Estes docurnentos [originais ou cépias] deverao ser entregues fora dos
envelopes, para que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes
“Propostas de Precos". No caso de copias, deverao ser autenticadas por tabeliao, pelo Pregoeiro ou por
servidor integrante da Equipe de Apoio, a vista do original.
Paragrafo Segundo: Quem prestar declaracéio falsa no documento de que trata os itens anteriores,
sujeitar-se-a as penalidados previstas na logislacao.
3.6. DA PARTICIPAQAO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.6.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte [ME ou EPP), nos terrnos da Lei
Complementar n". 123, de 14/12/2006, Alterada pela Lei Complementar n9 147, de 07 de Agosto de
2014, para que estas possam gozar dos beneficios previstos nas referidas Leis é necessério, a época
do credenciamento, manifestacao de cumprir plenamente os roquisitos para classiﬁcacéio como tal,
nos termos do Artigo 39 do referido diploma legal, por meio da Declaracéio de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte que devera ser feita no proprio formulério de credenciamento conforme
modelo disposto no ANEXO VII MODELO DE DECLARAQAO - [ME ou EPP), nos termos da Lei
Complementar n9. 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complomentar n° 147, de 07 de Agosto de
2014.
3.6.2. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte [ME ou EPP) que possua
restricao ﬁscal, quanto aos documentos exigidos neste certame, devera apresentar a declaracﬁo de que

trata o item supra, fazendo constar em tal documento também a declaracao de que consta a restricao
fiscal e que se compromete em sanar o vicio, conforme dispoe a Lei Complementar n9. 123 de
14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n9 147, de 07 de Agosto de 2014.
3.6.3. A participacﬁo de empresas classiﬁcadas como microempresa ou empresa de pequeno porte [ME

ou EPP), que tenham declarado possuir restrigao ﬁscal conforme o item acima. somente sera
permitido caso tais empresas tenham manifestado, no ato de credenciamento, a condicao de
enquadramento como ME on EPP, conforme dispizio o Item 3.6.1. deste capitulo.
3.6.4. As microempresas e empresas do pequeno porte, por ocasiéio da participaciio na licitaciio,
deverao apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacao de regularidade ﬁscal,
mesmo que esta apresente alguma restricao:
G
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3.6.5. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade ﬁscal, sera assegurado as mesmas o

prazo de 05 [cinco) dias dteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Pregoeiro, para a
regularizacao da documentacao, pagamento ou parcelarnento do débito, e emissao de eventuais
certidﬁes negatives ou positivas, estas com efeito de negativa (art. 43, paragrafo primeiro da LC
147/14);
3.6.6. A nﬁo regularizacao da documentacao, no prazo previsto no subitern supra, implicara a
decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sancﬁes previstas no art. 81 da Lei n9 8.666, de
21/06/1993, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de
classiﬁcacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitaciio (art. 43, parégrafo segunclo da LC
147/14);
3.6.7. As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao apresentar ao Pregoeiro antes de
exercer o direito de preferéncia previsto na Lei Com plementar n9.123 de 14/12/2006 os documentos:
I. Empresas OPTANTES pelo Sistema Simples de Tributacao, regido 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,
b) declaracao, firmada pelo representante legal da empresa, de nao haver nenhum impedimentos
previstos do § 49 do artigo 03 da Lei Complementar n°.123 de 14/12/2006;
ll. Empresas NAO OPTANTES pelo Sistema Simples de Tributacao, regido pela Lei Complementar n9.
123 de 14/12/2006;
a) Balance Patrimonial e Demonstragéo do Resultado do Exercicio - DRE comprovando ter receita
bruta dentro dos Iimites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 03 da Lei Complementar nil. 123 de
14/ 12/2006;
b) Copia da Declaracao de Escrituracéo Digital- SPED;
c) Comprovante de inscricao e situagao cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa juridica — CNP];
d) Copia do contrato Social e suas alteracoes;
e] Declaracao, ﬁrmada pelo representante legal da empresa de néio haver nenhum impedimento
previstos nos incisos do § 49 do Artigo 03 da Lei Complementar n9. 123 do 14/12/2006;
Paragrafo Prlmeiroz Quem prestar declaracao falsa no documento do que trata os itens anteriores,
sujeitar-se-a as penalidades previstas na legislagao.

Paragrafo Segundo: so seréio aceltas a documentacao entregue das empresas participantes no ato do
certame.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
4.1A Proposta de Precos e a Documentagﬁo de Habilitacao deverao ser apresentadas no local, dia
e hora determinados no edital, em envelopes separados, devldamente fechados e rubricados no fecho,
assim denominados:

a) Envelope n.9 1: Proposta de Precos; e
b] Envelope n.¥ 2: Docnrnentos de Habilitaciio.
4.2. Os envelopes deveréio conter, em suas partes externas, os seguintes dizeres:

Q
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ENVELOPE n.9 1 - PROPOSTA DE PRECos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MoRADA NOVA
PREGAO PRESENCIAL Nﬁ PP-009/2018 - DIVERSAS
LOTE __
RAzAo SOCIAL Do PRoPoNEN'rE=
CNPI N9: iii

ENVELOPE n.9 2 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MoRADA NOVA
PREC/10 PRESENCIAL N.9 PP-009/2018 - DIvERsAs
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE: A

CNP NP: A

I

_

4.3. A Proposta de Precos devera ser apresentada em 02 (duas) vias originais, na lingua
portuguesa, salvo quanto as expressoes técnicas de uso corrente, redigida com Clareza, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada todas as folhas pelo representante
legal do licitante proponente, contendo:
4.3.1. Indicacao do nome e nomero do banco, agéncia e conta corrente para efeito de pagamento;
4.3.2. Precos unitario e total, conforme Termo de Referéncia, para todos os itens, em real, expressos
em algarismo e por extenso, de forrna Clara e precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitacéo,

sem alternativas de precos ou qualquer outra condicao que induza o julgamento a ter mais de um
resultado;
4.3.3. Em caso de divergéncia entre os precos unitério e total, sera considerado o primeiro e entre os
expressos em algarismo e por extenso, prevalecera o ultimo;
4.3.4. Declaracao expressa de que nos precos contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura,
vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estao incluidos todos os custos e despesas, tais Como:
impostos, taxas, fretes e outros.

4.4. Serao dosclassiﬁcadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do presente Edital e sous
Anexos, forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos ca pazes de dificultar o julgamento
e, ainda, proposta que apresente valores unitarios simbolicos, ou irrisorios, de valor zero, excessivos
ou manifestamente inexeqiiiveis.

4.5. As licitantes arcarao com todos os custos decorrentes da elaboracﬁo e apresentagao de suas
propostas.

4.6. As licitantes deverao cotar preco em todos os itens de cada lote;
4.7. O prazo de validade das propostas sera de no minimo 60 (sessenta) dias.
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1. A reuniéio para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preg,-os e
Documentos de Ilabilitacao, sera ptiblica, dirigida pelo Pregoeiro e realizada na data, horario e local
determinados neste Edital.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
5.2. Nos terrnos 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, devera comprovar possuir poderes para formulacﬁo de ofertas
e lances verbais, bem como praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
5.3. Declarada a abertura da sesséio pelo Pregoeiro, n€Io mais seréio admitidos novos proponentes,
dando-se inicio ao recebimento dos envelopes, juntamente com declaracéo dos interessados ou de
seus representantes, dando ciéncia de que cumprem plenamente os requisitos de habilitacéo, em
conformidade com o inciso VII, art. 49 da Lei n.9 10.520, de 17/07/2002.
5.4. Seréo abertos os envelopes contendo as Propostas de Precos, cujos documentos serao lidos,

conferidos e rubricados pelo Pregoeiro e pelos participantes que o desejarem.

5. DOS cRITERIos DE IULCAMENTO
6.1. Para julgamento das propostas sera adotado o critério de menor preco POR LOTE.
6.2. Apos a abertura dos envelopes contendo as propostas de precos, o Pregoeiro classiﬁcara o licitante
autor da proposta de menor preco, e aqueles que tenham apresentado propostas em valores
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento], relativamente a de menor preco, conforme

disposto no inciso VI do artigo n.9 11 do Decreto n.9 3.555/2000.
6.3. Quando néo forem veriﬁcadas, no minimo, O3 (trés) propostas escritas de precos nas condicﬁes
deﬁnidas no subitem acima, o Pregoeiro classiﬁcaré as melhores propostas subseqiientes, até o
minimo de 03 (trés), para que seus proponentes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam
os precos oferecidos nas suas propostas escritas, conforme disposto no inciso VII, do artigo 11, do
mesmo Decreto.

6.4.0 empate entre dois ou mais licitantes somente ocorreré quando hoover igualdade de precos entre
as propostas escritas e quando néo houver lances para deﬁnir o desempate, neste caso o desempate
ocorrera por meio de sorteio a ser realizado durante a sessiio do presente Pregéio.
6.5. Aos licitantes classiﬁcados sera dada oportunidade para nova disputa, por meio do lances verbais
e sucessivos, de valores distintos e decresccntes, iniciando-se pelo ultimo classiﬁcado e prosseguindose com os demais licitantes em ordem decrescente de classiﬁcagﬁo.
6.6. Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classiﬁcado, ou seja, tom 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
na sua excluséio da etapa de lances verbais e na manutencfio do ultimo preco por ele apresentado, para
efeito de ordenacéo das propostas.

6.8. Caso n€Io se realizem lances verbais, sera veriﬁcada a conforrnidade entre a proposta escrita do
menor preco do item e o respectivo valor estimado para a aquisig:-'io dos produtos/servicos.
6.9. Declarada encerrada a etapa competitive e ordenadas as propostas, exclusivamente pelo critério
de menor preco, o Pregoeiro examinara a aceitabilidade da primeira classiﬁcada, decidindo

monvadamente a respeito.
6.10. Sendo aceitavel a proposta classiﬁcada de menor preco, ou seja, em primeiro lugar, sera aberto o
envelope contendo a documentacﬁo de l‘lEIblllIIEIC50, para conﬁrmaciio das suas condicﬁes

habilitatorias, seja com base na documentacﬁo apresentada ou possuir CRC valido, emitido pela
Prefeitura Municipal de Morada Nova que atenda aos requisitos previstos na leglslacao geral.
6.11. Constatado o atendimento das exigencies ﬁxadas no Edital e seus Anexos, sera declarado pelo
Pregoeiro o licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto.
6.12. Se a proposta classiﬁcada em primeiro Iugar nﬁo for aceitavel ou o seu autor néio atender aos

requisitos de habilltacﬁo, o Pregoeiro examinara a oferta subseqiiente, na ordem de classiﬁcacéo, até
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a apuracao do licitante que atenda a todas as exigéncias do Edital, inclusive quanto a documentacao de
habilitacao, o qual sera declarado vencedor, sendo~lhe adjudicado o objeto.
6.13. O licitante declarado vencedor deveré apresentar an Pregoeiro, no prazo maximo de 48
[quarenta e oito) horas apos o encerramento deste pregao, a proposta escrita de precos
contemplando o lance final ofertado - PROPOSTA CONSOLIDADA.
6.1 4. As situacﬁes previstas nos subitens acima 6.8 e 6.9, o Pregoeiro podera negociar diretamente com

o proponente para tentar obter preco melhor.
6.15. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente as
penalidades estabelecidas neste Edital.
6.16. Seré admit-ido apenas 01[um) licitante vencedor para o referido certame.

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. Nao sera rnotivo de desclassificacao simples omissoes que sejam irrelevantes para o
entendimento da proposta, que nao venham causar prejuizo para a Administracao e nem ﬁram os
direitos dos demais licitantes.
7. DOS DOCUMENTOS DE I-IABILITACAO

7.1. Os PROPONENTES deverao apresentar no Envelope n.92 — “Documentos de I-Iabilitacao", que
demonstrem atendlmento as exigencies que sao indicadas a seguir:
7.2. Declaracao expressa, sob as penalidades cahiveis, aﬁrmando a inexisténcia de fatos impeditivos
para sua habilitacao neste certame, garantindo ainda estar ciente da obrigatoriedade de informar
acerca de ocorréncias posteriores, conforme modelo de declaragao constante do Anexo V deste
Edital.
7.3. Declaracao de que a empresa nao mantém em seus quadros funcionais menores de 18 [dezoitoj
anos em trabalho noturno, insalubre, perigoso ou penoso, e menores de 14 (quatorze) anos, em
qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art 79 da
Constituicao Federal, Anexo VI deste Edital.

7.4»Caso na autenticacao conste expressarnente 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, o Pregoeiro podera veriﬁcar a autenticidade deste
através de consulta junto ao respectivo site.

7.6-Para a habilitacao juridica, o licitante devera, nos documentos exigidos neste instrurnento
convocatério, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitacao,
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 habilitagﬁes
juridica e ﬁscal, exceto os documentos enumerados nos incisos lll 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 de validade previsto para este certame e disponlvel no arquivo

e controles do competente Cadastro.

A) HABILITACAO IURIDICA
a.1] REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa, no registro pI.’Iblico de empresa mercantil da Junta
Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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onde opera com averbacao no registro da junta onde tem sede a matriz, acompanhado da[s) c6pIa[s)
do(s) CPF e RG do[s) socio(s) (I3 empresa.
a.2) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor,

devidamente registrado no registro pt'Iblico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando
do sociedades empresarias e, no caso de sociedades por acoes, acompanhado de documentos de
eleicao de seus admlnistradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia,
apresentar o registro da Iunta onde opera com averbacao no registro da Iunta onde tem sede a matriz,
acompanhado da[s) c6pia[s) do(s) CPF e RG do[s) socio[s) da empresa..
a.3) INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples — exceto cooperativas - no
Cartorio de Registro das Pessoas Iuridicas 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 averbacao no Cartorio onde tem sede a matriz.

a.4) DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando do empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO expedido
pelo orgéio competente, quando a atividade assim o exigir.

a.S) REGISTRO NA ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso de cooperative,
acompanhado dos seguintes documentos:
I] Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 ao 21 da lei 5.764/71;
II] Comprovacao da composicao dos orgaos de administracao da cooperativa (diretoria e
conselheiros), consoante art. 47 da lei 5.764/71;
III) Ata de fundagzao 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 fundos constituidos pelos cooperados com a Ata da assembléia que os aprovou;
VII) Editais das 03 Iiltimas 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, do acordo com o disposto no
item 7.6.

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

B) QUALIFICACAO ECONOMICO—FlNANCEIRA
I11) Apresentar o BALANCO PATRIMONIAL e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social

[2016 ou 2017), ja exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta
Cornercial, que Comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicao por
balancetes ou balancos provisorios, 0 balanco devera ser acompanhado dos termos de abertura e

encerramento do Livro Diario - estes termos devidamente reglstrados na junta Comercial - constando
ainda, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de tri-is meses da data
de apresentacao da proposta, na for-ma do artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93 e alteracdes posteriores,
e, ou, no caso de empresa optante pelo simples nacional, declarada em credenciamento, podera
apresentar: copia da Declaracao de lnformacao Socioeconomicas e Fiscais [DEFIS] de Pessoa juridica

e respective recibo de entrega em conformidade com o progmma gel-adqr de documento C13
arrecadacao o Simples Nacional;
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I12) No caso de sociedade por aciies, o balanco devera ser acompanhado da publicacao em jornal
oficial, em jornal de grande circulacao e do registro na Junta Comercial;
b.3] No caso das demais sociedades empresariais, o balanco devera ser acompanhado dos termos de
abertura e encerramento do Livro Diario — estes termos devidamente registrados na Junta Comercial
— constando ainda, no balanco, o mimero do I.ivro 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.4) No caso de empresa recém—construIda [ha menos de O1 anoJ, devera ser apresentado o balanco
de abertura acompanhado dos termos do abertura devidamente registrado na Junta Comercial,
constando no Balance o mimero do Livro o das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na

junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade
e pelo titular ou representante legal da empresa.
b.5] CERTIDAO SIMPLIFICADA, emitida pela Junta Comercial da sede da empresa licitante, com data
de emissiio nao anterior a 30 [trinta) dias da data da licitacao.

b.6] CERTIDAO ESPECIFICA [com todas as alteracoes e movimentaciies da empresa), emitida pela
Junta Comercial da sede da empresa licitante, com data de emissao nao anterior a 30 [trinta) dias da
data da licitacao.

b.7) CERTIDAO NEGATIVA DE DECRETACAO DE FALENCIA OU CONCORDATA expedida pelo
distribuidor, ou distribuldores, se for o caso, da sede da pessoa juridica.
I) No caso da licitante ser filial tera que apresentar as certidﬁes do sua ﬁlial e matriz.
II] No caso de cooperativa, esta dispensada a apresentacao da Certidao exigida no item "b.7" acima.
C] REGULARIDADE FISCAL

c.1) CARTAO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA - CNPJ;
c.2) PROVA DE INSCRICAO junto a Fazenda Estadual on Municipal ou documento de isencao;
c.3) PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL da
sede on ﬁlial do licitante, expedidos pelos orgaos abaixo relacionados e dentro dos seus periodos de
validade, devendo os mesmos apresentarem igggldade de CNEJ.

I) CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA DE DEBI'I'os RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO.
II) CERTIDAO QUANTO A DIVIDA ATIVA DO ESTADO, ou EQUIVALENTE, REFERENTE A0 ICMS,
EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO;
III) CERTIDAD NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS, ou EQUIVALENE, EXPEDIDA PELO SETOR
COMPETENTE D0 MUNICIPIO DA SEDE Do DOMICILIO DO LICITANTE.
c.4) A prova de situacao regular ﬁscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
RELATIVOS A05 TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAOJ, alterada pela portaria conjunta

RFB/PGPN n9 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site: portconjuntaRFBPGFN18212014.hITn.
c.5] CERTIPICADO DE REGULARIIJADE DE SITUACAO [CRFJ OU EQUIVALENTE, perante o Gestor do
Fundo de Garantia por Tempo de Service [FGTS), da jurisdicao da sede on ﬁlial do licitante, devendo

o mesmo ter igualdade do CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovacao da
regularidade ﬁscal.

c.6] CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDTJ, da jurisdicao da sede ou filial do
licitante, devendo o mesrno ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na
comprovacao da regularidade ﬁscal.
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c.7) Alvara do Funcionamento e Sanitario emitido pelo organ competente de cada Municipio da
empresa proponente;

c.8) Os documentos referentes a regularidade ﬁscal deverao apresentar gu
ressalvando~se aquele que o préprio érgao emissor declara expressamente no referido documento que
ele é valido para todos os estabelecimentos - sede e ﬁliais da licitante.
c.9) Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serao considerados
se forem acompanhados da versao em portugués ﬁrrnada por tradutor juramentado.
c.10] As certidfzes de comprovacao de regularidade, exigidas neste edital, que nao apresentarem
expressamente o seu periodo de validade. deverao ter sido emitidas nos
a data dg ghgnura do cgrtamg.
-I

5‘I9

-

D] QUALIFICACAO TECNICA
d.1) Apresentar pelo menos 01 (um) Atestado fornecido por pessoa juridica de direito PUUIICO ou

Privado, comprovando aptidao pelo concorrente para desempenho de atividade compativel com o
objeto da licitacao, acompanhado do respcctivo Contrato, este com reconhecimento de firma das
assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.
E] DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA HABILITACAO

e.1) Apresentar memorial fotografico Sede da empresa (fachada e partes internas) e algum
documento de agua, luz, telefone, outros. que comprove o funcionamento da empresa a participante
do certame.
e.1.1) A comprovacao do documento tera que ser emitido com a mesma razao social da empresa, nao
serao aceitos documentos de comprovacao de endereco emitidos em hipotese alguma em nome de
pessoa ﬁsica, mesmos estas sendo sIScio[s) e ou Proprietério da empresa.
e.2] Certidao de Regularidade de Tributes Municipais-CND, emitida pela Prefeitura Municipal de
Morada Nova.
e.3] Certidao Negative atestando que o proprietario e/ou os socios das empresas proponentes,
possuem bons antecedentes emitido pela Policia Federal.
Paragrafo Primoiro: Estes documentos deverao ser apresentados em [originais ou Copias), no caso do
copias, deverao ser autenticadas por tabeliiio, pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe de
Apoio, a vista do original, nao sera admitido em hipotese alguma documento com autenticagao na
forma eletronica.
Paragrafo Segundo: Quem prestar declaracao falsa no documento de que trata os itens anteriores,
sujeitar-se-a as penalidades previstas na legislacao.

B. DA IMPUCNACAD Ao EDITAI.
8.1.
Ate 02 (dois) dias Iiteis antes da data ﬁxada abertura da sessao publica, qualquer pessoa
podera impugnar o ato convocatorio de Pregao.
8.1.1 Cabera ao pregoelro decidir sobre a peticao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.1.2. Acolhida a peticao contra o ato convocatorio, sera designada nova data para a realizacao do
certame.

PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
AV. MANOEL CASTRO, N”. 725 -— CENTRO — MDRADA NOVA - CEARA- CEP 829-40.000
V CNPJ D7.'I’B2.84DIO0U1-O0 - CGF D6.92IJ.1T1-4. E-MAIL: Iigitaoaomn@cIg§lo9II.oom.br-~ Fone: (BB) 3422 1381

gag I'll? liq,-'9
ﬁ\
Q

Q

Q3

ESTADO oo CEARA

/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
8.2.

Q?’

'”'“"““““'K

A Impugnagﬁo Administrativa deva-r.:-'1 scr apresentada por escrito, protocolada no Setor dc

Protocolo da Prefeitura Municipal de Morada Nova, clirigido in Comisséo Permanente de Licitaciio, com
sede £1 Av. Manoel Castro, n9 726, Centro, Morada Nova, Cearé.

8.3.
Néo seréio conhecidas as impugnagoes ao Edital interpostas apos os prazos legais, bem como
as que néio forem apresentadas na forma estabelecida no subitem 8.2 deste Edital.
9. DOS PROCEDIMENTOS GERAIS

9.1. Os produtos dcverﬁo ser entregues rigorosamente dentro das especificagoes estabelecidas neste
Edital, sendo que a inobservéncia desta condlgﬁo implicaré recusa, com a aplicagﬁo das penalidades
contratuais.
9.2. Caso a Licitante se recuse a executar 0 objeto contratual ou venha a fazé-lo fora das especiﬁcacoes
estabelecidas, a SECRETARIA REQUISITANTE, pocleré, independentementc de qualquer aviso ou
notificagﬁo, rescindir 0 contrato e optar pela convocagrﬁo dos demais Licitantes na ordem de
classiﬁcacéo.
9.3 - N50 seré permltido o uso de aparelho celular durante a sessﬁo para consulta, lances e demais
procedimentos relativo ao certame.

9.4- - N50 seré aceito lances inferiores a R$ 100,00 (cem reals), do valor do lance anterior.
10- DA HOMOLOGAQAO E DA ADIUDICACAO DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

10.1. A adjudicacéo dar-se-é pelo pregoeiro quando nﬁo ocorrer interposigﬁo de recursos, podendo ser
também adjudicaclo pela Autoridade Competente. Caso contrério, a adjudicagfao ficaré exclusivamente
a cargo da Autoridade Competente.
10.2. A homologagﬁo dar-se-é exclusivamente pela autoridade competente.
10.3. Apos a homologagiio do resultado da licitacz-30, os pregos ofertados pelos licitantes vencedores
dos lotes, seréo registrados na Ata de Registro de Pregos, elaborada conforme 0 Anexo X deste edital.
10.3.1. Serai incluido, na respectiva Ata 0 registro dos licitantes que aceitarem cotar 0 produto/servigo
com pregos iguais ao do licitante vencedor na sequéncia cla classiﬁcagzéio do certame.
10.4. Os licitantes classiﬁcados em primeiro lugar teréo o prazo de 05 (cinco] dias, a contar da data do
recebimento da convocacéo, para comparecerem perante ao gestor a ﬁm de assinarem a Ata do

Registro de Pregos. 0 prazo de comparecimento poderé ser prorrogado uma vez por igual periodo,
desde que ocorra motivo justificado e aceito.
10.5. Quando 0 vencedor n50 comprovar as condigoes habilitatorias consignadas neste edital, ou
recusar-se a assinar a Ata de Registro de Pregos, poderé ser convidado outro licitante pelo pregoeiro,

desde que respeitada a ordem dc classiﬁcagﬁo, para, clepois de comprovados os requisites
habilitatérios e feita a negociacéo, assinar a Ata de Registro de Pregos.
10.6. 0 sistema geraré ata circunstanciada, na qua] estarﬁo registrados todos oz; atos do procedirnento
e as ocorréncias relevantes.
10.7- A autoridacle superior competente do orgﬁo de origem desta licitagéio so reserva ao direito de
nﬁo homologar ou revogar o presente processo, por razoes de interesse pﬁblico decorronte de fato

superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentagéo por escrito.
11- DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS E DO CONTRATD

A Prefeitura Municipal de Morada Nova, através da Secretaria cle Educacﬁo Beisica ao qual seré o
orgao gestor da Ata d_e Registro ele Precos do que trata este odital.

11.2. A Ata de Registro do Pregos elaborada conforme o (Anexo X] seré assinada pelo Ordenaclor do
PREEFEITLIRA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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Despesa da Secretaria de Educacao Basica, ou, por delegagao, por seu substituto legal, pelo Pregoeiro
do Municipio e pelo representante do fornecedor legalmente credenciado e identificado.
11.3. Os precos registrados na Ata de Registro de Precos seréo aquelcs ofertados nas propostas de
pregos dos licitantes vencedores, bem como dos licitantes que aceitarem cotar os servicos/produtos
ora licitados com precos iguais ao do licitante vencedor, na sequéncia de classiﬁcacﬁo do certame.

1 1.4. A Ata do Registro de Pregos uma vez lavrada e assinada, niio obriga a Administracéio a firmar as
contratagoes que dela poderﬁo advir, ﬁcando~lhe facultada a utilizagéo do procedimento de licitagﬁo,
respeitados os dispositivos da Lei Federal 8.666/1993, sendo assegurado ao detentor do registro do
precos a preferéncia em igualdade de condigoes.

11.5. O participante do SRP [Sistema de Registro de Precos], quando necessitar, efotuaré aquisicoes
junto ao fornecedor detentor de precos registrados na Ata de Registro cle Precos, de acordo com os
quantitativos e especificacoes previstos, durante a vigéncia do documento supracitado.
11.6. O fornecedor detentor de pregos registrados ficaré obrigado a fornecer o objeto licitado ao

participante do SRP (Sistema de Registro do Precos), nos prazos a serem definidos no instrumento
contratual e nos locais especiﬁcados no (Anexo I) - do Termo de Referéncia deste edital.
11.7. A Ata de Registro de Pregos, durante sua vigéncia, poderé ser utilizada por qualquer orgéio ou
entidade da Administracéo Pﬁbllca Municipal, Estadual ou Federal, na condigéio de organ Interessado,
mediante consulta prévia ao Orgéio Gestor do Registro de Pregos e concordancia do(s) fornecedor(es],
conforme disciplina as Legislacoes vigentes.
11.8. Os orgéos interessados, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Precos, deverao
manifestar seu interesse junto aos orgﬁos gerenciadores do Sistema de Registro de Precos, 0 qual
indicaré 0 fornecedor e o preco a ser praticado.
11.8.1. As contratacoes decorrentes da utilizagzéio da Ata de Registro de Precos de que trata este
subitem nao poderao exceder, por orgao lnteressado, ao somatorio do quantitativo estabelecido no
Decreto Federal n9 7892/13.
11.9. Cabera ao orgéio gerenciador do Sistema de Registro de Precos, para utilizagiio da Ata por érgaos
interessados da Administragéo Pfiblica, proceder a indicaciio do fornecedor detentor do prego
registrado, obedecida a ordem de classiﬁcagéio.
11.10. O detentor de pregos registrados que descumprlr as condigoes da Ata de Registro de Pregos
recusando-so a fornecer 0 objeto licitado ao participante do SRP [Sistcma de Registro de Pregos), néio
aceitando reduzir os pregos registrados quando estes so tornarem superiores aos do mercado, ou nos
casos em que for declarado inidonoo ou impedido para licitar c contratar com a Administragao pilblica,

e ainda, por razoes de interesse pﬁblico, devidamente fundarnentado, tera o seu registro cancelado.
11.11. A Comissiio de Pregéio providenciara a publlcagao do extrato da Ata do Registro do Pregos na

lmprensa Oﬁcial, como pede a lei 8.666/93 e suas alteragoes.
11.12. Os pregos registrados poderéio ser revistos a qualquer tempo em decorréncia da redugﬁo dos
pregos praticados no mercado ou do fato que eleve os custos dos itens registrados, obedecendo aos
parametros constantes na Legislagao Pertinente e vigente.

11.13. A Prefeitura Municipal de Morada Nova, através da Secretaria do Educacao Basica, convocaré 0
fornecedor para negociar o preco registrado e adequa-lo ao prego de mercado, sempre que veriﬁcar
que o praco registrado esta acima do progo de mercado. Caso seja frustrada a negociacﬁo, 0 fornecedor
seré liberado do compromisso assumido.
11.14. N50 havendo éxito nas negociacoes com os fornecedores com precos registrados, 0 gestor da
Ata, podera convocar os demais fornecedores classificados, podendo negociar os precos de mercado,
ou cancelar o item, ou ainda revogar a Ata de Registro de Precos.

11.15. Serao considerados pregos de mercado, os precos que forem iguais ou inferiores a média
daquelos apurados pela Administragiio para os itens registrados.
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11.16. As alteragoes dos precos registrados, oriundas da revisao dos mesmos, serao publicadas na
lmprensa Oﬁcial e no quadro de aviso deste Municipio.
11.17. As demais condicoes contratuais se encontram estabelecidas no [Anexo X) - Minuta da Ata de
Registro de Pregos.

11.18. As quantidades previstas no (Anexo I) - Termo de Referéncia deste edital sao estimativas
meixirnas para o periodo do validade da Ata de Registro de Precos, resenrando—se a Administracao da
Secretaria, o direito de adquirir o quantitativo que julgar necessairio ou mesmo abster-so de adquirir
o item especiﬁcado.
11.19. 0 contrato decorrente do Registro de Pregos, a ser firmado entre a Secretaria detentora do
registro, podera ser formalizado através do recebimento da Autorizacao de Compra/Servicos e de Nora
de Empenho pela detentora, ou outro instrumento similar que substituira o instrumento contratual
nos casos previstos no artigo 62 e seus paragrafos da Lei n9 8.666/93 e suas alteracoes posteriores,
observando-se as condigoes estabelecidas neste edital, seus anexos e na legislacao vigente.
11.20. Caso a detentora da Ata de Registro de Precos se rocuse, injustiﬂcadamente, a assinar o contrato,

a autoridade superior devera extinguir os efeltos da homologacéio e da assinatura da Ata, sem prejuizo
da aplicacao das sancoes cabiveis.
12 ~ DA DURACAO DA ATA REGISTRO DE PREQOS

12.1 - O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de 12 [doze] meses, contados a partir da
sua publicacao, podendo der prorrogada, conforme Art. 12. do Decreto 7.892 de 23 de laneiro de
2013. O prazo de validade da ata de registro de precos nao seré superior a doze meses, incluidas
eventuais prorrogagoes, conforme o inciso lLl_dg__§ 39 do a1j;,F_15 da Lei n%8,Q66, de 1993.
13- DA FONTE DE RECURSOS

13.1 - As despesas decorrentes da Ata de Registro de Pregos correrzio pela fonte do recursos da
Prefeitura Municipal de Morada Nova, a ser informada da lavratura do contrato.
14- DA REVISAO DOS PREQOS REGISTRADOS

14.1- Os precos registrados so poderao ser revistos nos casos previstos na legalidade da legislagao
vigente para estes atos.
15. - DO CONTRATO, DA FISCALIZACAO, DA SUBCONTRATAQAO E DA ALTERAIQOES CONTRATUAIS

15.1. D0 CONTRATO

15.1.1- O Municipio de MORADA NOVA, com a interveniéncia do ORGAO REQUISITANTE, assinara
contrato com a[s] vencedora[s] desta licitagao, no prazo maximo de 05 [cinco) dias, contados da data
da convocagﬁo expedicla por osse organ, sob pena de decair do direito :1 contratagao, podendo ser
prorrogada somente uma vez, quando solicitado pela parte, desde que ocorra motivo justiﬁcado e

aceito pelo Contratante.
15.1.2l Caso o licitante vencedor se recuse injustiﬁcadarnente a assinar o contrato ou néio apresente
situacao regular no ato da assmatura do mesmo, a autoridade superior devera extinguir os efeitos da

homologagao e da adjudicacao atraves do ato de rescisao e retornara os autos do processo an
Pregoe1ro,sern pre]u1zo da aplicagao das sancoes cabiveis.
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15.1.3— O Progoeiro retornara as atividades do selecao do molhor proposta o convocara outro licitante.
observada a ordem de qualificacao o classificagzao, para veriﬁcar as suas condigocs de habilitaciio, e
assim sucossivamento.

15.1.4- O licitante que, convocado dentro do prazo do validade da sua proposta, nao celebrar o
contrato, deixar de entregar a documontacao exigida neste edita] ou apresentar documentacao falsa,
ensejar o retardamento da execugao do seu objeto, néio mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execugao do contrato, comportar-se do modo inidoneo ou cometor fraude ﬁscal, ﬁcara impedido do
licitar e contratar com o Municipio de MORADA NOVA e seré descredenciado no cadastro do Municipio,
pelo prazo do até 05 [cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominagoes legais.
15.1.5-A CONTRATANTE reserva-so o direito de vetar a utilizagao de subcontratadas por razoes

técnicas ou administrativas.
15.1.6 - A empresa vencedora do lote, onde sua sede funcional néio seja no municipio de Morada Nova,
devera abrir ﬁlial que represente a empresa, dentro do prazo maximo de
, apos

assinatura do contrato, para facilitar as agoes ontre a CONTRATANTE e a CONTRATADA.
15.2. DA FISCALIZAQAO

15.2.1 - A fiscalizagao do contrato dar-se-é nos termos do art 67 da Lei Federal 8.666 do 1993, seré
designado representante para acompanhar e ﬁscalizar a entrega dos bons e/ou servicos, anotando em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao e deterrninando o que for necessario a
regularizacao de falhas ou defeitos observados.
15.2.2 — A ﬁscalizagao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que rosulte de imperfeigoes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, nao irnplica corresponsabilidade da Administragao ou do seus
agentes e prepostos, de conformidade com 0 art. 70 da Lei Federal n9 8.666/93 e suas altoracoes.
15.2.3 ~ O representante da Administragao anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucﬁo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
a regularizagao eventualmente envolvidos, deterrninando o que for necessario a regularizagao das
falhas ou defeitos observados e encamlnhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

15.3. DA SUBCONTRATAQAO
15.3.1- A subcontratacao nao altera a responsabilidade da Contratada, a qual continuara integra e
solidaria peranto a Contratante.
15.3.2 - As subcontratagoos porventura realizadas serao integralmente custoadas pela Contratada.
15.3.3- A Proponente vencedora da licitacao, podera subcontratar os servigos, objeto deste certame,
até o limite admitido pela administragao, com a anuéncia prévia da Gestora do Contrato, e em pleno
cumprimento do art. 72 da Lei 8.666/93 e suas alteragoes;
15.3.4 - N50 podera ser subcontratada empresa que tenha participado do processo licitatorio o que

tenha sido considerada inabilitada.
15.3.5 ~A Contratada devera soiicitar formalrnente ao organ gestor da Ata de Rogistro do Precos os
podidos do subcontratacéio, com us quais a mesma podora anuir mediante a apresentacao de todos os
documentos exigidos no item 15.3 e subitens.

15.3.6 - Qualquer subcontratagao somente sera possivel com a anuéncia prévia do orgao gestor da Ata
do Rogistro do Pregos, que exigira contrato iirmado entre a empresa vencedoEe o seu subcontratado,
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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mediante a aprosontacao do todos os documentos exigidos neste Edital e autorizagéio expressa da

Prefoitura Municipal do Morada Nova.
15.3.6.1-Da solicitacao provista no item acima, constara exprossamente que a empresa contratada é a
ﬁnica responsavel por todos os servicos executados pela Subcontratada, pelo faturamento em sou

exclusivo nome, e por todos os demais eventos que onvolvam o objeto desta Licitagao.
15.3.7- O contrato firmado entre a Contratada e a Subcontratada sera apresentado ao orgao gestor da
Ata do Registro de Progos, que poderé objetar relativamente as clausulas que possam vir em seu
desfavor ou onsejar responsabilidades e encargos de qualquer natureza.

15.3.7.1—Neste contrato devera ostar expresso que a empresa CONTRATADA é a (mica responsavel por
todos os servicos executadas pela Subcontratada, pelo faturamento em sou exclusivo nome, e por todos
os demais eventos que envolvam o objeto proposto desta licitagao.
15.3.8. - Em hipotese nonhuma havera relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE com os

subcontratados.
15.3.9-A CONTRATANTE resorva-se 0 direito do vetar a utilizaci-io de subcontratadas por razoes

técnicas ou administrativas.
15.4 - DAS ALTERAOOES CONTRATUAIS

15.4.1- A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acréscimos ou
supressoes no quantitativo do objeto contratado, até o limite do 25% (vinte e cinco por cent0] do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 19, art. 65, da Lei n9 8.666/93 o suas alteragzocs
posteriores.
16- DA ENTREGA DO OBIETO E DO PAGAMENTO

16.1- O fornecimento de alimentagao deverai ser executado
, apés assinatura do contrato.
16.2- 0 fornecimento do alimentagao executado pela licitante vencedora estara sujeito a aceitagao
plena pelo orgao recebedor, sendo que, a licitante vencedora devera apresentar pelo menos 03
(trés) tipos do cardapio por evento, para que a secretaria possa escolher de sua melhor
conveniéncia.
16.3- A autoridade superior competente do orgéio do origem desta licitacao podera dosignar uma
Comissao de Avaliacao, cujo proposito sera acompanhara execugao dos servicos de fornecimonto. Caso

os servigos executados estejam em desacordo com as especiﬁcagoes contidas na proposta de pregos, a
Comissao rejeitara a conﬁnuacao dos mesmos para que possam ser sanadas as falhas apresentadas.
16.4- O pagamento sera efetuado de acordo corn a realizacao dos servicos de fornecimento,
devidamente atestados pelo orgao competente.

11- DAS OBRIGAQIOES DA CONTRATANTE
17.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao pleno

cumprirnento das obrigagoes decorrentes do Tormo Contratual, consoanto estabelece a Lei no
8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
17.2- Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto contratual;
17.3- Comunicar a Contratada toda o qualquer ocorréncia relacionada com a execucao do objeto

contratual, diligenciando nos casos que exigem providencias corretlvas;
17.4- Providenciar os pagarnentos a Contratada a vista das Notas Fiscais/ Faturas devidamente

atestadas pelo Setor Competento.

i
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13- ms OBRIGACOES DA CONTRATADA
18.1-Entregar os servigos objeto do Contrato de conformidade com as condigoos e prazos
estabelecidos neste Edital, no Tormo Contratual e na proposta vencedora do certame;
18.2- Manter durante toda a duracéo do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas,

todas as condicoes do habilitagao o qualificacao exigidas na licitacao;
18.3- Providenciar a imodiata correcao das deficiénclas e/ou irregularidades apontadas pela
Contratanto;
18.4- Arcar com eventuais projuizos causados a Contratante e/ou terceiros, provocados por
inoficiéncia ou irrogularidade comotida por seus ompregados e/ou prepostos envolvidos na entrega
do objeto contratual.
18.5 - Responsabilizar-so por todos e quaisquer acidontes e/ou qualquer fato correlato (intoxicagao
alimentar, etc), que venham a prejudicar funcionarios e/ou bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE

ou terceiros, veriﬁcados em decorréncia do objeto deste certame.
18.6 — Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por acéio ou omissao, em decorréncia do fornecimento dos servigos,

nao sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipotose, responsavel por danos indiretos ou lucros
cessantos;

18.7 - A contratada na realizagao dos servigos dovera seguir padrao exemplar de higiene o matéria
prirna do otima qualidade, sendo e1a,responsavel por qualquer fato que venha ocorrer as pessoas que
se beneiiciaram de seu fornecimento.
18.8 — Responder por todas as despesas diretas ou indiretas que indlcam ou venham a incidir sobre a
execugao contratual, inclusive as obrigacoos relativas a salarios, previdéncia social, impostos, encargos
socials, transporto e outras providéncias, respondendo obrigatoriamonte pelo fiel cumprimento das
leis trabalhistas o especiﬁcas do trabalho e legislacao correlata, aplicéveis ao pessoal empregado na
execugao contratual.
18.9 - Prestar imediatamente as inforrnacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratante, salvo quando implicarem em indagagoes de carater técnico, hipotese om que serao
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
18.10 — Substituir ou reparar 0 objeto contratual que comprovadamente apresente condicﬁes do
defeito ou em desconformidades com as espociﬁcacoes constantes no Tormo do Referéncia, no prazo
fixado pelo Gestor do Contrato.
18.11 - Refazer a entrega do objeto contratual que comprovadamente apresente condigdes de defoito
ou em desconformidades com as especiﬁcacdes constantes no Tormo de Roferéncia, contado da sua

notiﬁcacao.
18.12 ~ Remover, as suas expensas, todo o material que estiver em desacordo com as especiﬁcagoes
basicas, e/ou aquele em que for constatado dano em decorréncia de transporte ou acondicionamento,

providenciando a substituicao do mesrno, no prazo imediato, contados da notiﬁcacao que lhe for
entregue oﬁcialmente.

19- nas sancoas ADMINISTRATIVAS
19.1- Pela inexecugao total ou parcial das obrigacdes assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administragzao podera aplicar .2. CONTRATADA, as soguintes sangoesz

a) Advorténcia.
b] Multas de:
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b.1] 10% [dez por conto) sobre o valor contratado, em caso do recusa da LICITANTE VENCEDORA em
assinar o contrato dentro do prazo do 05 [cinco) dias \'1tois, contados da data da notiﬁcacao foita pela
CONTRATANTE.
_
b.2) 0,3% [trés décimos por cento) sobre o valor da parcola nao cumprida do Contrato, por dia do
atraso na entrega do objeto contratual, até o limite do 30 [trinta] dias;
b.3] 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e rescisao do
pacto, a critério da SECRETARIA REQUISITANTE, om caso do atraso superior a 30 (trinta) dias na
entroga dos materiais.
b.4] O valor da multa roferida nestas clausulas sera descontado “ex-officio" da CONTRATADA,

modiante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura do crédito em sou favor que mantonha junto ii
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, independento de notiﬁcacao ou interpelacao judicial ou
extrajudicial;
c) Susponsao temporziria do direito de participar do licitacao e impedimonto do contratar com a
Administracao, pelo prazo do até 05 (cinco) anos;
d] Declaragao do inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
pendurarem os motivos detorminantes da puniciio ou até que a CONTRATANTE promova sua
roabilitacﬁo.

19.2- As sangoes provistas nos itens antecedentes sorao aplicadas pela autoridade competente,
assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatério, o contraditorio e ampla defesa, nos seguintes prazos
e condlgoosz

a) de 05 (cinco] dias uteis nos casos de advorténcia e do suspensao, e do 10 (dez) dias ﬁtois da abertura
de vista do processo, no caso de declaracao do 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 estabeloce 0 art. 109 da Lei Federal
n8 8.666/93 e suas alteragoos.
20.2- Das decisoos proferidas pelo Pregoeiro relativas a classiﬂcagao e desclassiﬁcacao do propostas
do pregos oscritas o lances e a habilitagao e inabilitacao, cabora recurso administrative dirigido a
autoridade superior competente do organ do origem desta licitagao, que dovera ser rogistrada em Ata
pelo titular ou represontante legal do licitante, no ﬁnal da sessﬁo, constando o motivo e a sfntese das

suas razoes, podendo o interessado juntar rnemoriais no prazo do 03 [trés] dias, contados a partir do
19 [primeiroj dia dtil seguinto ao da interposigao, no enderego constanto Cla Profeitura do Morada
Nova, ﬁcando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra razoes om igual
nﬁmero do dias, que comocarao a correr do término do prazo do recorronte, sendo~lhes assegurada
vista imediata dos autos.

20.3~ Na contagem dos prazos estabelecidas neste edital, excluir-so-a o dia do lnicio e incluir-so-2'1 o do
vencimonto, o considorar-so-an os dias consecutivos, excoto quando for ou estiver oxplicitamonte
disposto om contrario. so so iniciam e vencom os prazos reforidos em dia do oxpediente normal na

Profeitura do Morada Nova.

21- DAS Rascisoas CONTRATUAIS
21.1. A Prefoitura Municipal do Morada Nova podera rescindir o contrato, independontemonte do
qualquermterpolacao judicial ou extrajudicial so a contratada:

_

_
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a] Deixar do iniciar os servicos por periodo superior a 15 (quinzej dias, contados a partir do
recebimento da ordem do inicio dos servicos;
I1) Executor os servicos em desacordo com as ospecificacoes exigidas;
c) Néio cumprir ou cumprir irregularmente as clausulas contratuais ou a legislacao vigente;
d) Cornetor reitorados erros na execucao dos sorvicos;
e) Coder ou transferir, no todo ou em parte, a prestacao do servicos sem a exprossa autorizacao da
Contratante;
f) Entrar em concordata, faléncia ou dissolugrao, ou recair no processo do insolvéncia sobre qualquer
do seus dirigentes.
21.2. Declarada a rescisao contratual em docorréncia do qualquer um dos fundamentos do item
anterior, a contratada rocebera exclusivamente o pagamento dos sorvicos executados e recebido,
deduzido o valor correspondonte as multas porventura existentes.
21.3. Nao cabora a contratada indonizacao do qualquer espécie seja a que titulo for, so o contrato vier

a ser rescindido em decorroncia do doscumprimento das normas nele estabelecidas.
21.4. Independentemente do disposto nesta clausula, o contrato podera ser rescindido por livre
decisao da Prefeitura Municipal do Morada Nova, a qualquer época, sem que caiba a contratada o
direito do reclamagao ou indenizacao a qualquer titulo, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos
servicos executados o devidamente recebidos.
21.5. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao oscrita e fundamentada da
autoridade competente, roduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja convoniéncia da
Administragao;

21.6. Em caso de rescisao prevista nos incisos Xll e XVII do art. 78 da Loi n9 8.666/93, sem que haja
culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os
hoover sofrido.
21.7- Os procedimentos do rescisao contratual, tanto amigaveis, como os determinados por ato
unilateral da Contratante, serao formalmente motivados, assegurado contraditério e a ampla defesa,
mediante prévia e comprovada intimagao da interessada para que, so o desojar, apresonto defesa no
prazo do 10 [dez] dias uteis, contados do sou recebimento e, na hipotese do desistir da defesa, interpor
recurso hierarquico no prazo do 05 (cinco) dias dtois, contados da intimaoao comprovada da decisao
rescisona.

22- DAS msPos|coEs GEILAIS
22.1. Fica assegurado .1 Entidade do Licitacéio o direito do:

22.1.1. Adiar a data do abertura da presente Licitacao, dando conhecimento aos interessados,
notificando-so, por escrito, as Licitantos que ja tenham roﬁrado o Edital, com a antecedéncia do polo
menos 24 (vinte e quatro] horas, antes da data inicialmente marcada;

22.1.2. Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Progao, a qualquer tempo, desde que
ocorrentos as hipoteses do ilegalidade ou intoresse pdblico, dando ciéncia aos interossados;

22.1.3. Alterar as condigoes deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregit-'1o,ﬁxando novo
prazo, niio inferior a 08 (oito) dias dteis, para a abertura das propostas, a contar da publicacao das
alteracdos.
22.2. A participacao neste Pregiio implicara acoitagao integral e irrotratavel das normas do Edital o

sous anexos, bem como na obsorvancia dos precoitos legais e rogulamentares, ressalvados o direito
do impugnagao e rocurso.
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22.3. E facultada ao Pregoeiro ou Q Autoridade Superior, em qualquer fase da licitaoéo, a promogéio de
diiigéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugéo do processo, vedada a incluséo
posterior de documento ou informagéo que deveria constar no ato da sesséio pdblica.
22.4 A Contratada ﬂcaré responsaivel por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao
patrimonio da Entidade de Licitagzio, reparando és suas custas os mesmos, durante a execugﬁo dos
servigos contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenizagéo por parte da Entidade de Licitaqéio.
22.5. Todas as declaragoes a serem apresentadas neste certame, deveréio ter ﬁrma Reconhecida em
cartorio do responsével que emitiu As mesmas.
22.6 — Todos os documentos apresentados neste certame deverzio ser apresentados em original e/ou
por qualquer processo de copia autenticada por tabeliéo do notas; néo seré aceito em hipétese
nenhuma, em qualquer fase do certame, documentos autenticados pela forma eletronica
[AUTENTICACAO ELETRGNICA), em conformidade com 0 provimento n9 08/2014 do Tribunal de
Justiga do Estado do Cearé.
22.7. Cépias do Edital e anexos serﬁo fornecidas na sala da Comissﬁo de Licitagéo, no horério de
expediente desta Prefeitura, ou através do site: vgww.tce.cg,go_y.br.
23 - DO FORD
23.1- Fica eleito o foro da Comarca de Morada Nova, Estado do Cearéi, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente edital, que naio possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando~sc, desde jé, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Morada Nova—CE, 12 de Margo de 2018.
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Pregoeiro Oficial
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