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ESTADO oo CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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AMBIENTE

[SEINFRA); SECRETARIA DA SAUDE (SESA]; SECRETARIA DE EDUCACAO BA§I,CA [SEDUC];
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (SAS); SECRETARIA DE ARTICULACAO iNSTITUCIONAL
(SE/XI): SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS [SEFIN); SECRETARIA DA,AGRICUI.TURA,
PECUARIA E RECURSOS HTDRICOS (SEAGRI); SECRETARIA DA CULTURA E TURl§MO [SECULT];
SECRE’l‘ARIA D0 ESPORTE E JUVENTUDE (SE]UV]; INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA
NOVA (IMAMN), SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (SEAD].
ORGAO GERENCIADOR DA ARP: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT)
OBIETO: Selegéo do melhor proposta através de registro de pregos para a futura Contratagao de
prestagﬁo do servigos de hotelaria, destinado ao atendimento das Diversas Unidades Administrativas
(SECRETARIAS), da Prefeitura Municipal de Morada Nova, conforme as especificagoes e quantidades
constantes do Anexo I, anexo a este edital.
TIPO DE LICITAQAO: Menor prego por lote.
LOCAL D0 PREGAO: Sala da Comissélo do Licitagﬁo da Prefeitura Municipal de Morada Nova, situada
a Av. Manuel Castro, n9 726, Centro, Morada Nova, Ceara.
DATA E HORA PARA RECEBER, ABRIR E EXAMINAR PROPOSTAS E DOCUMENTACAO DE
EMPRESAS QUE PRETENDAM PARTICIPAR D0 PREGAO PRESENCIAL N9 PP-015/2018 DIVERSAS, em 03 de Maio de 2018 as 09:00 horas (horario local)

BE/TiMgg1|,g

-,.

Este procedimento licitatério reger-se-é pelas disposigoes da Lei Federal n8 10.520, de 17/07/2002 —
Lei que Regulamenta o Pregﬁo, pelo Decreto n9 3.555, de 08/08/2000, alterados pelos Decretos n9
3.693, de 20/12/2000 e n9 3.784, do 06/04/2001, Decreto n9 5.450, de 31/05/2005 e tem como
subsidiaria a Lei n“ 8.666, de 21/06/1993 o alteragées posteriores - Lei de Licitagoes, da Lei n9 8.078,
de 11/09/1990 - Cédigo de Defesa do Consurnidor, Decreto n9 6.204/07, Lei Complementar 119 123
de 14 de dezembro de 2006, Lei Complernentar n9 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Federal n9
155/2016, de 27 do outubro de 2016, Lei Federal 12.4-40 de 07 de julho de 2011 qua altera o titulo
Vll-A da Consolidagao das Leis do Trabalho e demais normas pertinent:-as e, ainda, pelas disposi¢5es
estabelecidas no presente edital e sous anexos.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA torna piiblico, para conhecimento dos interessados,
que o Pregoeiro, Sr. JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO, nomeado pela Portaria n9
024/2017, de 02 cle Janeiro do 2017, e assessorado pelos servidores: ADRIANO LUIS LIMA GIRAO
(Equipe do Apoio) e WALLISON RABELO CRUZ (Equipe de Apoio], nomeada através desta mesma
Portaria, juntada ao processo administrative do que trata esta licitagao, receberé o abriré no horério,
data e local acirna indicados, as PROPDSTAS DE PREQOS e os DOCUMENTOS DE HABILITACAO,
referentes ii Iicitagao objeto deste instrumento, para a escolha da proposta rnais vantajosa, observadas
as normas e condigﬁes do prosente Edital.
As propostas deverﬁo obedecer as especiﬁcagﬁes estabelecidas por este instrumento convocatorio
e seus anexos, que dele fazem parte iritegr.-ante.
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Os envelopes contendo a proposta e os documentos de Iiabilitagao serao recebidos no anderego
acima mencionado, na sessﬁo publica de processamento do Pregéio,apc'1s o credenciamento
dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
1. D0 OBIETO
1.1.
Selegao de melhor proposta através do registro de pregos para a futura Contratagao de
prestagéo de servigos de hotelaria, destinado ao atendimento das Diversas Unidades Administrativas
(SE-ICRETARIAS), da Prefeitura Municipal de Morada Nova, conforme as especificagﬁes e quantidades
constantes do Anexo I, anexo a este edital.
1.2 CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE
_

AN EXO I - Termo de Referéncia
ANEXO II - Minuta do Contrato
ANEXO III — Ficha de Credenciamento
AN EXO IV — Declaragao de I--IabiIita<;§o
AN EXO V - Declaragao de Fatos Supervenientes
ANEXO VI - Declarac,-ao que néio emprega menor de 18 anos
ANEXO VII — Modelo de declaragﬁo de enquadramento em regime de tributagao
ANEXO VIII - Modelo de Proposta
ANEXO IX - Declaragao de Inexisténcia de Viriculo empregaticio com o Municipio de Morada Nova
AN EXO X - Minuta da Ata de Registro De Prego
ANEXO XI - Mapa do Pregos Registrados
1.3. DAS FASES DO PROCESSO I.ICITAT(§RIO

1.3.1. 0 presente procedimento de Iicitagéo seguira o seguinte trémite em fases distintas:
1.3.2. Credenciamento dos Iicitantes, conforme subitem deste edital;
1.3.3. Recebimento de envelopes contendo as "Propostas de Pregos" e os "Documentos de I-Iabilitagf-.io";
1.3.4. Abertura das Propostas de Pregos apresentadas, verificagéio e classiﬁcaeéio inicial;
1.3.5. Lances Verbais entre os classificados;
1.3.6. Habilitagao do Iicitante melhor classiﬁcado;
1.3.7. Recursos;
1.3.8. Adjudicagéio;
1.3.9. Homologaeéio;

1.3.10. Contratagao.

2. DAS c0Nnl(,:6Es E RESTIQIQDES DE PARTICIPAQAO
2.1 - DAS coNn1(;i:“1Es DE PARTICIPAQAO
2.1.1 — Poderéio participar do presente Pregao, toda e qualquer firma individual ou sociedade
regularrnente estabelecida no Pais, que seja especializada e credenciada nos referidos
servi<;os/produtos objeto deste certame e que satisfaga a todas as exigéncias do presante Edital,
especiﬁcagﬁes e normas, de acordo com os anexos relacionados.
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2.2 - DAS RESTRIQUES DE PARTICIPAQIAO
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2.2.1- N50 podera participar da licitacao pessoa juridica que estejam cumprindo penalidade de
Suspensao Temporaria para Iicitar ou contratar imposta por orgao/entidade deste Municipio ou
declaradas inidoneas por forga da Lei de I..icitav;6es e suas alteracoes posteriores;
2.2.2 - N50 sera admitida a participagtéio de empresa sob a forma de Consércios on grupo do empresas
e com faléncia decretada;
2.2.3 — Nao podera participar empresas que estejam incluidas no Cadastro de Inadimpléncia da
Fazenda Publica Estadual - CADINE, nos termos do art. 3°, da Lei n° 12.411, de 02.01.95 e do seu
Decreto Regulamentador n° 23.661, de 20.04.95;
2.2.4 — Quando um dos sécios representantes ou responsaveis técnicos da Licitante participar de mais
de uma empresa especializada no objeto desta I.icita<;ao, somente uma delas poderé participar do
certame licitatério;
2.2.5- Nao podera participar do certame pessoa juridica que estiver sofrendo pcnalidades impostas
por qualquer orgiio/entidade da Administragao Piiblica Municipal motivadas pelas hipoteses previstas
no art. 88 da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
3. D0 CREDENCIAMENTO
3.1. Para o CREDENCIAMENTO, deverao ser apresentados os seguintes documentos:

---

3.1.1. Ficha do Credenciamento, devidamente preenchida conforme modelo do Anexo III deste edital,
condicionando toda e qualquer comunicacao entre 0 pregoeiro e licitantes através do endereco
eletronico informado no respectivo anexo, onde devera ser indicado, expressamente, o nome da pessoa
credenciada, com os respectivos RG e CPF;
3.1.2. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a Ficha
de Credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento
para os fins deste procedimento Iicitatério.
3.1.3. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrum.ento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, 0 ato constitutive
rcgistrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigacoes em decorréncia de tal investidura;
3.1.3.1. Documento de eleicao do seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de
sociedade por acoes;
3.1.3.2. Inscricao de ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercicio, no caso de
sociedade civil;
3.1.3.3. Decreto de autorizagfio, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigagoes em decorréncia de tal investidura e para pratica de todos os demais atos inerentes
ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pals;
3.2. Tratando-se de pessoa fisica, cédula de identidade ou outro documento equivalente, com
fotograﬁa.
3.2.1. Tratando-se_de procurador, o instrurnento de procuracéio especiﬁca piiblica ou particular
(COM NUMERACAO D0 CERTAME), esta iiltima com ﬁrma reconhecida do qual constern poderes
espociﬁcos para formular lances, negociar preco, interpor recursos e desistir de sua interposicao e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documanto
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
Iicitante fazer-se represent.-ar pelo credenciado em todas as sessﬁes pnblicas referentes a Iicitacao.
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3.2.3. Carla licitante sornente podera credenciar 01 (um) representante legal na licitaciio e,
consequeriternente, cada credenciado representara somente 01 (um) licitante.
3.2.4. No caso de substituigao 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. Nao podera um representante legal ou um procurador representar mais de uma empresa.
3.4. No caso de licitante este devera comprovar a condigao de representante legal, através de cépia
autenticada de seu contrato social ou procuracao com poderes especificos para referido ato.
3.5. Apresentar Declaracao de I-labilitagao, constante do Anexo IV do Edital.
3.5.1. Apresenta Declaracéio de enquadramento em regime de tributacao, Anexo VII do Edital.
Paragrafo Primeiro: Estes documentos (originais ou copias) deverfio 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, 21 vista do original.
Parégrafo Segundo: Quem prestar declaracéio falsa no documento de que trata os itens anteriores,
sujeitar-se-a as penalidades previstas na Iegislacéo.
3.6. DA PARTICIPACAO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.6.1. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME on EPP), nos termos da Lei
Complementar n9. 123, de 14/12/2006, Alterada pela Lei Complementar n9 147, de 07 de Agosto de
2014, para que estas possam gozar dos beneflcios previstas nas referidas Leis é necessario, a época
do credenciamento, manifestacao de cumprir plenamente os requisitos para classiﬁcacao como tal,
nos termos do Artigo 3“ do referido diploma legal, por meio da Declaracﬁo de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte que devera ser feita no proprio formulério 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, alterada pela Lei Complementar n9 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
restricéo ﬁscal, quanto aos documentos exigidos neste certame, devera apresentar a declaracao de que
trata o item supra, fazendo constar em tal documento tarnbém a declaracao de que consta a restricao
fiscal e que se compromete em sanar o vicio, conforme dispoe a Lei Complementar n‘-1’. 123 de
14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n9 147, de 07 de Agosto de 2014.
3.6.3. A participacao de empresas classiﬁcadas como microempresa on empresa de pequeno porte (ME
ou EPP), que tenham declarado possuir restricao ﬁscal conforme o item acima, somente seré
permitido caso tais empresas tenham maniiestado, no ato de credenciamento, a condicao de
enquadramento como ME ou EPP, conforme dispﬁe o Item 3.6.1. deste capitulo.
3.6.4. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao da participagéio na licitacao,
deverao apresentar toda a documeiitaeiio exigida para efeito de comprovacéio de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restricao:
3.6.5. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade ﬁscal, sera assegurado as mesmas o
prazo de 05 (cinco] dias iiteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Pregoeiro, para a
regul_arizac:'2io da documentacﬁo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais
certidties negativas on positivas, estas com efeito de negativa (art. 43, paragrafo primeiro da LC

147/14);

Q,
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3.6.6. A n.'§o regularizacéio da documentacao, no prazo previsto no subitem supra, implicara a
decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei nil 8.666, de
21/06/1993, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de
classiﬁcacao, para a assinatura do contrato, on revogar a licitacao (art. 43, paragrafo segundo da LC
147/14);
3.6.7. As microempresas e Empresas de Pequeno Porte deveriio apresentar ao Pregoeiro antes de
exercer 0 direito de preferéncia previsto na I..ei Complernentar nil’. 123 de 14/12/2006 os documentos:
I. Empresas OPTANTES pelo Sistema Simples de Tributacao, regido pela Lei Complementar nil. 123 de
14/12/2006:
a] comprovante de opcéio pelo Sistema nacional obtido através do site da Secretaria da Receita
Federal, faz&nda.gov.bI'j_§I_mpIesnacional;

b) declaragao, ﬁrmada pelo representante legal da empresa, de nao haver nenhum impedimentos
previstos do § 49 do artigo 03 da Lei Complementar n9.123 de 14/12/2006;
II. Empresas NAO OPTANTES pelo Sistema Simples de "I‘ributa<;E§o, regido pela Lei Complementar n9.
123 de 14/12/2006;
a) Balance Patrimonial e Demonstracao do Resultado do Exercicio - DRE comprovando ter receita
bruta dentro dos Iimites estabelecidos nos incisos I e ll do Artigo 03 da Lei Complementar n9. 123 de
'14/12/2006;
b) Copia da Declaracao de Escrituracao Digital- SPED;
c] Comprovante de inscricao e situacao cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNP];
d) Copia do contrato Social e suas alteracoes:
e) Declaracao, ﬁrmada pelo representante legal da empresa de nao haver nenhum impedimento
previstos nos incisos do § 49 do Artigo 03 da Lei Cornplementar I19. 123 de 14/12/2006;
Parégrafo Primeiro: Quem prestar declaragao falsa no documento de que trata os iten.s anteriores,
sujeitar-se-2'1 as penalidades previstas na legislacao.
Paragrafo Segundo: so seréio aceitas a docuinentacao entregue das empresas participantes no ato do
certame.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DA DOCUMENTAIQAO DE I-IABILITACAO
4.1- A Proposta de Precos e a Documentagao de Habilitacao cleveréio ser apresentadas no local, dia
e hora determinados no edital, em envelopes separados, devidamente fechados e rubricados no fecho,
assim denominados:
a) Envelope n.9 1: Proposta de Precos; e
b) Envelope n.!= 2: Documentos de I-lal:1ilita.g:€io.
4.2. Os envelopes deveréio conter, em suas partes externas, os seguintes dizeres:
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ENVELOPE as 1 - PROPOSTA on Pnacos
PREFEITURA MUNICIPAL on MORADA NOVA
PREGAO PRESENCIAL NJ? PP-015/2018 - DIVERSAS
LOTE __
RAZAOSDUALDOPROPONENHE
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ENVELOPE 11.9 2 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
PREGAO PRESENCIAL N.9 PP-015/2018 ~ DIVERSAS
RAZAO SOCIAL DO PROPONENTE: iii
CNP] N9 'lu
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i
M
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4.3. A Proposta de Preeos devera ser apresentada em 02 (duas) vias originais, na Iingua
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 Iicitante proponente, contendo:
4.3.1. lndicacéio do nome e numero 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 forma clara e precisa, Iimitado rigorosamente ao objeto desta Iicitacao,
sem alternatives de precos ou qualquer outra condicao que induza 0 julgamento a ter mais de um
resultado;
4.3.3. Em caso de diverge-ncia entre os precos unitario e total, sera considerado o primeiro e entre os
expresses em algarismo e por extenso, prevalecera o ultimo;
4.3.4. Declaracﬁo expressa de que nos precos contidos na proposta escrita e naqueles que,porver1tura,
vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estﬁo incluidos todos os custos e despesas, tais como:
impostos, taxas, fretes e outros.
4.4. Serao desclassiﬂcadas as propostas que niio atenderem as exigéncias do presente Edital e seus
Anexos, forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de diﬁcultar o julgamento
e, ainda, proposta que apresente valores unitarios simbolicos, ou irrisorios, de valor zero, excessivos
ou manifestamente inexeqtiiveis.
4.5. As licitantes arcarao com todos os custos decorrentes da elaboracao e apresentacao de suas
propostas.

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

5.1. A reuniao para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Precos e
Documentos de Ilabilitacéio, sera publica, dirigida pelo Pregoeiro e realizada na data, horario e local
determinados neste Edital.
5.2. Nos termos do item 2. deste Edital e corn base no inciso IV do art. 11 do Decreto 3.555/2000, o
interessado, nu seu representante legal, devera comprovar possuir poderes para formulacao de ofertas
e lances verbais, bern como praticar todos os demais atos inerentes an certame. Q
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5.3. Declarada a abertura da sessao pelo Pregoeiro, nan mais serao admitidos novos proponentes.
dando-se inicio ao recebimento dos envelopes, juntamente com declaragao dos interessados ou de
seus representantes, dando ciéncia de que cumprern plenamente os requisitos do habilitacao, em
conformidade com 0 inciso VII, art. 49 da Lei n.9 10.520, de 17/07/2002.
I
5.4. Serao abertos os envelopes contendo as Propostas de Precos, cujos documentos serao lidos.
conferidos e rubricados pelo Pregoeiro e pelos participantes que o desejarem.
6. DOS CRITERIOS DE IULGAMENTO

6.1. Para julgamento das propostas sera adotado 0 critério de menor preco POR LOTE.
6.2. Apos a abertu ra dos envelopes contendo as propostas de precos, o Pregoeiro classificara o Iicitante
autor da proposta de menor preeo, 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 11.9 11 do Decreto nﬂ 3.555/2000.
I
6.3. Quando nao forem verificadas, no minimo, 03 (trés) propostas escritas de precos nas condigoes
deﬁnidas no subitem acima, o Pregoeiro classiﬁcara as melhores propostas subseqtientes, ate 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.
I
6.4. O empate entre dois ou mais licitantes somente ocorrera quando houver igualdade de precos entre
as propostas escritas e quando nao houver lanees para deﬁnir o desempate, neste caso 0 desempate
ocorrera por meio de sorteio a ser realizado durante a sessao 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 decrescentes, iniciando-se pelo ultimo classiﬁcado e prosseguindose com os demais licitantes em ordem decrescente de classiﬁcacao.
6.6. Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classiﬁcado, ou seja, tem de ser,
obrigatoriamente, inferior a este, nan sendo aceitos lances para igualar valores.
6.7. A desisténcia do Iicitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara
na sua exclusao da etapa de Iances verbais e na manutencao do dltimo preco por ele apresentado, para
efeito de ordenagao das propostas.
6.8. Caso nan se realizem lances verbais, sera verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preco do item e o respectivo valor estimado para a aquisicao dos produtos/services.
6.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, exclusivamente pelo critério
de menor preco, o Pregoeiro exarninara a aceitabilidade da primeira classiﬁcada, decidindo
motivadamente a respeito.
6.10. Sendo aceitavel a proposta classiﬁcada de menor prego, on seja, em primeiro Iugar, sera aberto o
envelope contendo a documentacao de habilitacao, para conﬁrmacao das suas condlcoes
habilitatorias, seja com base na documentagao apresentada ou possuir CRC valido, emitido pela
Prefeitura Municipal de Morada Nova que atenda aos requisites previstos na legislacao geral.
6.11. Constatado o atendimento das exigencies fixadas no Edital e seus Anexos, sera declarado pelo
Pregoeiro o Iicitante vencedor, sendo-Ihe adjudicado o objeto.
6.12. Se a proposta classilicada em primeiro lugar nan for aceltavel ou o sen autor nao atender aos
requisitos de liabilitagao, o Pregoeiro examinara a oferta subseqiiente, na ordem de classificacao, até
a apuraeao do Iicitante que atenda a todas as exigéncias do Edital, Inclusive quanto a documentacao de
habilitacao, 0 qual sera declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado 0 objeto.
.
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6.13. O Iicitante declarado vencedor devera apresentar ao Pregoeiro. no prazo pmaximo de 48
(quarenta e oito] horas apos o encerramento deste pregao, a proposta escrita de precos
contemplando o lance ﬁnal ofertado - PROPOSTA CONSOLIDADA.
6.14. As situacoes previstas nos subitens acima 6.8 e 6.9.0 Pregoeiro podera negociar diretamente com
o proponente para tentar obter preco melhor.
6.15. Nao podera haver desisténcia dos Iances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente as
penalidades estabelecidas neste Edital.
6.16. Sera admitido apenas 01(um) Iicitante 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 motivo de desclassiﬁcagao simples omissoes que sejam irrelevantes para o
entendimento da proposta, que nao venham causar prejufzo para a Administragao e nem ﬁram os
direitos dos demais licitantes.
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

—.-

7.1. Os PROPONENTES deverao apresentar no Envelope n.92 — "Documentos de Habilltacz-'10", que
demonstrem atendimento as exigéncias que sao indicadas a seguir:
7.2. Declaragao expressa, sob as penalidades cabiveis, aﬁrmando a inexisténcia de fatos impeditivos
para sua habilitaeao neste certame, garantindo ainda estar ciente da obrigatoriedade de informar
acerca de ocorréncias posteriores, conforme modelo de declaracao constante do Anexo V deste
Edital.
7.3. Declaraeao de que a empresa nao mantérn em seus quadros funcionais menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, insalubre, perigoso ou penoso, e menores de 14 (quatorze) anos, em
qual.quer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 79 da
Constituicao Federal, Anexo VI deste Edital.
7.4. Apresentar Declaracao de Inexisténcia de Vinculo empregaticio com 0 Municipio de Morada Nova
do(s) socio(s) e/ou proprietério da empresa, Anexo IX do Edital.
7.5-Caso na autenticacao conste expressamente que a mesma se refere an verso e an anverso do
documento, a exigéncia referente a autenticaeao de todas as faces do documento fica sem validade.
7.6-Caso o documento apresentado seja expedido por instituicao que legalmente e com regularidade
permita a sua emissao e consulta pela Internet, o Pregoeiro podera veriﬁcar a autenticidade deste
através de consulta junto an respective site.
7.7-Para a habilitagao juridica, o Iicitante devera, nos documentos exigidos neste instrumento
convocatorio, demonstrar a cornpatibilidade dos seus objetivos sociais corn 0 objeto da licitacao,
podendo ser através do CRC — Certificado de Registro Cadastral, ernitido pela Prefeitura Municipal de
Morada Nova.
7.8. O Certillcado de Registro Cadastral podera ser apresentado por Iicitante inscrito no Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Morada Nova, que substituira os documentos referentes as habilitacoes
juridica e fiscal, exceto os documentos enumerados nos incisos III e IV do Art. 29 da Lei n“ 8.666/93,
desde que, quando da verificacao pelo pregoeiro, seja constatado que a doctimentagao exigida esteja
devidamente regular, dentro do prazo de validade previsto para este certame e disponivel no arquivo
e controles do competente cadastro.

A] HABILITACAO IURIDICA
a.1) REGISTRO COMERCIAL, no caso de ernpresa, no registro publico de empresa mercantil da Junta
Comercial; devendo, no caso da Iicitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia, apresentar o rai/stro da junta
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onde opera com averbaeao no registro da Junta onde tem sede a matrix, acompanhado da(s) c6pia(s)
do(s) CPF e RG do(s) socio(s) da empresa.
a.2) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor,
devidamente registrado no registro publico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando
de sociedades ernpresarias e, no caso de sociedades por acties, acompanhado de documentos de
eleicao de seus administradores; devendo, no caso da Iicitante ser a sucursal, filial ou agencia,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbacao no registro da lunta onde tem sede a matriz,
acompanhado da(s) copia(s) do(s) CPF e RG do(s) sc'>cio(s) da empresa.
a.3) INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples — exceto cooperativas - no
Cartorio de Registro das Pessoas luridicas acompanhada de prova da diretoria em exercicio; devendo,
no caso da Iicitante ser a sucursal, ﬁlial nu agéncia, apresentar o registro no Cartorio de Registro das
Pessoas Iuridicas do Estado onde opera com averbagao no Cartorio onde tem sede a matriz.
a.4) DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO expedido
pelo organ competente, quando a atividade assim 0 exigir.
‘
a.5) REGISTRO NA ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso de cooperativa,
acompanhado dos seguintes documentos:
I] Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 an 21 da lei 5.764/71;
II) Comprovacao da composieao dos organs de administragao da cooperativa (diretoria e
conselheiros), consoante art. 47 da lei 5.764/71;
III) Ata de fundacao da cooperativa;
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 ultimas assembléias gerais extraordinarias.
a.6) CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, no caso de Iicitante inscrita no Cadastro de
Fornecedores do Municipio de Morada Nova, no sen prazo de validade, de acordo com o disposto no
item 7.6.

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

B) QIJALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
b.1) Apresentar o BALANCO PATRIMONIAL e demonstragdes contébeis do ultimo exercicio social
(2017), ja exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial, que
comprovem a boa situaeao ﬁnanceira da empresa, vedada a sua substituigao por balancetes ou
balancos provisérios, o balanco devera ser acompanhado dos termos de abertura e €.'I'lCEl'I'E1[1'I8I'ltO do
Livro Diario — estes termos devidamente registrados na Junta Comercial — constando ainda, podendo
ser atualizados por indices oﬁciais quando encerrados ha mais de trés meses da data de apresentaeao
da proposta, na forma do artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93 e alteracoes posteriores, e, ou, no caso de
empresa optante pelo simples nacional, declarada em credenciamento, podera apresentar: copia da
Declaragéio de lnformacao Socioecnnomicas e Fiscais (DEFIS) de Pessoa juridica e respective recibo de
entrega em conformidade com o programa gerador de documento rle arrecadacao o Sirnples National;
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b.2) No caso de sociedade por agoes, o balanco devera ser acompanhado da publicacao em jornal
oficial, em jornal do grancle circulacao e do registro na junta Comercial:
b.3) No caso das demais sociedades empresariais, o balaneo devera ser acompanhado dos termos do
abertura e encerramento do Livro Diario ~ estes termos devidamente registrados na Junta Comercial
— constando ainda, no balango, o numero do Livro Diario e das folhas nos quais se acha transcrito por
contador registrado no Conselho Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da
empresa;
b.4) N o caso de empresa recém-construida (ha menos de 01 ano), devera ser apresentado o balanco
de abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na lunta Comercial,

constando no Balanco o numero do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na
junta comercial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade
e pelo titular ou representante legal da empresa.

b.5) CERTIDAO NEGATIVA DE nacnaraciio ns FALENCIA on CONCORDATA expedicla pelo
distribuidor, ou distribuidores, se for 0 caso, da sede da pessoa juridica.
I) No caso da Iicitante ser ﬁlial tera que apresentar as certidﬁes de sua ﬁlial e matriz.
II) No caso de cooperativa, esta dispensada a apresentacao da Certidao exigida no item "b.5" acima.
C) REGULARIDADE FISCAL

c.1) CARTAO NACIONAL DE PESSOA IURIDICA - 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 ou filial do Iicitante, expedidos pelos organs abaixo relacionados e dentro dos seus periodos de
validade, devendo os mesmos apresentarem igualdade gje CNPI.

.

I) CERTIDAO CONIUNTA NEGATIVA na nenrros RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO.
11) CERTIDAO QUANTO A DIVIDA ATIVA no ESTADO, ou EQUIVALENTE, REFERENTE A0 ICMS,
EXPEDIDA rem. SECRETARIA DA FAZENDA no esrano;
III) CERTIDAO NEGATIVA ne nearros MUNICIPAIS, nu EQUIVALENE, EXPEDIDA PELO seron
comrarenre no MUNICIPIO DA sens no DOMICILIO no LICITANTE.
c.4) A prova de situacao regular ﬁscal perante a liazenda National (CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO), alterada pela portaria conjunta
RFB/PGFN n9 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site: portconjuntaRFBPGFN18212014.htm.
c.5) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO (CRF) OU EQUIVALENTE, perante 0 Gestor do
Fundo de Oarantia por Tempo de Servigo (FGTS), da jurisdicao a sede ou ﬁlial do Iicitante, devendo o
mesmo ter igualdade de CNP] com os demais documentos apresentados na comprovacao da
regularidade ﬁscal.
c.6) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT), da jurisdigan da sede ou filial do
Iicitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na
comprovacz'io da regularidade ﬁscal.
c.7) Alvara de Funcionamento e Sanitario emitido pelo organ competente de cada Municipio da
empresa proponente;

c.8] Os documentos referentes a regularidade ﬁscal deverao apresentar lgualgade de QQNEI
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 Iicitante.
Q/
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c.9) Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serao considerados
se forem acornpanhaclos da versao em portugués ﬁrrnada por tradutor juramentado.
c.10) As certidoes de cornprovaeao de regularidade, exigidas neste edital, que nao apresentarem
expressamente o seu perioclo de validade, deverao ter sido emitidas nos 3!! |t[inta| digs angeriores
a gag; gig abertggg gg gertarne.

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

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 do
pessoa ﬁsica, mesmos estas sendo socio(s) e on Proprietario da empresa.
Paragrafo Primeiro: Estes documentos deverao ser apresentados em (originals ou cépias), no caso de
copias, deverao ser autenticadas por tabeliao, pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe de
Apoio, a vista do original, nao sera admitido em hipotese alguma, documento com autenticacao na
forma eletrdnica.

Paragrafo Segundo: Quern prestar declaracao falsa no documento de que trata os itens anteriores,
sujeitar~se-a as penalidades previstas na legislagao.

8. DA IMPUGNACAO AO EDITAL
8.1.
Até 02 (dois) dias uteis antes da data ﬁxada abertura da sessao publica, qualquer pessoa
podera impugnar o ato convocatorio de Pregao.
'
8.1.1 Cabera ao pregoeiro decidir sobre a petieéio 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.

8.2.

I

A lmpugnacao Administrativa devera 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 Castro, n9 726, Centro, Morada Nova, Ceara.
8.3.
Nan serao conhecidas as impugnacoes ao Edital interpostas apds os prazos legals, bem como
as que nan forem apresentadas na forma estabelecida no subitem 8.2 deste Edital.
9. DOS PROCEDIMENTOS GERAIS

9.1. Os servicos deverao ser entregues rigorosamente dentro das especificacdes estabelecidas neste
Edital, sendo que a inobservancia desta condicao implicara recusa, com a aplicagao das penalidades
contratuais.
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9.2. Caso a Licitante se recuse a executar o objeto contratual on venha a fazé-lo fora das
especiﬁcacoes estabelecidas, a Secretaria Iicitante, podera, independentemente de qualquer aviso ou
notificacao, rescindir o contrato e optar pela convocacao dos demais Licitantes na ordem de
classiﬁcacao.
9.3 — Nao sera permitido o uso de aparelho celular durante a sessao para consulta, Iances e demais
procedimentos relativo ao certame.
9.4 — nan sera aceito Iances inferiores a R$ 100,00 (cem reais), do valor do lance anterior.
"‘

"
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10- DA HOMOLOGACAO E DA ADIUDICACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRELOS

10.1. A adjudicacao dar-se-a pelo pregoeiro quando nao ocorrer interposicao de recursos, podendo ser
tambem adjudicado pela Autoridade Competente. Caso contrario, a adjudicaeao ﬁcaraexclusivamente
a cargo da Autoridade Competente.
10.2. A homologacao dar-se-a exclusivamente pela autoridade competente.
10.3. Apés a homologacao do resultado da licitaeao, os precos ofertados pelos licitantes vencedores

dos lotes, serao registrados na Ata de Registro de Precos, elaborada conforme 0 Anexo X deste edital.
10.3.1. Sera incluido, na respectiva Ata 0 registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto/servico
com pregos iguais ao do Iicitante vencedor na sequéncia da classificacao do certame.
10.4. Os licitantes classiﬁcados em primeiro lugar terao o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do
recebimento da convocagao, para comparecerem perante ao gestor a ﬁm de assinarem a Ata de
Registro de Precos. 0 prazo de comparecimento podera ser prorrogado uma vez por igual periodo,
desde que ocorra motivo justiﬁcado e aceito.
10.5. Quando o vencedor nao comprovar as condicoes habilitatérias consignadas neste edital, ou
recusar-se a assinar a Ata de Registro de Pre<;os, podera ser convidado outro Iicitante pelo pregoeiro,
desde que respeitada a ordem de classiﬁcacao, para, depois de comprovados os requisites
habilitatorios e feita a negociagao, assinar a Ata de Registro de Pregos.
10.6. O sistema gerara ata circunstanciada, na qual estarao registrados todos os atos do procedimento
e as ocorrencias relevantes.
10.7- A autoridade superior competente do organ de origem desta licitacao se reserva ao direito de
nao I1OI'T'lOIOgBl‘ ou revogar o presente processo, por razoes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentagao por escrito.
11- DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E DO CONTRATO

1 1.1. A Prefeitura Municipal de Morada Nova, através da Secretaria de Cultura e Turisrno ao qual sera
o organ gestor da Ata de Registro de Precos de que trata este edital.
11.2. A Ata de Registro de Precos elaborada conforme o (Anexo X) sera assinada pelo Ordenador de
Despesa da Secretaria de Cultura e Turismo, ou, por delegacao, 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 Pregos serao aqueles ofertados nas propostas de
precos dos licitantes vencedores, hem como dos licitantes que aceitarem cotar os servicos/produtos
ora licitados com precos iguais ao do Iicitante vencedor, na sequéncia de classiﬁcacao do certame.
11.4. A Ata de Registro de Precos uma vez lavrada e assinada, nan obriga a Administracao a ﬁrmar as
contratacoes que dela poderao advir, ficando—lhe facultada a utilizacao de procedimento de licitacao,
respeitados os dispositivos da Lei Federal 8.666/1993, sendo assegurado an detentor do registro de
pregos a preferéncia em igualdade de condicoes.
11.5. O participante do SRP (Sistema de Registro de Precos), quando necessitar, efetuara aquisicdes
junto an fornecedor detentor de pregos registrados na Ata de Registro de Pregos, de acordo com os
PREEFEITLIRA MUNICIPAL DE MOFIADA NOVA
@/
AV. MANOEL CASTRO, N“. 726 - CENTRO - MORADA NOVA - CEARA- CEP B29-40.000
CNPJ 07,782.84-0/0001-O0 — CGF 06.920171-4. E-MAIL’: licltacgomn@out|ook.oon1.br- Forte: (88) 3422 1381

5?"

‘Haas I18 II4-Q?

@

Ii. 05
.

ESTADO no CEARA

'75?f

\.

“W

'Q?’

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

quantitativos e especificacoes previstos, durante a vigéncia do documento supracitado.
11.6. O fornecedor detentor de precos registrados ficara obrigado a fornecer o objeto Iicitado ao
participante do SRP (Sistema de Registro de Precos), nos prazos a serem deﬁnidns no instrumento
contratual e nos locais especificados no (Anexo I) - do Termo de Referencia deste edital.
11.7. A Ata de Registro de Precos, durante sua vigencia, podera ser utilizada por qualquer organ ou
entidade da Administracao Publica Municipal, Estadual nu Federal, na condicao de érgao Interessado,
mediante consulta prévia ao Organ Gestor do Registro de Precos e concordancia do(s) fornecedor(es),
conforme disciplina as Legislacdes vigentes.
11.8. Os organs interessados, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Precos, deverao
manifestar seu interesse junto aos érgaos gerenciadores do Sistema do Registro de Pregos, o qual
indicara o fornecedor e o preco a ser praticado.
11.8.1. As contratacoes decorrentes da utilizacao da Ata de Registro de Precos de que trata este
subitem nan poderao exceder, por organ Interessado, an somatério do quantitative estabelecido no
Decreto Federal n9 7892/13.
11.9. Cahera ao organ gerenciador do Sistema de Registro de Precos, para utilizacao da Ata por organs
interessados da Administracao Publica, proceder a indicacao do fornecedor detentor do preco
registrado, obedecida a ordem de classiﬁcacao.
11.10. O detentor de precos registrados que descumprir as condicdes da Ata de Registro de Precos
recusando-se a fornecer o objeto licitado an participante do SRP (Sistema de Registro de Precos), nao
aceitando reduzir os precos registrados quando estes se tornarem superiores aos de mercado, ou nos
casos em que for declarado inidoneo ou impedido para licitar e contratar com a Administracao publica,
e ainda, por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado, tera o seu registro cancelado.
11..11. A Comissao de Pregao providenciara a publicacao do extrato da Ata do Registro de Precos na
Imprensa Oﬁcial, como pede a lei 8.666/93 e suas alteracoes.
11.12. Os precos registrados poderao ser revistos a qualquer tempo em decorréncia da redugao dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados, obedecendo aos
pararnetros constantes na Legislagao Pertinente e vigente.
11.13. A Prefeitura Municipal de Morada Nova, através da Secretaria de Cultura e Turismo, convocaré
o fornecedor para negociar o preco registrado e adequa-lo ao prego de mercado, sempre que veriﬁcar
que o preco registrado esta acima do prego do mercado. Caso seja frustrada a negociacao, o fornecedor
sera liberado do compromisso assumido.
11.14. Nao havendo éxito nas negociacﬁes 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, on ainda revogar a Ata de Registro de Precos.
11.15. Serao considerados precos de mercado, os precos que forem iguais on inferiores a media
daqueles apurados pela Administracao para os itens registrados.
11.16. As alteracoes 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 Preeos.
11.18. As quantidades previstas no (Anexo I) ~ Termo de Referéncia deste edital sao estirnativas
maximas para o periodo de validade da Ata de Registro de Precos, reservando-se a Administracao cla
Secretaria, o direito de adquirir o quantitative que julgar necessario nu mesmo abster-se de adquirir
0 item especiﬁcado.
11.19. O contrato decorrente do Registro de I-‘recos, a ser firrnado entre a Secretaria detentora do
registro, podera ser formalizado através do recebimento da Autorizacao de Compra/Servicos e de Nota
de Empenho pela detentora, ou outro instrumento similar que substituira o instrumento contratual
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

nos casos previstos no artigo 62 e seus paragrafos da Lei n9 8.666/93 e suas alteracties posteriores,
observando-se as condicties estabeleciclas neste edital, seus anexos e na legislacao vigente.
1 1.20. Caso a detentora da Ata de Registro de Frecos se recuse, injustificadamente, a assinar o contrato,
a autoridade superior devera extinguir os efeitos da homologacao e da assinatura da Ata, sem prejuizo
da aplicacao das sancdes cabiveis.
12 DA DURACAO DA ATA REGISTRO DE PRECOS

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 sera superior a doze meses, incluidas
eventuais prorrogaciies, conforme o inciso III do §_32 do art. 15 da I.ei_n-‘1 8,666, de 1993.
13- DA FONTE DE RECURSOS

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

14.1- Os precos registrados so poderao ser revistos nos casos previstos na legalidade cla legislacao
vigente para estes atos.
15- DAS ALTERACOES E DA FISCALIZACAO DO CONTRA'I'O

15.1- A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condicﬁes contratuais, acréscimos ou
supressoes no quantitative do objeto contratado, até o Iimite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 19, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas alteracdes
posteriores.
15.2 - A ﬁscalizacao do contrato dar-se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, sera
designado representante para acompanhar e ﬁscalizar a entrega dos bens e/ou services, anotando em
registro pruprio todas as ocorréncias relacionadas a execucao e determinando 0 que for necessério a
regularizacao de falhas ou defeitos observados.
15.3 — A fiscalizacao nan exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeicﬁes técnicas ou vicios
redibitorios, e, na ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da Adrninistracao ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com 0 art. 70 da Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteracoes.
15.4 — O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos funcionarios
a regularizacéio eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacéio das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.
16~ DA ENTREGA DO OBIETO E DO PAGAMENTO
16.1- Os services deverao executados em IMEIQIATO, apos recebimento da solicitacao/Ordem de
Service.
Q
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16.2- Os servicos executados pela Iicitante vencedora estarao sujeitos a aceitacao plena pelo organ
recebedor.
16.3- A autoridade superior cornpetente do organ de origem desta licitacao podera designar uma
Comissao de Avaliacao, cujo proposito sera acompanhar a execucao dos servicos de acordo com as
especiﬁcacdes contidas na proposta de precos da Contratada. Caso os servicos executados estejarn em
desacordo com as especificacdes contidas na proposta de precos, a Comissao rejeitara a continuacao
dos mesmos para que possam ser sanadas as falhas apresentadas.
16.4- O pagamento sera efetuado de acordo com a realizacéio dos servicos.
17- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

17.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicﬁes necessaries ao pleno
cumprimento das obrigacdes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no
8.666/93 e suas alteracdes posteriores;
17.2- Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;
17.3- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucao do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
17.4- Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais/ Faturas devidamente
atestadas pelo Setor (Iompetente.
18- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1-Entregar os produtos/servicos objeto do Contrato de conformidade com as condicoes e prazos
estabelecidos neste Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
18.2- Manter durante toda a duracao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicdes cle habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao;
18.3- Providenciar a imediata correcao das deﬁciéncias e/ou irregularidades apontadas pela
Contratante;
18.4- Arcar com eventuais prejuizos causados a Contratante e/ou terceiros, provocados por
ineﬁciéncia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega
do objeto contratual.
18.5 — Responder por todas as despesas diretas ou indiretas que indicam ou venham a incidir sobre a
execucao contratual, inclusive as obrigacﬁes relativas a salarios, previdéncia social, impostos, encargos
sociais, transporte e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo ﬁel cumprimento das
leis trabalhistas e especiﬁcas do trabalho e legislacao correlata, aplicaveis ao pessoal empregado na
execucao contratual.
18.6 — Prestar imediatamente as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratante, salvo quando implicarem em indagacoes de carater técnico, hipotese em que serao
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
18.7 - Substituir on reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condicdes de defeito
ou em desconformidacles com as especiﬁcacdes constantes no Termo de Referencia, no prazo fixado
pelo Gestor do Contrato.
18.8 — Providenciar a substituicao do qualquer profissional envolvido na execucao do objeto contratual
cuja conduta considerada pela fiscalizacao da CONTRATANTE.
18.9 — Refazer a entrega do objeto contratual que cornprovadamente apresente condiciies de defeitzo

ou em desconformidades com as especiﬁcacoes constantes no Termo de Referéncia, igontadg <31,-1 sua
notiﬁcacao.
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19.1- Pela inexecucao total ou parcial das obrigacﬁes assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administracao podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes sancdes:
,
a) Adverténcia.
1
b] Multas cle:

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 uteis, contados da data da notificacao feita pela
CONTRATANTE.
b.2) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato, por dia de

\-.»

atraso na entrega do objeto contratual, ate o Iimite de 30 (trinta) dias:
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e rescisao do
pacto, a critério da SECRETARIA REQUISITANTE, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na
entrega dos materiais.
b.4) O valor da multa referida nestas clausulas sera descontado "ex~officio" da CONTRATADA,
mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, independente do notiﬁcacao ou interpelacao judicial ou
extrajudicial;

c) Suspensao temporaria do direito de participar de Iicitacao e impedirnento de contratar com a
Administracao, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punicéio ou ate que a CONTRATANTE promova sua
reabilitacéio.
19.2- As sancdes previstas nos itens antecedentes serao aplicadas pela autoridade competente.
assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatério, o contraditorio e ampla defesa, nos seguintes prazos
e condicfiesz
a) de 05 (cinco) dias uteis nos casos de adverténcia e de suspensao, e de 10 (dez) dias uteis da abertura
de vista do processo, no caso de declaracéio de inidoneidade para licitar com o Municipio do Morada
Nova.
20- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

20.1- Os recursos cabiveis serao processados de acordo corn o que estabelece 0 art. 109 da Lei Federal
n9 8.666/93 e suas alteracﬁes.
20.2- Das decisﬁes proferidas pelo Pregoeiro relativas a classiﬁcacao e desclassiiicacao de propostas
do precos escritas e Iances e a habilitacéio e inabilitacao, cabera recurso administrativo dirigido a
autoridade superior competente do organ de origem desta licitacao, que devera ser registrada em Ata
pelo titular ou representante legal do Iicitante, no final da sessao, constando 0 motivo e a slntese das
suas razdes, podendo o interessado juntar memoriais no prazo de 03 (trés) dias, contados a partir do
19 (primeiro) dia util seguinte an da interposicao, no endereco constante da Prefeitura de Morada
Nova, ﬁcando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-raziies em igual
numero de dias, que comecarao a correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
20.3» Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do inlcio e incluir~se-a o do
vencimento, e considerar-so-an os dias consecutivos, exceto quando for ou estiver explicitamente
disposto em contrario. st. se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente normal na
Prefeitura de Morada Nova.

PREEFEITIJRA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

AV. MANOEL CASTRO, N“. 726 — CENTRO - MORADA NOVA -- CEARA- CEP 6294-0.000
CNF'.,I 07.7823-10/0001-00 4 CGF 063320.171-4. ETNIAIL: Ilcltaeaomn@outlook.corn.br- Fonel (38) 3422 1381

“ta

Q“-55 00 m%

‘gs

%

X

esmno no CEARA

,,_()°)_

—~

”“"'*"“*“‘“I

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
21- DAS RESCISOES CONTRATUAIS

ll‘

21.1. A Prefeitura Municipal de Morada Nova podera rescindir o contrato, independentemente de
qualquer interpelacao judicial ou extrajudicial se a contratada:
a) Deixar de iniciar os servicos por periodo superior a 15 (quinze) dias, contados a partir do
recebimento da ordem de inicio dos servicos;
b) Executar os servicos em desacordo com as especiﬁcacﬁes exigidas;
c) Nan cumprir ou cumprir irregularmente as clausulas contratuais ou a legislacao vigente;
d) Cometer reiterados erros na execucao dos servicos;
e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestacao de servicos sem a expressa autorizacao cla
Contratante;

.

F) Entrar em concordata, faléncia ou dissolucao, ou recair no processo de insolvéncia sobre qualquer
de seus dirigentes.
21.2. Declarada a rescisao contratual em decorréncia de qualquer um dos fundatnentos do item
anterior, a contratada recebera exclusivamente 0 pagamento dos servicos executados e recebido,
deduzido 0 valor correspondente as multas porventura existentes.
21.3. Nan cabera a contratada indenizacao de qualquer espécie seja a que titulo for, se o contrato vier
a ser rescindido em decorréncia de descumprimento das normas nele estabelecidas. i
21.4. Independentemente do disposto nesta clausula, o contrato podera ser rescindido por livre
decisao da Prefeitura Municipal de Morada Nova, a qualquer época, sem que caiba a contratada o
direito de reclamacao ou indenizacao a qualquer titulo, garantindo-lhe apenas, o fpagamento dos
servicos executados e devidamente recebidos.
Q
21.5. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e furidamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haia ennveniéncia da
Administracao;
I‘
21.6. Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n9 8.666/93, sem que haja
culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os
houver sofrido.

'

21.7- Os procedimentos de rescisao contratual, tanto amigaveis, como os determinados por ato
unilateral da Contratante, serao formalmente motivados, assegurado contraditorio e ‘a ampla defesa,
mediante prévia e comprovada intimacao da interessada para que, se o desejar, apresente defesa no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados de seu recebimento e, na hipotese de desistir da defesa, interpor
recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimacao comprovada da decisao
rescisoria.
22- DAS DISPOSICOES GERAIS
22.1. Fica assegurado a Entidade de I.icitacao o direito de:
22.1.1. Adiar a data de abertura da presente Licitacao, dando conhecimentn aos interessados,
notiﬁcando-se, por escrito, as Licitantes que ja tenham retirado o Edital, com a antecedéncia de pelo
menos 24 (vinte e quatro) horas, antes da data inicialmente marcada;
22.1.2. Anular on revogar, no todo ou em parte, o presente Pregao, a qualquer tempo, desde que
ocorrentes as hipoteses de ilegalidade ou interesse publico, dando ciencia aos interessados;
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22.1.3. Alterar as condicdes deste Edital on qualquer documento pertinente a este Pregao, ﬁxando novo
prazo, nan inferior a 08 (oito) dias uteis, para a abertura das propostas, a contar da publicacao das

I

akeracﬁes.

I

22.2. A participacao neste Pregan implicara aceitacao integral e irretratavel das normas do Edital e
seus anexos, bem como na observancia dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito
de impugnacao e recurso.
22.3. E Facultada an Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacao, a promocao de
diligéncia destinada a esclarecer on complementar a instrucao do processo, vedada a inclusao
posterior de documento ou informacao que deveria constar no ato da sessao publica.
22.4 A Contratada ﬁcara responsavel por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou an
patrimdnio da Entidade de Licitacao, reparando as suas custas os mesmos, durante a execucao dos
servicos contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenizacao por parte da Entidade de Licitacao.

I

I
I

I.

22.5. Todas as declaracﬁies a serem apresentadas neste certame, deverao ter ﬁrma Reconhecida em

cartério do responsavel que emitiu as mesmas.
22.6. Cnpias do Edital e anexos serao fornecidas na sala da Comissao de Licitacao, no horario de
expediente desta Prefeitura, ou através do site: www.tge,gg.ggv.br.
23 ~ DO FORD

23.1- Fica eleito o foro da Comarca de Morada Nova, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente edital, que nan possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Morada Nova—CE, 13 de Abril de 2018.
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Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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ANEXO 1
TERMO DE REFERENCIA UNIFICADO
DBIETO
l
Contratacao ole prestacao de servicos de hotelaria, destinado ao atendimento das Diversas
Unidades
Administrativas (SECRETARIAS), da Prefeitura Municipal de Morada Nova.

IUSTIFICATIVA

0 objeto do presente Termo de Referéncia pauta-se na necessidade da garantial da eficacia cla
administracao publica 0 fornecimento de hospedagens a individuos que venham atender a Prefeitura
Municipal em algum tipo de prestacao de servico que necessite do hospedagem. Entendendo que o
Municipio nao dispée de servicos desta natureza, recorre-se a terceirizacao, através de procedimento
onde se busque uma proposta que melhor atenda as necessidades da administracao municipal.

OBIETIVO
Em cumprimento a Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteracoes, e que este termo fora elaborado, para
que 0 procedimento legal seja efetuado a selecao de proposta mais vantajosa para a administracao
publica municipal, tendo por ﬁnalidade deﬁnir elementos que norteiam a contratacao de empresa para
a aquisicao do presente termo.
ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
LOTES

ESPECIFICACDES
DOS QUARTOS

QUARTO
TRIPLO,

1

UNI)

QTE.

QTE.

QTE.

QTE.

QTE.

QTE.

QTE.

QTE. , QTE.

QTE.

DIARIA an

so

/10

20

20

so

so

250' 20

so

ezo

DIARIA

60

30

40

20

10

50

30

500

20

60

820

n1/ism an

so

40

zo

20

so

15

250

20

so

so

'

SESA__SEI_)UC SAS SEINFRA SEAGRI §e|uv nvmmu sscutr SEA!) SEAI7 QTETDTAL

com

01 cama de
casal, 02 camas
de solteiro, ar
condicionado,

frigohar e cafe

ll
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DAS ALTERACOES E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acréscimos ou supressﬁes
no quantitativo do objeto contratado, até o Iimite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 19, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas alteracﬁes
posteriores.
A ﬁscalizacao do contrato dar-se-a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, seré designado
representante para acompanhar e ﬁscalizar a entrega dos bens e/ou servicos, anotando em registro
proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucao e determinando o que for necessario a
regularizacao de falhas ou defeitos observados.
A fiscalizacao nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeicées técnicas on vicios redibitorios, e, na
ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da Administracao ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteracoes.

--.-

O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com
a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios a regularizacao
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessério a regularizacao das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
I

Nan sera permitida a subcontratacao de nenhum servico e em nenhuma hipétese para o objeto deste
contrato.

DA ENTREGA DO OBIETO E D0 PAGAMENTO
Os servicos deverao executados em IMEDIAIIIQ, apos recebimento do solicitacao/Ordem do Servico.
Os servicos executados pela Iicitante vencedora estaréio sujeitos a aceitacao plena pelo organ
recebedor.
I
A autoridade superior competente do organ de origem desta licitaciio podera designar uma Comissao
de Avaliacao, cujo propésito sera acompanhar a execucan dos servicos de acordo com as especiﬁcacoes
contidas na proposta de precos da Contratada. Caso ns servicos executados estejam em desacordo com
as especiﬁcacﬁes contidas na proposta de precos, a Comissao rejeitara a continuacao dos mesmos para
que pnssam ser sanadas as falhas apresentadas.

03/
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O pagamento sera efetuado de: acordo com a realizagiw dos servigos.

\

DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

0

25*

%""l?B\W%

A Contratante se obriga a proporcionar £1 Contratada todas as condigoes necessérias ao pleno
cumprimento das obrigagées decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no
8.666/93 e suas alteragﬁes posteriores;
0
Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto contratual;
Comunicar é Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugéo do objeto contratual,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
Providenciar os pagamentos 53 Contratada a vista das Notas F-‘iscais/ Faturas devidamente atestadas
pelo Setor Competente.
DAS OBRIGAQCJES DA CONTRATADA

Entregar os produtos/servigos objeto do Contrato do conformidade com as condigées e prazos
estabelecidos neste Termo e na proposta vencedora do certame;
Manter durante toda a duragéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagﬁes assumidas, todas
as condigées de habilitagéo e qualiﬁcagéo exigidas na licitagao;
Providenciar a imediata corregao das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;
Arcar com eventuais prejuizos causados :31 Contratante e/ou terceiros, provocados por ineﬁciéncia ou
irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto
contratual.
--._,

Responder por todas as despesas diretas ou indiretas que indicam ou venham a incidir sobre a
execugﬁo contratual, inclusive as obrigagoes relativas a salaries, previdéncia social, impostos, encargos
sociais, transporte e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo ﬁe] comprimento das
leis trabalhistas e especiﬁcas do trabalho e legislagao correlata, aplicaiveis ao pessoal ernpregado na
execu¢5o contratual.
Prestar imediatamente as informagzées e os esclarecimentos que venham a ser ‘solicitados pela
contratante, salvo quando implicamm em indagagﬁes de caréter técnico, hipétese em que serao
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Substituir ou reparar 0 objeto contratual que comprovadamente apresente condigﬁes tile defeito ou em
desconformidades com as especificagoes constantes no Termo de Referéncia, no prazo ﬁxado pelo
Gestor do Contrato.
Providenciar a substituigéo de qualquer proﬁssional envolvido na execugﬁo do objeto contratual cuja
conduta consideracla pela fiscalizagﬁo da CONTRATANTE.
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V

Refazer a entrega do objeto contratual que comprovadamente apresente condicﬁes ele defeito ou em
desconformidades com as especificacﬁes constantes no Termo de Referéncia, contaclo da sua
notificagéio.

I

DA DURAQAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

;

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 Ianeiro cle 2013. O
prazo de validade da ata cle registro do precos nﬁo sera superior a doze meses, incluidas eventuais
prorrogacﬁes, conforme 0 inciso ll]_1;j_o:§_3$_’-sclo art. 15 da_l_.g_i_n%.8.666. de 1993.
DA FONTE DE RECURSOS
--P

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

Os precos registrados so poderao ser revistos nos casos previstos na legalidade da legislacéo vigente
para estes atos.
DAS RESCISOES CONTRATUAIS

A Prefeitura Municipal de Morada Nova podera rescindir o contrato, independentemente de qualquer
interpelacéo judicial ou extrajudicial se a contratada:

.

,

a) Deixar de iniciar os servicos por periodo superior a 15 (quinze) dias, contados a partir do
recebimento cla ordem de infcio dos servicos;
b) Executar os servicos em desacordo com as especiﬁcagoes exigidas;
1
c) N:-Zio cumprir ou cumprir irregularmente as clausulas contratuais ou a legislacao vigente;
d] Cometer reiterados erros na execu<;ao dos servicos;
e) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestacéio de servicos sem a expressa autorizaciio cla
Contratante;
F) Entrar em concordata, faléncia ou dissolucao, ou recair no processo de insolviincia sobre qualquer
de seus dirigentes.
Declaracla a resciséio contratual em decorréncia de qualquer um dos fundamentos do item anterior, a
contratada recebera exclusivarnente o pagamento dos servicos executados e recebido, deduzido 0
valor correspondente as multas porventura existentes.
Nae caberai a contratada indenizacao de qualquer espécie seja a que titulo for, se 0 contrato vier a ser
rescindido em decorréncia de descumprimento das normas nele estabelecidas.
lndependentemente do disposto nesta clausula, 0 contrato podera ser rescinclido por livre decisiio cla
Prefeitura Municipal de Morada Nova, a qualquer época, sem que caiba a contratada 0 direito de
reclamacéo ou indenizacao a qualquer titulo, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos servicos
executados e devidamente recebidos.
‘Q
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Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e funclamentacla da autoridade
competente, recluzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da Administracao;
Em caso de rescisao prevista nos ll'lC1SOS Xll e XVII do art. 78 da Lei n9 8.666/93, serp que haja culpa
do CON'I‘RA'I‘ADO, sera esta ressarcida clos prejuizos regulamentares comprovados, quando os houver
sofrido.

‘

Os procedimentos de rescisao contratual, tanto amigaveis, como os determinados por ato unilateral da
Contratante, serao forrnalmente motivados, asseguraclo contraditério e a ampla defesa, mediante
prévia e comprovada intimacao da interessada para que, se o desejar, apresente defesa no prazo de 10
[dez) dias uteis, contados de seu recebimento e, na hipotese de desistir cla defesa, interpor recurso
hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimacao comprovada da decisao
rescisona.
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO

A) HABILITACAO JURIDICA
a.1] REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa, no registro publico de empresa mercantil cla lunta
Comercial; devendo, no caso da Iicitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Iunta
onde opera com averbacao no registro da junta onde tem sede a matriz, acompanhado da[s) cépia(s)
do(s) CPF e RG do(s) socio(s) cla empresa.
a.2) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor,
devidamente registrado no registro publico de empresa mercantil da junta Comercial, em se tratando
de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por acoes, acompanhado de documentos de
eleicao de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbacao no registro da Iunta onde tem sede a matriz,
acompanhado da(s) cépia(s) do(s) CPF e RG do(s) s6cio(s] cla empresa..
21.3) INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples — exceto cooperativas - no
Cartério de Registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da diretoria em exercicio; devendo,
no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia, apresentar o registro no Cartério de Registro das
Pessoas Jurldicas do Estado onde opera com averbagao no Cartorio oncle tem sede a matriz.
a.4) DECRETO DE AUTORIZAQAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO expedido
pelo orgao competente, quando a atividade assim 0 exigir.
,
a.5) REGISTRO NA ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso de cooperativa,
acompanhado dos seguintes docurnentos:
I
I] Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 ao 21 cla lei 5.764/71;
ll] Coniprovacﬁo da composicao dos érgiios de adrninistracéio da cooperativa (diretoria e
conselheiros), consoante art. 4-7 da lei 5.764/71;
III] Ata cle fundacao cla cooperativa;
IV) Ata da assernbléia que aprovou o estatuto social;
.
V) Regimento interno com a Ata cla assembléia que o aprovou;
I
VI] Regimento dos funclos constitulclos pelos cooperados com a Ata cla assembléia que os aprovou;

VII) Eclitais das ()3 ultirnas assembléias gerais extraorclinarias.
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B] QUALIFICACAO ECONDMICO-FINANCEIRA

;

b.1) Apresentar 0 BALANQO PATRIMONIAL e demonstracoes contabeis do tiltimoi exercicio social
(2017), ja exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial, que
comprovem a boa situacao ﬁnanceira da empresa, vedada a sua substituicao poi‘ balancetes ou
balancos provisorios, 0 balanco devera ser acompanhado dos termos cle abertura e eiicerramento do
Livro Diario — estes termos devidamente registrados na Junta Comercial — constando ainda, podendo
ser atualizados por indices oﬁciais quando encerrados ha mais de trés meses cla data tie apresentacao
da proposta, na forma do artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93 e alteracoes posterioresfe, ou, no caso de
empresa optante pelo simples nacional, declarada ern credenciamento, podera apresentar: copia da
Declaracao de Informacao Socioeconfimicas e Fiscais (DEFIS) cle Pessoa Juridica e respectivo recibo de
entrega em conformidacle com o programa gerador de documento de arrecadacéio o Simples Nacional;
b.2) No caso de sociedade por acoes, 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, 0 numero do Livro Diario e das folhas nos quais se acha transcrito por
contador registrado no Conselho Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da
empresa;
I
b.4) N o caso de empresa recém-construfda (ha menos de O1 ano), devera ser apresentado 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 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 NEGATIVA DE DECRETACAO DE FALENCIA OU CONCORDATA expedida pelo
distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa juridica.
C) REGULARIDADE FISCAL

c.1) CARTAO NACIONAI. DE PESSOAJURIDICA — CNPJ;
c.2) PROVA DE INSCRIQAO junto a Fazenda Estadual ou Municipal ou documento de isencao;
c.3) PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS PAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL cla
sede ou filial clo Iicitante, expedidos pelos orgaos abaixo relacionados e dentro dos seus periodos de
validade, devendo os mesmos apresentarem jggaldade gg QQNPJ.

1] CERTIDAO coniunra NEGATIVA oa DEBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA U_NlAO.
\ I
11) CERTIDAO QUANTO A DIVIDA ATIVA no ESTADO, ou EQUIVALENTE, REFERENTE A0 ICMS,
EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA PAZENDA no ESTADO;
111) CERTIDAO NEGATIVA oa DEBITOS MUNICIPAIS ou EQUIVALENI-Z. EXPEDIDA PELO SETOR
COMPETENTE DO MUNICIPIO DA SEDE DO DOMlCILlO'DO LICITANTE.
c.4) A prova do situacao regular fiscal perante a Fazencla Nacional (CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA A'l‘lVA DA UNIAOJ, alterada pela portaria conjunta
RFB/PGFN n9 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site: portconjuntaRFBPGFNI 8212014.htm.

c.5] CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO (CRF) OU EQUIVALENTE, perante o Gestor do
Fundo de Garantia por Tempo do Servico (FGTSJ, da jurisdicao a sede ou filial do Iicitante, devendo o
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mesmo ter igualdade de CNPJ corn os demais documentos apresentados na comprovacéio da
regularidade fiscal.
c.6) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT), cla jurisdicao da sede ou ﬁlial do
Iicitante, devendo o mesmo ter igualclade de CNPJ com os demais documentos apresentados na
comprovacao da regularidade fiscal.
I
c.7) Alvara cle Funcionamento e Sanitario emitido pelo orgao competente de cada Municipio da
empresa proponente;
c.8) Os documentos referentes a regulariclade ﬁscal deverao apresentar
iNﬂ
ressalvando-se aquele que o préprio érgao emissor declara expressamente no referido‘ documento que
ele é vélido para todos os estabelecimentos — sede e filiais da Iicitante.
c.9) Caso haja documentos redigiclos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serao considerados
se forem acompanhados da versao em portugués firmada por tradutor juramentaclo.
c.10) As certidoes cle comprovacao de regularidade, exigidas neste edital, que nao apresentarem
expressamente 0 seu periodo de validade, deverao ter sido emitidas nos
g§
a data Qg ghgljgggra dg cgﬂggmg.
D) QUALIFICACAO TECNICA

‘

d.1) Apresentar pelo menos 01 (um) Atestado fornecido por pessoa juridica de direito Publico ou
Privado, comprovando aptidao pelo concorrente para desempenho cle atividade compativel com o
objeto da licitacéio.
I
E) DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA HABILITACAO

e.1) Apresentar memorial fotogréﬁco Sede da empresa (fachada e partes internas) e algum
documento de égua, 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, niio
serao aceitos documentos de comprovacao de endereco emitidos em hipétese alguma em nome de
pessoa ﬁsica, mesmos estas sendo sécio(s) e ou Proprietario da empresa.
e.2) Declaracao expressa, sob as penalidades cabiveis, aﬁrmando a inexisténcia cle fatos impeditivos
para sua habilitacéio neste certame, garantindo ainda estar ciente da obrigatoriedade de informar
acerca de ocorréncias posteriores.
e.3) Declaraciio do 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 conclicéio de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 79 cla
Constituicao Federal.

e.4-) Apresentar Declaracﬁo cle lnexisténcia de Vfnculo ernpregaticio com o Municipio de Morada Nova
do(s) socio(s) e/ou proprietario cla empresa.

Qn~;Av-sb Qt. A
JORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO
Pregoeiro Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N9. ii
CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI VA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MORADA NOVA, ATRAVES DA
SECRETARIA DE
E DO OUTRO
LADO A EMPRESA
QUE ASSIM
PARA O FIM QUE A SEGUIR DECLARAM:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, através da Secretaria de______, pessoajuridica de
direito publico interno, com sede a Av. Manoel Castro, n9 726, Centro, Morada Nova, Ceara, inscrita no
CNPJ/MF sob 0 n9
neste ato representado pelo [a] Secretari0[a] de
Sr.(a)
portador(a) do CPF n9. _
doravante denominado de
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
com sede a
__, inscrita no
CNPJ sob o n9. A
representada por
portador[a) CPF n9.
__
ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com 0
Edital de PREGAO PRESENCIAL N9
em conformidade com 0 que preceitua a Lei Federal n9.
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes posteriores. a I..ei Federal n9 10.520/02, de 17 de
julho de 2002, sujeitando-se os contratantes as suas normas e as clausulas e condicoes a seguir
ajustadas:

J

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL

\

1.1- Fundamenta~se este contrato no PREGAO PRESENCIAL N9
pelas disposicﬁes da Lei
Federal n-Q 10.520, de 17/07/2002 — Lei que Regulamenta o Pregao, 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 119
5.450, de 31/05/2005 e tem como subsidiaria a Lei n9 8.666, de 21/06/1993 e alteracoes posteriores —
Lei do Licitacoes, da Lei n9 8.078, de 11/09/1990 — Codigo de Defesa do Consurniclor, Decreto n9
6.204/07, Lei Complementar n9 123 cle 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar n1’ 147 de 07 de
Agosto de 2014, Lei Federal n9 155/2016, de 27 de outubro de 2016, Lei Federal 12.440 de 07 dejulho
de 2011 que altera o titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho e demais normas pertinentes e,
ainda, pelas disposicoes estabelecidas no presente contrato.
CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO
2.1- CONTIQATACAO DE
I
_
, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES MINIMAS
EXIGIDAS DE ACORDO COM TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL.

CLAUSULA TERCEIRA - no PRECO
3.1- A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela execucao do objeto deste contrato o valor global do
Lote de R$ _
(
,
], distribuiclos cla seguinte forma. (INSERIR

PLANILHA na Pnecos).

PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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CLAUSULA QUARTA ~ DA DURACAO DO CONTRATO

"

an mp
rana

;

4.1- O contrato tera urn prazo de vigéncia até ._
| H Pﬂl"l£iI' C18 data I113 HSSIDBYUFB» P9519090
ser aditado nos casos previstos no art. 57 e incisos da Le Federal no. 8.666/93 elsuas alteracoes
posteriores.
CLAUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS

I

5.1 - As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado corn a Iicitante vencedora, correriio por conta
da dotacao orcamentaria nQ.:
_
_ I Elemﬂﬂtﬂ 1'19 CIBSPBSQSI
_
—
. com recursos diretamente arrecadados ou transferidos
da PMMN, consignados no Orcamento de 20_.
CLAUSULA SEXTA - DA REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS

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

CLAUSULA SETIMA - DAS ALTERACOES E DA FISCALIZAQAO no courmwo
7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acréscimos ou
supressoes no quantitative do objeto contratada, até o Iimite de 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.
~
7.2 - A fiscalizacao do contrato dar-se~a nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666 de 1993, sera
designado representante para acompanhar e ﬁscalizar a entrega dos bens e/ou servicos, anotando em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucao e determinando o que for necessario a
regularizacao de fallias ou defeitos observados.
I
7.3 — A ﬁscalizacao nan exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que resulte de iniperfeicoes técnicas ou vicios redibitorios, e, na
ocorréncia desta, nan implica corresponsabiliclade da Administracao ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 cla Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteracoes.
7.4 — O representante da Administracao anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas

com a execucéio do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionérios a
regularizacfio eventualmente envolvidns, determinando 0 que for necessario a regularizacao das falhas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.
CLAUSULA OITAVA - DA ENTREGA D0 OBJETO E D0 PAGAMENTO
8.1 - Os servicos deverf-‘lo executadns em IMEDIAIQ, apos recebimento da solicitacao/Ordem de Servico.
8.2 — Os servicos executados pela Iicitante vencedora estarao sujeitos 2.. aceitacéio plena pelo organ
recebedor.
8.3. A autoridade superior competente do organ de origem desta licitacao podera clesignar uma
Comissao de Avaliacao, cujo proposito sera acompanhar a execucao dos servicos de acordo corn as
especificacoes contidas na proposta de precos da Contratada. Caso os servicos executados estejam em
desacordo corn as especiﬁcacoes contidas na proposta de precos, a Comissao rejeitara a continuacﬁo dos
mesmos para que possam ser sanadas as falhas apresentadas.
8.4 - O pagamento sera efetuado de acordo com a realizacao dos servicos.
.@
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CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessaries an pleno
cumprirnento das obrigacfies decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a. Lei n“ 8.666/93
e suas alteracoes posteriores;
I
9.2- Fiscalizar e acompanhar a execucfio do objeto contratual;
‘
9.3- Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucéio do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
9.4- Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas
pelo Setor Competente.
I

e

-.

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1-Entregar os produtos/servicos objeto do Contrato de conformidade com as condicées e prazos
estabelecidos neste Termo Contratual e na proposta vencedora do certame;
10.2- Manter durante toda a duracfio do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas,
todas as condicoes de habilitacao e qualiﬁcacao exigidas na Iicitacao;
10.3- Providenciar a imediata correcao das deﬁciéncias e/ou irregularidades apontadas pela
Contratante;
10.4- Arcar com eventuais prejuizos causados a Contratante e/ou terceiros, provocados por ineﬁciéncia
ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto
contratual.
10.5 — Responder por todas as despesas diretas ou indiretas que indicam ou venham a incidir sobre a
execucéio contratual, inclusive as obrigacoes relativas a salarios, previdéncia social, impostos, encargos
sociais, transporte e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis
trabalhistas e especiﬁcas do trabalho e legislacao correlata, aplicéveis ao pessoal empregaclo na
execucao contratual.
10.6 - Prestar irnediatamente as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratante, salvo quando irnplicarem em indagacoes de carater técnico, hipétese em que serao
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
J
10.7 — Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condiciies de defeito
ou em desconformidades com as especiﬁcacoes constantes no Termo de Referéncia, no prazo ﬁxado pelo
Gestor do Contrato.
10.8 - Providenciar a substituicao de qualquer proﬁssional envolvido na execucao do objeto contratual
cuja conduta considerada pela fiscalizacao da CONTRATANTE.
10.9 — Refazer a entrega do objeto contratual que comprovadamente apresente condicijes de defeito ou
em desconformidades com as especilicacoes constantes no Termo de Referéncia, contado da sua
notificacao.

_

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1- Pela inexecucao total ou parcial das obrigacfies assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Adrninistracao podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes sancoesz
a) Aclverténcia.
Io) Multas de:
0 '
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b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa cla LICITANTE VENCEDORA em
assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da notificacao feita pela

conraaranra.

I

b.2) 0,3% [trés décinios por cento) sobre o valor da parcels nan cumprida do Contrato, por dia de atraso
na entrega do objeto contratual, até o Iimite de 30 (trinta) dias;
I
b.3) 2% (dois por cento) curnulativos sobre o valor da parcela nan cumprida do Contrato e rescisao do
pacto, a critério da SECRETARIA REQUlSITAN'I'E, em caso de atraso superior a 30 j[trint.a] dias na
entrega dos materiais.
b.4) O valor da multa referida nestas clausulas sera descontado "ex-officio" da CONTRATADA, mediante
subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a PREFEITURA
MUNICIPAL DE MORADA NOVA, independente do notificacéio ou interpelacao judicial ou extrajudicial;
c) Suspensiio ternporaria do direito de participar do licitacao e impedimento de contratar com a
Administracao, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) Declaracao de inidoneidade para licitar Ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punicao ou até que a CON'l‘RA'I‘ANTE promova sua
reabilitacéio.

11.2- As sancoes previstas nos itens antecedentes serao aplicadas pela autoridade competente.
assegurados an Contratado ou ao Adjudicatario, 0 contraditério e ampla defesa, nos seguintes prazos e
condicoes:
a) de 05 (cinco) dias uteis nos casos de adverténcia e de suspensao, e de 10 (dez) dias uteis da abertura
de vista do processo, no caso de cleclaracao de inidoneidade para licitar com 0 Municipio de Morada
Nova.
1
CLAUSULA DECIIVIA SEGUNDA ~ DAS RESCISOES CONTRATUAIS

~

12.1. A Prefeitura Municipal de Morada Nova podera rescindir o contrato, independentemente de
qualquer interpelacao judicial ou extrajudicial se a contratada:
,
a] Deixar de iniciar os servicos por periodo superior a 15 (quinze) dias, contados a partir do recebirnento
da ordem de inicio dos servicos;
'
b) Executar os servicos em desacordo com as especiﬁcacfies exigidas;
_
c) Nao cumprir ou cumprir irregularmente as clausulas contratuais ou a legislacao vigente;
cl) Cometer reiterados erros na execucao dos servicos;
j
e] Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestacao de servicos sem a expressa autorizacao da
Contratante;

I] Entrar em concordata, faléncia ou dissolucao, ou recair no processo de insolvéncia sobre qualquer de
seus dirigentes.
12.2. Declarada a rescisao contratual em decorréncia de qualquer um dos fundamentos do item anterior,
a contrata.da recebera exclusivarnente o pagamento dos servicos executados e recebido, deduzido o
valor correspondente as multas porventura existentes.
12.3. Nan cabera a contratada indenizacao de qualquer espécie seja a que titulo for, se o contrato vier a
ser rescindido em decorréncia de descumprimento das normas nele estabelecidas.
12.4. lndependentemente do disposto nesta clausula, o contrato podera ser rescindido por livre decisao
da Prefeitura Municipal de Morada Nova, a qualquer época, sem que caiba a contratada o direito de
reclamacao ou indenizacao a qualquer titulo, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos servicos
executados e devidamente recebidos.

Jib
\
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12.5. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da Administracao;
12.6. Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n9 8.666/93,sen1 que haja culpa
do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os houver
sofrido.
12.7- Os procedimentos de rescisi-I0 contratual, tanto amigaveis, como os determlinados por ato
unilateral da Contratante, serao forrnalmente motivados, assegurado contraditorio elja ampla defesa,
mediante prévia e comprovada intimacao da interossada para que, se 0 desejar, apresente defesa no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados de seu recebimento e, na hipotese de desistir da ;defesa, interpor
recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimacao comprovada da decisao
I'€‘SClSOI"IB.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORD

13.1- Fica eleito 0 foro da Comarca de Morada Nova, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via administrative,
renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertados as partes, ﬁrmam o presente instrumento contratual em 03 (trés) vias para
que possa produzir os efeitos legais.
Morada Nova (CE). ___ de

de 20_.

Secretaria
Prefeitura Municipal de Morada Nova
CONTRATANTE

Nome do Representante
Nome da Empresa
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

01.
Nome:
CPF/MF:

If

1/

02.
Nome:
CPI-I/MF:
PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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ANEXO III- FICHA DE CREDENCIAMENTO
MODALIDADE: Pregao Presencial n9 _____
OBJETO: J _ I
I,
_ _
especiﬁcacﬁes e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referéncia do Edital.

acordo com as

RAZAO socuu. oa LICITANTE I
NOME DE FANTASIA:

‘T

CNPJ:

I

I

ENDBRECO co1vu.>u:'ro=
BAIRRO:

FONE/FAX:

I

Na
IVCIDADI-I: I

I CEP:

I

sum-znaco stsrnomco no LICITANTE:

I

‘
I

‘

DADOS CREDENCIADO:
RG N9:
CPI-' N9:

L

IL.

C

\
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ANEXO IV

DECLARACAO DE HABILITACAO

I

PREGAO PRESENCIAL N.9 iii
A empresa

inscrita no CNPJ n.9
, com sede
,
, declara, sob as penas da lei, que atendera as exigéncias do
Edital no que se refere a habilitacao juridica, qualiﬁcacao técnica e economicafinanceira, e que esta regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social,

FGTS e CNDT.
_

, ,,_

de,

de 20_

I
I

[assinatura, nome e numero da identidade do declarante)

PREEFEITURA MUNICIPAL ne MORADA NOVA
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ANEXO v

I

I

DECLARACAO DE FATOS SUPERVENIENTES

,

PREGAO PRESENCIAL N.9 ,
A empresa
inscrita no CNPJ n9.
, com sede
,
I, declara, sob as penas cla Lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitacao no presente Processo Licitatério,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

,

de _

de 20_.

[assinatura, nome e numero da identidade do declarante)

A
K
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ANEXO VI

DECLARACAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 79 DA CF

DECLARACAO
-

A

empresa

,

CNPJ

n9.

,

com

sede

.
declara, em atendimento ao previsto no edital do
Pregao Presencial n.9
que nao possui em seu quadro de pessoal
empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 fdezesseis) anos em qualquer trabalho.

_

. _

de

_

.de20_

(assinatura e identificacao do responsavel pela empresa)

OBS; Se a empresa possuir menor de 16 (dezesseisj anos, na condicao de aprendiz, desIie que maior de
14 (quatorze) anos, devera declarar essa condicao.

(‘Q

\

I?
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ANEXO vn
I
DECLARACAO on ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTACAO DE
MICRO EMPRESA on EMPRESA ns PEQUENO PORTEI
PREGAO PRESENCIAL N9

A empresa
, CNPJ n.9 ,
, com sede
J
, Declaro [amos) para todos os ﬁns de direito,
especiﬁcamente para participacao de licitacao na modalidade depregao, 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 de Agosto de 2014, Lei Federal n9
155/2016,de 27 de outubro de 2016.
.

,1

de

_de 20_

(Assinatura, nome e Nurnero da Carteira de identidade do Declarante)

lb
I
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ANEXO VIII
MODELO DE PROPOSTA
Através do presente declaramos inteira submissao aos ditames Lei n9 1I0.520, de 17 de
julho de 2002, subsidiada pela Lei n9 8.666/93 e suas posteriores alteracﬁes e, as clausulas e condicoes
previstas neste Pregao Presencial n9 L.
Declaramos, ainda que nos precos apresentados, bem como nos Iances verbais, estao
incluldos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros.
Assumimos o compromisso de bem e ﬁelmente executar o objeto desta licitacao, caso
sejamos vencedores da presente Iicitacao.

(INSERIR PLANILHA)
Proponents:
CNPJ 119:

Valor global da proposta: R$

(_

_).

Dados bancarios:
Validade da Proposta: ____ (

) dias.

Atenciosamente,

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

9/

.
I
I
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ANEXO IX I*I

DECLARACAO on INEXISTENCIA na VINCULO EMPREGATICIII) COM o
MUNICIPIO DE MORADA NOVA.
I
I
Eu,

_v'

, portador[a) do RG n9
I
e CPF n9
residente e domiciliado[a) a
ocupante do cargo de
da empresa
inscrita corn o CNPJ n9
- , com sede a
g
, declaro para os devidos
fins que nan tenho nenhum vinculo empregaticio denenhuma najyleza, com
a Prefeitura Municipal de Morada Nova.
I

_

,__de

_cle20_

ASSINATURA DO DECLARANTE

(*) A Declaracao sera para todos os socios da empresa (SEPARADAMENTE), se for o caso.
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ANEXO X -— MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N9 A

PREGAO PRESENCIAL N9

-

Aos _ dias do mes de
de 20_, no Paco Municipal, na sala da Comissao de Licitacao, foi lavracla a
presente Ata de Registro de Precos, conforme deliberacao da Ata do Pregao Presencial N9 L
do respectivo resultado homologado, publicado na imprensa Oﬁcial e Disposta no Flanelografo do Paco
Municipal em _/_/20_, conforme Lei Municipal n9 1.582 de 22 de Dezernbro de 2011, que vai assinada
pelo Ordenador de Despesa, Gestor do Registro de Precos, e pelos representantes legais dos detentores
do Registro de Precos, todos qualificados e relacionados ao ﬁnal, a qual sera regida pelas cléusulas e
condicﬁes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA DO FUNDAMENTACAO LEGAL
O

presente instrumento fundamenta-so no edital do PREGAO PRESENCIAL PARA SRP N9
,
-_
, e nos termos do Decreto Federal n9 7.892 de 23/01/2013, publicado no
D.O.U. de 24/01/2013, Decreto Municipal n-9 002 de 22 de Janeiro de 2015, Decreto Federal 7.903/2013,
bem como, nas Leis Federais n9 10.520 /O2 e n.9 8.666/93 e suas alterac6es posteriores.

CLAUSULA SEGUNDA - no OBJETO
A presente Ata tem por objeto 0 registro cle precos, visando FUTURA E EVENTUAL contratacao para
_
, de acordo corn o Anexo I ~ Termo de
Referéncia do edital, para o periodo de 12 (doze) meses do edital de Pregao Presencial acima identiﬁcado
que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de precos apresentadas pelos
fornecedores classiﬁcados em primeiro lugar e sera incluido, na respectiva ata, o registro dos licitantes
que aceitarem os precos com precos iguais ao do Iicitante vencedor na seqtiéiicia da classificacao do
certame.

Paragrafo Unico - Este instrumento nao obriga a Administracao a firrnar contrataciies exclusivarnente
por seu intermédio, podendo realizar Iicitacoes especificas obedecidas a legislacao pertinente, sem que,
desse fato, caiba recurso ou indenizacao cle qualquer espécie aos detentores do registro de precos, sendolhes assegurada a preferéncia em igualdade cle condicfies.
CLAUSULA TERCEIRA — DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

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 Janeiro de 2013. O
prazo de validade da ata tie registro de precos nao sera superior a doze meses, incluidas eventuais
prorrogacties, conforme o Il1CL$_Q,III cln .55 39 clo a__j;l;,_15 cla Lei n9 0,666, de 1993.
CLAUSULA QUARTA — DA GERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Cabera a Secretaria de ___i o gerenciarnento da Ata de Registro de Precos, no seu aspecto
operacional e nas questiies Iegais, em conformidade com as normas das Legislacoes Federais vigentes.
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Em decorréncia da publicacao desta Ata, os participantes do SRP poderao ﬁrrnar contratos com os
fornecedores com precos registrados, devendo comunicar a Secretaria Gestora do Contrato. a recusa do
detentor de registro de precos em fornecer os bens no prazo estabelecido pelos organs participantes.
Paragrafn Primeiro — O fornecedortera o prazo de 05 (cinco) dias uteis. contados a partir da convocacao,
para a assinatura da Ata de Registro de Precos. Este prazo podera ser prorrogado uma vez por igual
periodo, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim. se devidamente justiﬁcado e aceito.
Paragrafo Segundo- Na assinatura da Ata de Registro de Precos sera exigida a comprovacao das
condicéies de habilitacao exigidas no edital, as quais deverao ser mantidas pela contratada durante todo
0 periodo da contratacao.
.-'

CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

Os signatarios desta Ata de Registro de Precos assumem as obrigacoes e responsabilidades constantes
nas Leis vigentes que fundamentam este Registro de Precos.
Paragrafo Primeiro - Competira a Secretaria Gestora do Contrato 0 controle e administracao do SRP, em
especial. as atribuicoes estabelecidas.
Paragrafo Segundo - Caberé a Secretaria Gestora do Contrato as atribuicoes que lhe sao conferidas
conforme as Legislacoes vigentes que regem este procedimento.
Paragrafo Terceiro - 0 detentor do registro de precos, durante o prazo de validade desta Ata, ﬁca
obrigado a:
a) atender aos pedidos efetuados pelo (s) organ (s) ou entidade [s] participante (s) do SRP, bem como
aqueles decorrentes de remanejamento de quantitativos registrados nesta Ata, durante a sua vigéncia.
b] fornecer os bens/servicos ofertados, pelo menor preco registrado, nas quantidades indicadas pelo
participante do Sistema de Registro de Precos.
c) responder no prazo de até 05 (cinco) dias a consultas ao Municipio de Morada Nova sobre a
pretensao de organ/entidade nao participante (carona).
cl] Manter durante toda a vigéncia da Ata de Registro de Precos, em compatibilidade com as obrigacfies
assumidas, todas as condicﬁes de habilitacao e qualiﬁcacao exigidas na licitacao.
e) Responsabilizar-se pelos danos causaclos diretamente a contratante ou a terceiros, decorrentes da sua
culpa nu dolo, quando da execucao do objeto, nan podendo ser arguido para efeito cle exclusao ou reclucao
de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder a fiscalizacao ou acompanhar a execucao
contratual.
f) Responder por todas as despesas cliretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execucao
contratual, inclusive as obrigacﬁes relativas a salarios, previdéncia social, impostos, encargos sociais,
transporte e outras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo Iiel curnprimento das leis
trabalhistas e especiﬁcas de acidentes do trabalho e legislacao correlata, aplicaveis an pessoal empregado
na execucao contratual.
g] Prestar imediatamente as infornnacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratante, salvo quando implicarem em indagacﬁes de carater técnico, hipétese em que serao
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Q/
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h) Substituir ou reparar n objeto/servico que comprovadamente apresente condicﬁes dmmwou em
desconformiclade com as especificacties do termo de referéncia, no prazo cle 48 (quarenta e oito] horas
contado da sua notiiicacao.
I
i] Providenciar a substituicao de qualquer profissional envolvido na execucao do objeto contratual cuja
conduta seja considerada indesejavel pela Iiscalizacao da contratante;
j) Refazer 0 objeto que comprovadamente apresente condicties de defeito on em desconformidade com
as especiﬁcacﬁes deste Termo, no prazo de 4.8 (quarenta e oito], contados da sua notiﬁcacao;
I-z] Cumprir, quando for o caso, as condicfies de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo periodo
oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo minimo exigido pela Administracao;
I) Responsabilizar-se integralmente pela observancia do dispositivo no titulo II, capitulo V, da CLT, e na
Portaria N9 3.460/77, do Ministério do Trabalho, relativos a seguranca e higiene do trabalho, bem como
a Legislacao correlata em vigor a ser exigida.
CLAUSULA SETIMA — DOS PRECOS REGISTRADOS

Os precos registrados sao os precos unitarios ofertados nas propostas das signatarias desta Ata, ns quais
estao relacionados e em consonancia com 0 Mapa de Precos, anexo a este instrumento e servirao de base
para futuras aquisicoes, observadas as condicoes de mercado.
CLAUSULA OITAVA - DA REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS
Os precos registrados so poderao ser revistos nos casos previstos na Iegalidade da legislacao vigente para
estes atos.

CLAUSULA NONA - D0 CANCELAMENTO D0 REGISTRO DE PRECOS
Os precos registrados na presente Ata, podcrao ser cancelados de pleno direito, nas situacfies previstas
na legalidade da legislacao vigente para estes atos.
CLAUSULA DECIMA - DAS CONDICOES PARA AQUISICAO E/OU PRESTACAO DOS SERVICOS

As aquisicoes/servicos dos bens que poderao advir desta Ata de Registro de Precos serao formalizadas
por meio de instrumento contratual a ser celebrado entre a Secretaria Gestora do Contrato e os
participantes/interessados (fornecedores).
Paragrafo Primeiro - Caso o fornecedor classiﬁcado em primeiro Iugar, nan cumpra 0 prazo estabelecido
pelos orgaos participantes, ou se recuse a efetuar o fornecimento, tera o seu registro do preco cancelado,
sem prejuizo das demais sancoes previstas em lei e no instrumento contratual.
Paragrafo Segundo - Neste caso, o organ participante comunicara ao organ gestor, competindo a este
convocar sucessivarnente por ordem de classificacao, os demais fornececlores.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DOS PROCEDIMENTOS GERAIS

Os produtos/servicos deverao ser entregues rigorosamente dentro das especiﬁcaciies estabelecidas no
edital de convocacao, sendo que a inobservancia desta conclicao implicara recusa. com a aplicacao das
penalidades contratuais.
.
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Os servicos deverao executados em IMEDIATO, apos recebimento da solicitacao/Ordem de Service.
Os servicos executados pela Iicitante vencedora estarao sujeitos a aceitacao plena pelo organ
recebedor.

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

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - nas SANCOES ADMINISTRATIVAS
1- Pela inexecucao total ou parcial das obrigacfies assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Adrninistracao podera aplicar a CON'l‘RA'I‘ADA, as seguintes sanciies:
a) Adverténcia.
b) Multas de:
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da LICITANTE VENCEDORA
em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da data da notiﬁcacao feita
pela CON'l‘RATAN'l‘E
b.2) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor da parcela nan cumprida do Contrato, por dia de
atraso na entrega do objeto contratual, até o Iimite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida do Contrato e rescisao
do pacto, a critério da Secretaria Gestora do Contrato, em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias
na entrega dos produtos.
b.4) O valor da multa referida nestas clausulas sera descontado “ex-officio“ da CONTRATADA,
mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto
a PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, independente de notificacao ou interpelacao judicial
nu extrajudicial;
c] Suspensao temporaria do direito de participar de licitacao e impedimento de contratar com a
Administracao, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
d) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
pendurarem os motivos determinantes da punicao ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitacao.
2- As sancﬁes previstas nos itens antecedentes serao aplicadas pela autoridade competente,
assegurados an Contratado ou an Adjudicatario, o contraditorio e ampla defesa, nos seguintes prazos
e condicoesz
a) de 05 (cinco) dias Dteis nos casos de adverténcia e de suspensao; e, de 10[dez) dias uteis da
abertura de vista do processo, no caso de declaracao de inidoneidade para licitar com o Municipio de
Morada Nova.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA-_DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
As despesas decorrentes da Ata de Registro cle Precos correrao pela fonte de recursos do Municipio
de Morada Nova, a ser informada da lavratura do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - no rono
Fica eleito o foro do municipio de Morada Nova, para conhecer das questlies relacionadas com a
presente Ata que nan possam ser resolvidas pelos meios adrninistrativos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Dos SIGNATARIOS
Assinam esta Ata, os signatarios relacionados e qualiﬁcados a seguir, os quais ﬁrmam o compromisso
de zelar pelo ﬁel cumprimentn das suas clausulas e condicﬁes.

SIGNATARIOS:

Secretaria de
Prefeitura Municipal de Morada Nova
CONTRATANTE

REPRESENTANTE
EMPRESA

Q
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ANEXO XI - MAPA DE PRECOS (RESULTADO)
enacao PRESENCIAL N9 PP-

- sap
I

ORGAO REQUISITANTE no CERTAME: Secretaria de

.

I

OBJETO: SELEQIAO DEIVIELI-IOR PROPOSTA ATRAVES DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA A
FUTURA CONTRATACAO DE
- — —
. DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E
QUANTIDADES MINIMAS EXIGIDAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL.

TIPO DE LICITACAO: Menor preco por lote.
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Proponente:
CN P] n9:
Valor global cla proposta: R$ __
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SIGNATARIOS:

Secretaria de
Prefeitura Municipal de Morada Nova
CONTRATANTE

REPRE'S:ENTAN'l'E
EM PRESA
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