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ANEXOI
TERMO DE REFERENCIA
OBIETO: AQUISIQAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, ACESSORIOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A
BANDA DE MUSICA EXPEDITO RAULINO, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE
MUNICTPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACCES E QUANTIDADES CONSTANTES NESTE TERMO DE
REFERENCIA.
FORNECIMENTO: Por demanda.

TIPO DE L1crrAcA0= MENOR PRE-:¢0 POR LOTE
___,.J USTIFICATIVA

A Banda de Mﬁsica Expedlto Raulino afigura-se como o mais importante equipamento cultural do
municipio, levando-se em conta a resisténcia e a riqueza de sua historia.
Atualmente, este equlpamento cultural conta com 22 (vinte e dois) mﬁsicos concursados, vinculados a
Secretaria de Cultura e Turismo [SECULT] da Prefeitura Municipal de Morada Nova.
Comemorando 109 [cento e nove) anos, em 05 de julho de 2019, a comunidade de Morada Nova se
mobiliza, reafirmando 0 reconhecimento do valor histérico-cultural para as geracoes passadas e as
vindouras.
A aquisicﬁo desscs instrumentos sera de suma importfmcia para 0 processo de ensino e aprendizagem das
criangas e adolescentes, participantes do Projeto banda Escola. Os instrurnentos seréo utilizados durante as
aulas de rnﬁsica, que acontecem nas dependéncias da Secretaria de Cultura durante toda a semana em
horarios matutinos e vespertinos.
‘lém do uso durante as aulas, os mdsicos também utilizaréio os instrumentos mas apresentacﬁes em
--.aventos que ocorrem em datas comemorativas no municipio.
Portanto, torna~se imprescindivel a aquisigao dos materials para o desenvolvimento das atividades de
maneira mais signiﬁcativa e objetiva.
OBIETIVO

O presente Termo de Referéncia tem por objetlvo 0 levantamento e caracterizagao das especificagoes
técnlcas dos materials a ser adquiridos, buscar no mercado o orcamento dos custos e indicacao da
disponibllidade dos recursos orcamentérios para fim de halizar a contratagao, assim como estabelecer
prazo, local de entrega, forma de fornecimento, pagamento e condipoes de execugzao contratual do objeto.
Em cumprimento a Lei federal n9 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com todas as suas alteracées
posteriores é que elaboramos 0 prasente termo, para qua 0 procedimento legal, seja efetuada a selegzio de
proposta mais vantajosa para a Administrragéio Pfzblica Municipal, tendo por finalidade deﬁnir elementos
que norteiam a contratacﬁo de ernpresa para a aquisigﬁo do objeto deste termo de referéncia.
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BATERIA COMPLETA CONTENDO: 01 [UM] BUMBO DE 22"; 01 [UM] SURDO DE 16"; 01
[UM] TOM DE 13"; O1 (UMA) CAIXA DE 14" COM ESTANTE; O1 (UM!-\] MAQUINA DE
CHIMBAL COM O2 (_DOIS] PRATOS DE 13"; 01 (UMA) ESTANTE GIRADA COM PRATO DE
18"; 01 [UM] PEDAL PARA BUMBO; 01 [UM] BANCO GIRATORIO E CASE ACOMPANHANDO
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Obs. : Os itens do objeto deste termo de referéncia forum agrupados em lotes /evando e m consideragﬁo
OS
materials requisitados. Cabe ressaltar que a presents $8p0I'0§,‘5O n50 afeta o principio do economic/‘dude e
nﬁo prejudica 0 ganho em escala, sempre em respeito C1 mois amp/a competigﬁo e conforme previsto no art.

23 §§ 1 P e 22 do Lei /v9. 8. 666/93.
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Obs. 1: Os itens do objeto deste termo de referéncia foram agrupados em /otes levando em conslderacao os
materiais requisitados. Cube ressa/tar que a presente separagﬁo n60 afeta 0 princ/pio do economicidade e ndo
prejudica 0 ganho em escala, sempre em respe/‘to a mais ampla competigdo e canforme previsto no art. 23 §§ 19
e 29 do Lei N9. 8. 666/93.
Obs. 2: Quanta a divisﬁo técnlca do late as ltens foram agrupados tendo em vista os mesmas guardarem
compatlbilldade entre si, observando-se, inclusive as regras de mercado para 0 objeto Iicitado, de modo a manner
a competitividade necessdria a disputa.
Obs. 3: N0 objeto em tela casa fosse adotado 0 critério dejulgamento par item geraria um mlmero muito grande
de cantratos a serem ﬂscalizados para 0 aterldlmento de um mesmo objeto, 0 que dlflcultaria a coordenagﬁo das
atividades, pols a unldade gestara ndo conta com servidores suﬁcientes para ﬁscallzar e acompanhar um elevado
mimero de contratos. Destafelta optamos pelo crltério dejulgamento manor prepo par lote.
Obs. 4: Na que diz respelto an princlpio da economicidade e em contratar a proposta mais vantajosa,
individualizar a contratapﬁo do aludido objeto sobrecarrega a administragdo ptiblica e encarece o cantrataﬁnal,
__,.Iaja vista também que as Iicitantes possuem margem de negociagﬁo maior par estarem camercializando uma
maior parcela (late) do objeto Iicitado, dessa forma na divlsdo par late do objeto em tela ha um grande ganho
para a Administrapdo na econamla de escala, tendo em vista que implicaria em aumento de quantitativos e
consequentemente, numa redupdo de pI‘€;'0S a serem pagos pela Adminlstragao.
REFERENCIAL DOS PRECOS

Os pregos de refaréncia foram estlmados com base nas cotacoos realizadas palo Setor de Cotacao do Precos
do Municlpio de Morada N ova/CE, anexadas aos autos deste processo.
PRAZO, CONDIQOES DA ENTREGA E LOCAL E DA FORMA DE PAGAMENTO

Poderao ser firmados contratos, que serao tratados de forma autonorna e se submeterao igualmente a

todas as disposigoes constantes da Lei N9. 8.666/93. inclusive quanto as prorrogacoes, alteragoes e
rescisoes.
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DAS ORDENS DE COMPRAS: Os produtos licitados/contratados serao entregues mediante expedicao de
ORDENS DE COMPRAS, por parte da administracao ao Iicitante vencedor, que indicarao os quantitativos a
serem entregues, de acordo com a conveniéncia e opormnidade adrninistrativa, a necessidacle e
disponibilldade financeira da CONTRATANTE.
A Ordem de Compra emitida contera os itens pretendidos e a respectiva quantidade, devendo ser entregue
ao beneﬁciario do contrato no seu endereco fisico. ou enviada via fac-simile ao seu mimero de telefone. ou
alnda remetida via e-mail ao seu endereco eletrfmico, cujos dados constem do caclastro municipal.
O contratado devera entregar os produtos solicitados na Ordem de Compra, oportunidade om que receberé
o atesto declarando 0 fornecimento. Os produtos seréio entregues nas seguintes condicﬁesz
a) Nos Iocais determinados pela adrninistraciio do presents processo licitatorio indicado na Ordem do
Compra;

J) Os produtos deveréio ser entregues no maximo em 1;! Idezl digs. nos Iocais a serem definidos pela
“ISECRETARIA REQUISITANTE, a partir da emissao da SOIICIIIEi§I§IO.

O aceite dos produtos pelo érgao recebedor nao exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vicio de
quantidade, qualidade ou disparidada com as especificagzoes estabelecidas no anexo deste edital quanto aos
produtos entregues.
Os produtos devem ser entregues conforme solicitado na Ordem de Compra, observando rigorosamente as
especificagzoes contidas no lnstrumento Convocatorio, no Termo de Referéncia e observacﬁes constantes de
sua proposta, bem ainda as normas técnicas vigentes.
Para os produtos objetos deste certame, devera ser emitida fatura e nota fiscal em nome do da(s)
unidade[s) gestora(s) do Municipio de Morada Nova/CE.
As informacﬁes necessaries para emissao da fatura e nota fiscal deverao ser requeridas junto a(s)
unidade(s) gest0ra(s).
No caso de constatagao da inadequacao do produto fornecido as normas e exigéncias especiﬁcadas neste
"dital, na ordem de compra e na proposta vencedora a administracao os recusara, devendo ser de imediato
._,u no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adoquados as supracitadas condicﬁes, sob pena do
aplicacao das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.
Os produtos licitados/contratados deverﬁo ser entregues, observando rigorosamente as especificacties
contidas no Termo de Referéncia, nos anexos desse lnstrumento e disposicﬁes constantes do sua proposta
de precos, bem ainda as normas vigentes, assumindo o contratado a responsabilidade pelo pagamento de
todos os impostos, taxas e quaisquer onus de origem federal, estadual e municipal, bem corno, quaisquer
encargos judiciais on extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscals e cornerciais resultantes do
fornecimento que Ihes sejam irnputaveis, inclusive com relagéio a terceiros, e ainda:
a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se
veriﬁcarem vlcios, defeitos ou incorrecﬁes;
b)Resp0nsabiIizar-so pelos danos causados diretamente a Administracao on a terceiros, decorrentes do sua
culpa ou dolo na execucao do fornecimento, néio excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a

fiscalizacao ou 0 acompanhamento pelo drgéio interessado.
O praao para pagamento sera de ate 30 [trinta] dias, contados a partir da data da apresentacﬁo da Nota
Fiscal/Fatura pela Contratada.
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0 pagamento somente sera efetuado apos o atesto. pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura
an resentada pela Contratada, que contera 0 detalhamento dos produtos entregues.
O atesto fica condicionado a verificacao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
c ontratada com os produtos efetivamente entregues.
Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou,
ainda, circunstéincia que impega a liquidacao da despesa, 0 pagamento ficara pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante.
Sera efetuada a retencéio ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade veriﬁcada, sem prejuizo das

sancﬁes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
N50 produziu os resultados acordados;
')eixou de executar as ativldades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima exigida;
Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta para veriﬁcar a manutencao das condicﬁes de
habilltacﬁo da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de
pagamento.

0 pagamento seré efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito em conta corrente,
na agéncia e estabelecimento bancério indicado pela Contratada, ou por outro meio prcvisto na legislacao
vigente.
S era considerada como data do pagamento 0 dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
P agamento.

A Contratante nao so responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura néio tenha sido acordada no contrato.
Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido, de alguma forma, para
o atraso, o valor devido deveré ser acrescido de encargos moratorios apurados com base na variacéo do
___.Idice Geral de Precos - Disponibilidade lnterna (IGP-Dl), divulgado pela Fundacao Getolio Vargas, no
periodo compreendido entre a data prevista e a do efetivo pagamento, adotando-se 0 critério "pro-rata
temporis" para as atualizacﬁes nos subperiodos inferiores a 30(trinta) dias.
Deverﬁo ser emitidas faturas de encerramonto ao findar os vinculos deste Contrato por esgotamento do

objeto, por ﬁnal do prazo ou rescisao contratual.
Seréio descontados de (forma integral ou parcelada) sobre o valor da fatura, as valores decorrentes de
indenizacées ou de multas eventualmente registradas.
DA FISCALIZACAO E DAS ALTERAQOES CONTRATUAIS

A fiscalizacﬁo 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 hens e/ou servigos, anotando em registro
prdprio todas as ocorréncias relacionadas a execucao e determlnando 0 que for necessario a regularizaciio

de falhas on defeitos observados.
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A fiscalizacao nao 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 corresponsabilldade cla Administracao ou de seus agentes e prepostos, de conforrnidade
com o art 70 da Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteracties.
0 representante da Administracao anotaré em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a

execucao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como 0 nome dos funcionarios a regularizacao
eventualmente envolvidos, determinando 0 que for necessario a regularizacao das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceitar, nas mesrnas condicoes contratuais, acréscimos ou supressﬁes no
quantitativo do objeto contratado, até 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado
do Contrato, conforme o disposto no § 1°, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
‘T DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Solicitar a execucéio do objeto a CONTRATADA através da emissao de Ordem de Compra e ou Servico.
Proporcionar a CONTRATADA todas as condicoes necessaries ao pleno cumprimento das obrigacﬂes
decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o fornecimento de equipamentos e materials, consoante
estabelece a Lei Federal nﬂ 8.666/1993 e suas alteracées.
Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade competente, podendo, em decorréncia, solicitar
providéncias da CONTRATADA, que atendera ou justificaré de imediato.
Notiﬁcar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execucéo do objeto contratual.
Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condicﬁes estabelecidas neste contrato.
Determinar 0 horério da realizacao dos servicos/fornecimento podendo ser variével em cada local e
passive] de alteracfio, conforme conveniéncia da CONTRATANTE com observancia das leis trabalhistas.
Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
lndicar os locais onde serao entregues/prestados os produtos/servicos.

Exigir o cumprimento do todos os compromissos assumidos pela Contratada, do acordo com as clausulas
Contratuais e os termos de sua proposta.

N otificar a Contratada, por escrito, sobre irnperfeicﬁes, falhas ou irregularidades constatadas nos servicos
prestados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessaries.
Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentacao que comprove 0 correto e tempestivo pagamento
de todos encargos previdenciarios, trabalhistas, ﬁscais e comerciais decorrentes da execucao deste
Contrato.

@/
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Entregar os produtos objeto do Contrato de conformidade com as condicﬁes e prazos estabelecidos neste
Termo e na proposta vencedora do certame;
Manter durante toda a duracéo do contrato, em compatibilidade com as obrigacées assumidas, todas as
condicﬁes de habilitacao e qualiﬁcacao exigidas na licitacao;
Providenciar a imediata correcao das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;
Arcar com eventuais prejulzos causados s Contratante e/ou terceiros, provocados por ineflciéncia ou
irregularidade cometlda 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 execucéo
contratual, inclusive as obrigacoes relativas a salarios, previdéncia social, impostos, encargos sociais,
transports e ouiras providéncias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis
trabalhistas e especiﬁcas do trabalho e Iegislacao correlate, aplicaveis ao pessoal ernpregado na execucéio
contratual.
Prestar imediatamente as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicltados pela contratante,
salvo quando implicarem em indagacﬁes de caréter técnico, hipotese em que seréio respondidas no prazo
de 24 [vinte e quatro] horas.
Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente conclicoes de defeito ou em
desconformidades com as especificacﬁes constantes no Termo de Referéncia, no prazo fixado pelo Gestor
do Contrato.
Providenciar a substituicao de qualquer profissional envolvido na execucao do objeto contratual cuja
conduta considerada pela fiscalizacéo da CONTRATANTE.
Refazer a entrega do objeto contratual que comprovadamente apresente condicfies de defeito ou em
desconformidades com as especiﬁcagoes constantes no Termo de Referéncia, contado da sua notificagéo.
“emover, as suas expenses, todo 0 material que estiver em desacordo com as especiﬁcacoes basicas, e/ou
--aquele em que for constatado dano em decorréncia de transporte ou acondicionamento, providenciando a
substituigzao do mesmo, no prazo imediato, contados da notlficacao que lhe for entregue oﬁclalmente.

DAS INFRACOES s sA1\Ic0Es ADMINISTRATIVAS
Adota-se corno critério do justica e obediéncia ao principio juridico da razoabilidade, o escalonamento e
tipiﬁcacao de eventos sancionaveis em editais de pregﬁo, abaixo descritos, garantindo 0 direito de
exercicio prévio de ampla defesa nos processos de sancionamento com o impedimento de licitar e
contratar com a Uniéio, Estados, Distrito Federal e Municipios, atendendo a recornendacéio constante no
subitem 9.5.1.1 do Acordﬁo TCU/Plenério n9 1.793/2011, art. 7° da Lei 10.520/2002, com respectivos

prazos de duracéio:

\
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1- Forjar a classlﬁoagio como mlcroempresa O1.l’9|T1pl'B5E1 do 1 if
pequeno porte para obteng-Z10 de tratamento favorecldo em 1.1mpedimento de licitar pelo periodo de, no minimo. 1 (um)
licitagoes incentivadas ou niio.
ano. Acordao TCU/PL n" 3074/2011.
1l- Descumprir prazos estabélocidos pelo on-egoeiro durante a
Sosséo de licltagéo para qualquer manifestagéo na sesséo

2. lmpedlmento de licitar pelo periodo de. no minimo, 4 [quatro)

pﬁblica, gerando tumulto e atrasos no certame.

1118565.

111- Deslsdr do lance, on-zm justiﬁcativa, durante a sessfio
pdblica ou néo mantiver a proposta na fasc de aceitagéo.
IV- N50 apresentar ou deixar de apresentar documentagiio
sollcitada no edital na fase de aceitagéo da proposta,
habilltagio ou na contratagao.
‘-'V~ Ikpresentar proposta comercial em desaoordo com o
I-Idital, ocasionando a frustagﬁo do certamo em qualquor
sentldo. _

__

W

3. lmpedirnento do licitar pelo periodo de, no mlnimo, 6 (sols)
mesos.
4. lmpedimento do licitar pelo poriodo de. no minlmo, 6 (seis)
moses.
5. lmpedlmento de Iicitar pelo periodo de, no minimo, 1 (urn)
ano.

8. lmpedlmento do llcitar pelo perlodo de no minimo 5 (cinco)
Vl- Apresentar docun1enta<;£io falsa durante a licitagéo ou anus
contratagﬁo.
9. Comunlcar ao Ministério Pﬁblico Estadual e ou Federal para
apuragoes do sarLg__6cs do orden]__p_enal.

V11- N510 manter as condigées hahllitatorias durante a
execugao do contrato ou da vigéncia da ata de registro de
pre(;0$.
_7
__
7_
VI1I- Nao

retirar a
nota
empenho/nao assinatura da Ata.

_

8. lmpedimento do licitar pelo perlodo de. no min1mo.6 [seis)
ITIESES.

11. lmpedlmento de licitar pelo pcriodo de. no mfnlmo. 1 [um]

do

E1110.

12. Multa de. no mfnimo, 10% [dez por cento] do valor do
c_on1-(rato/nota(c1e ¢mpenho._
_
1
13. Adverténcia

IX~ Entregar 0 objeto fora do prazo estabolecido no cdital e
termo de referéncia.

‘K10

X- N50 efetuar a troca do objeto, quando notiﬁcado, durante a
contratagﬁo.

14. Multa de, no mlnimo, 0,5 % (meio por cento] por dla de
atraso, aplicada sobre o valor do material nio fornecido,
limltada a 20 [v1nte) dias. Apés o vlgéslmo dia poderé ser
considerada inexecugao total 0t.17pa1'Cia1 do objqto.
16. Adverténcia;
17. Impedlmento de licitar pelo poriodo de. no minimo, 1 [um]
HUD.

13. Multa de. no minimo, 10% (dez por cento) do valor do
Contrato/nnta de empenho.
18. Adverténcia

X1- Substituir o objeto fora do prazo estabelecldo.

X1l- Delxar de realizar ou atrasar a instalagao ou montagem
do [5] equipamento [s] quando prevlsto no edital e tel-mo do
referéncia.

_ 7

i

_ if

19. Multa de, no minimo,0,5%(_me1o por cento) por dla do
atraso. aplicada sobre o valor do material néio suhstituido,
limitada a 20 [v1nte)dias.Apos o vigésimo dla poderé ser
considerada inexecugio total on parcial do objeto.
21. Adverténcia
22. lmpedimento do licitar pelo perlodo de. no mlnlmo, 6 (sols)
meséﬁ.

23. Multa de. no minimo, D,5% [meio por cento] por dia de
atraso, aplicada sobre o valor do eqnipament_o.7

X1lI- Deixar do entregar documentagao original eacigida neste_

Ediral
_ _diiranto a licitagi-io ou con‘l:rat_ar;5o.

A

21. Multa do, no minlmo, 10% [doz por canto) do valor do

contrato/nota de empenho/valor total estimado para o item ou
lote.
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XlV- Comportar-so do modo inidoneo na licitagao OU
contrataoéo, causando projuizo a Adminlstraoﬁo OI.I
demonstrando ofonsa ao ordenamonto iuridico, ao
regramento do edital, aos Iicltantos, a Administragio e A

‘"’%:».

=.~

SL1.

Z‘

24. Impodimento do licitar pelo poriodo dc, no minimo, 2 (dois)
HYIDS.

sociedade.

25. Multa do, no minlmo, 10% (doz por conto) do valor do
contrato/nota do empenho.

XV- Comotor fraude ﬁscal duranto a llcitagao ou contratagao.

28. Multa do, no minlmo. 10% [dez por cento) do valor do

27. lmpodimento do Ilcitar por 5 (cinco) anos.

XV1- N50 recompor nivois do servioos acordados. quando
esgotados os sancionamontos proprios, rogularos e inerentes
aos monltoramentos técnico-operaclonal e administrative do
gerenciamento contratual

1 XV1I- Deixar de cxecutar qualquer obrigagéo pactuada ou
prevista em lei e no odltal da presente licitagéo, em que nio
_._so comine outrapenalidade.
_

contrato/nota do omponho.
29. Comunicar an Ministérlo Pdlalico Federal o ou Estadual.
27.1mpedimento de licitar com a PMMN pelo periodo de. no
minimo. 1 [|.|m) ano.

28.1mpedimonto do licitar com a1’MMN por, no min1mo,2
[dois) anos.

XVI11— Néo celebrar contrato, em convocagao dentro do prazo 29. lmpedimento do Licitar com o municipio de Morada Nova
de validade de proposta.
por, no minimo, 1[um) ano.
XlX- lnexecugéio total, provisto na Lei 8666/93 e Lei

10.520/2002.

32. lmpedimento do licitar com a PMMN por, no minimo, 2
[dois) H1105-

33. Multa do, no minlmo, 20% (vlnte por canto] sobre o valor do

contrato[_nota de omjgonho ou valor da pE11‘CEIa.” _
34. lmpedimento do licitar com a PMMN por, no minimo, 1 (um)
XX- lnexocuoéio parcial do objeto previsto na Lei 8666/93 e Elm.
Lei 10.520/2002.
35. Multa do, no minimo, 10% (doz por canto) sobre o valor
correspondento a parte nao executada.
_
XXl- Donegrir ou calunlar equipes técnica e do pregoeiro,
bem como pessoas que integram os processos da PMMN, em
razéo do denﬁndas sob a acusagrao de direclonamento do 34. lmpedlmento de licitar com a Adminlstraqao Pdhlica
certame. sem a apresentagao de provas pertinentes ou a Federal, Estadual, Municipal. pelo periodo do 5 (cinco) ano.
apresentagéo de provas infundadas, em processo
administrative instaurado.
XX11- Cometer fraude ﬁscal no recolhimonto do quaisquer
35. Declaragao do lnidoneidade
\~.\--tributos.
XX111- Demonstrar nao possuir idoneidacle para contratar
com a Administragéo em virtude do atos ilicitos praticados.
XXlV- Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagao ou
qualquer outro expodlento, o carétor compeiltivo do
procodimento llcitatorio pdblico.

35- DeC1m‘~'=";5° 59 iﬂidﬂnel dado
41. Multa do até 20% do faturamento bruto do dltlmo oxercicio
anterior ao da instauragao do processo adminlstrativo.
42. Publicagﬁo extraordinaria da decisao condonatoria.

XXV- Impedir, porturbar ou fraudar a realizagao do qualquor _ -43. Multa do até 20% do faturamento bruto do dltimo exercicio
anterior an da lnstauraoio do processo administra tlvo.
44. Publicagao extraordinéria da decisﬁo condenatoria.
XXVI- Criar, do modo fraudulento ou irregular, pessoa
43. Multa do até 20% do faturamento bruto do dltlmo oxerclcio
jurldica para participar dc licitagao pdblica ou celebrar anterior ao da instauraoéo do processo adrninistrativo.
co__l_1Erato admin_i_s_1:_rativo;
_
i
44. Puhlicagao extraordinaria da docisao condonatoria.
XXV11— Manipular ou fraudar o oquilibrio economica- 45. Multa do até 20% do faturamonto bruto do dltimo oxorcicio
ﬁnancoiro dos contratos celebrados
anterior ao cla lnstauragdo do processo administrativo.
tom a adminisn-a|;:ao pilblica
H
é _45. Pul:1ica§ao extraordinaria da docisao condenatoria.

ato do procedimento licitatério pﬁblico.

Q/.
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Serao considorados injustiﬁcados os atrasos nan comunicados tompostivamento o indevidamente
fundamontados, e a aceitaqﬁo da justiﬁcativa ﬁcara a crltério da PMMN que doveré oxaminar a legalidado

da conduta da omprosa. Cornprovado impodimonto ou roconhocida foroa maior, dovidamonto justiﬁcado o
acoito pola PMMN, a licitanto voncodora ficara isenta das ponalidades moncionadas.
Na hipotese da multa atingir 0 percontual do 10% [doz por canto) sobre o valor do contrato, a PMMN,
podoré procoder a roscisao unilateral do compromisso, hipotoso om quo a emprosa vencedora também so
sujeitaré as sangdos administrativas provistas neste Edital. Na ocorroncia do falha maior podoré também
ser aplicada a ponalidado do Doclara<;ao do ldonoidado para licitar ou contratar com a Administragao
Pdblica, prevista no art. 79 da Lei n9 10.250/2002.
As multas porvontura aplicadas sorao descontadas dos pagamentos dovidos pola PMMN ou cobradas
diretamonte da ompresa ponalizada, amigével ou judicialmente, e poderao ser aplicadas cumulativamonto
as domais sangoes previstas neste Edital.
O licitanto/contratado sora informado que osta passivel da aplicagao da san<;€io e teré o direito do exercor a
defesa prévia no prazo do 05[cinco) dias uteis a contar da sua notiﬁcagtao, podendo ocorrer a juntada do
documentos. conforme disposto no art. 38 da Loi nil 9.784/1999.
Transcorrido o prazo do defosa prévia com ou sem manifostagao, o processo seré encaminhado para as
analises devidas e para posterior decisao sobre a aplicagao da sangao pela autoridade superior.
As multas serﬁo recolhidas em favor da Contratante, no prazo maximo do 10 (dez) dias. a contar da data do
rocebimento da comunicagao enviada pela autoridado competente, ou, quando for 0 caso, inscritas na
Divida Ativa o cobradas judicialmento.
As sanooos aqui previstas sao indopendentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das
multas, cumulativamente, sem projuizo do outras modidas cabiveis.
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Os rocursos cabivois serao processados do acordo com 0 que ostabeloce o art. 109 da Lei Federal ng
8.666/93 o suas altoragoes.

Das decisﬁes proferidas polo Pregooiro relativas a classificagéio o desclassificaoao do propostas do pl‘€(;0S
oscritas e lances e a habilitagao e inabilitagao, cabera rocurso administrative dirigido a autoridado superior
compo-tonto do érgﬁo do origom dosta licitagao, que dovora ser rogistrada em Ata polo titular ou
reprosontanto legal do licitante, no final da sossao, constando o motivo o a sinteso das suas razoes, podendo
o intoressado juntar momoriais no prazo do 03 [tros) dias, contados a partir do 19 (primoiro) dia dtil
soguinte ao da interposioﬁo, no endorooo constanto da Prefoitura do Morada Nova, ficando os demais

licitantos, dosdo logo, intimados para aprosontar contrarrazdos om igual ndmero do dias, que comogarao a
corror do término do prazo do rocorronto, sondo—lhos assogurada vista imodiata dos autos.
Na contagom dos prazos ostabelocidos nosto odital, oxcluir-so-a o dia do inicio e incluir-so-é o do
vencimento, e considorar-so-an os dias consocutivos, oxceto quando for ou ostiver oxplicitamonte disposto
om contrario. so so iniciam o vencem os prazos roforidos em dia do oxpodiente normal na Profoitura do
Morada Nova.
DAS RESCISOES CONTRATUAIS
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A rescisiio contratual podera ser:
a) Detorminada por ato unilateral o oscrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 1 a X11 do
art. '78 da Lei Federal n9 8.666/93;

b) Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizaeao oscrita o fundamontada da autoridade
competonte, reduzida a tormo no processo licitatorio, dosde que haja conveniéncia da Administragao;
c) Em caso do rescisao prevista nos incisos X11 e XVII do art. 78 da Lei n9 8.666/93, sem que haja culpa do
CONTRATADO, sera esta rossarcida dos projuizos regulamontaros comprovados, quando os houver sofrido.
DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Declaragao expressa, sob as penalidades cabiveis, afirmando a inexisténcia do fatos impoditivos para sua
habilitagao neste certame, garantindo ainda estar ciente da obrigatoriedade do informar acorca do
ocorréncias posteriores.
Doclaragao do que a empresa nao mantém em seus quadros funcionais monores do 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, insalubre, porigoso ou ponoso, e menoros do 14 [quatorze-) anos, em qualquer trabalho,
salvo na condigao do aprondiz, nos termos do inciso XXX111 do Art. 7° da Constituigéo Federal.
Apresentar Declaragao do lnoxistoncia do Vinculo empregaticio com o Municipio do Morada Nova assinada
por todos os socios e/ou proprietério da empresa.

A) HABILITAQAO JURIDICA
a.1) REGISTRO COMERCIAL, no caso do empresa, no registro pdblico do empresa mercantil da Junta
Comercial; devondo, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia, apresentar 0 registro da Junta onde
opera com averbagﬁo no registro da Junta onde tem sedo a matriz, acompanhado da(s) cc'>pia(s) do(s) CPF o
RG do(s) socio[s) da empresa
21.2] ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO 0U CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor, devidamonto
registrado no rogistro pdblico do empresa morcantil da Junta Comercial, em so tratando do sociedades
emprosérias e, no caso do sociodades por agoes, acompanhado do documentos do eleigéio do sous
dministradores; devendo, no caso da Iicitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da
_Iunta onde opera com avorbaeao no registro da junta onde tom sede a matriz, acompanhado da[s) copia[s)
do[s) CPF e RG do(s] socio[s) da empresa.
a.3) INSCRIQAO D0 ATO CONSTITUTIVO, no caso do sociedades simples - excoto cooperatives - no
Cartério do Registro das Pessoas luridicas acompanhada do prova da diretoria em oxercicio; devendo, no
caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro no Cartorio do Registro das Pessoas
juridicas do Estado onde opera com averbaeao no Cartério onde tem sede a matriz.
a.4) DECRETO DE AUTORIZACAO, om se tratando do empresa on sociedade ostrangeira em
funcionamento no Pals, o ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACZ-IO PARA FUNCIONAMENTO expediclo pelo

orgao competento, quando a atividade assim o exigira
a.S) REGISTRO NA ORGANIZAQAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso do cooperative,

acompanhado dos soguintes documentos:
I) Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 ao 21 da loi 5.764/71;
II] Comprovagiio da composigao dos organs do administragéio da cooperative [diretoria e conselheiros),
consoante art. 4'7 da lei 5.764-/'71;
III] Ata do fundagao da cooperativa;
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IV] Ata da assernbléia que aprovou 0 estatuto social;
V] Regimento interno com a Ata da assembléia que 0 aprovou;
VI) Regimento dos funclos constituldos pelos cooperados com a Ata da assembléia que os aprovou;
VII] Editais das 03 iiltimas assembléias gerais extraordinérias.

B) QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
b.1) Apresentar o BALANCD PATRIMONIAL e demonstragoes contabais do ﬁltimo exerclcio social (2018),
ja exiglveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta Comercial, que comprovem a
boa situagéo ﬁnanceira da empresa, vedada a sua substituigiio por balancetes ou balangos provisérios, o
balango deveré ser acompanhado dos termos de abertura e encerramento do Livro Diério — estes termos
deviclamente reglstrados na Junta Comercial — constando ainda, podendo ser atualizados por lndices
oficiais quando encerrados ha mais de trés moses da data do apresentagﬁo da proposta, na forma do artigo
31, inciso l, da Lei 8.666/93 e alteragoes posteriores, e, ou, no caso de empresa optante pelo simples
nacional, declarada em credenciamento, poderé apresentar: cépia da Declaragéio de lnformagéo
Socioeconomicas e Fiscais (DEFIS) de Pessoa Iurldica e respectivo recibo de entrega em conformidade com
o programa gerador de documento de arrecadagao o Simples Nacional;
b.2) No caso de sociedade por agoes, 0 balango deveré ser acompanhado da publicagéo om jornal oficial, em
jornal de grande circulagéo e do registro na Junta Comercial;
b.3) No caso das demais sociedades empresariais, o balango deveré ser acompanhado dos termos de
abertura e oncerramento do Livro Diério — estes termos devidamente registrados na Junta Comercial —
constando ainda, no balango, 0 nﬁmero do Livro Diario e das folhas nos quais se acha transcrito por
contador registrado no Conselho Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da
empresa;
b.4] No caso de empresa recém-construida (ha menos de O1 ano), deveré ser apresentado o balango de
abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na Iunta Comercial, constando no
Balanco 0 mimero 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.

*~.s) CERTIDRO DE NEGATIVA DE FALENCIA ou CONCORDATA, expedida pelo disnibuidor da sede da
_.1J€SSOa juridica.
I) No caso da licitante ser filial teré que apresentar as cerﬁdoes de sua ﬁlial e matriz.
ll) No caso de cooperativa, esta dispensada a apresentagﬁo da Cerﬁdiio exigida no item "b.5“ acima.
C) REGULARIDADE FISCAL

c.1) CARTAO NACIONAL DE PESSOA JURTDICA — CNP];
c.2) PROVA DE INSCRIQAO junto a Fazenda Estadual ou Municipal ou documento de isengao;
c.3] PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL da Sedo ou

ﬁlial do licitante, expedidos pelos orgaios abaixo relacionados e dentro dos sous pcriodos cle validade,
devendo os mesmos apresentarem jgyalggde dg CNPI.
/
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1) CERTIDAO CONIUNTA NEGATIVA on nanrros RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A nivina ATIVA
DA umiio.
11) CERTID/KO QUANTO A nivinA ATIVA no nsrano, on EQUIVALENTE, REFERENTE A0 ICMS, EXPEDIDA
PELA SECRETARIA DA FAZENDA DOIESTADO;
III) CERTIDAO NEGATIYA on DEBITOS MUNlClPAlS, on EQUIVALENE, EXPEDIDA PELO SETOR
COMPETENTE no MUNICIPIO DA snna no DOMICILIO no LlClTAN'I‘E.
c.4) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO [CRF) OU EQUIVALENTE, perante o Gestor do Funclo
de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), da jurisdicao da sede on ﬁlial do licitante, devendo 0 mesmo ter
igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na comprovacao da regularidade ﬁscal.
c.5jl Prova de situagéio regular ﬁscal perante a Fazenda Nacional (CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO), alterada pela portaria conjunta
RFB/PGFN n9 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site: portconjuntaRFBPGFN18212014.htm.

1.6) cER*r1nA0 NEGATIVA na DEBITOS TRABALHISTAS (cwnr), da jurisdiczio da sede ou ﬁlial do licitante,

H"

vendo 0 mesmo ter igualdade de CNP] com os demais documentos apresentados na comprovacao da
/egularidade ﬁscal.
c.7:l Alvaré emitido pelo orgao competente [ALVARA DE FUNCIONAMENTO).
c.8:l Os documentos referentes a regularidade ﬁscal deverao apresentar ignaldadgdigmﬂ ressalvando-se
aquele que o préprio orgao emissor declara expressamente no referido documento que ele é valido para
todos os estabclecimentos - sede e ﬁliais da licitante.
c.9]l Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, 0s mesmos somente serao considerados se
forem acompanhados da versﬁo em portugués ﬁrmada por tradutor juramentado.
c.10) As certidoes de comprovacao de regularidade, exigidas neste edital, que nao apresentarem
expressamente 0 seu pcriodo de validade, deverﬁo ter sido emitidas nos 3_Q__[trj11ta)Q1gs angerigrgs a

-

n) Quaurlcao-‘lo TECNICA
d.1) Apresentar pelo menos 01 (um) Atestado fornecido por pessoa juridica de direito Pﬁblico on Privado,
comprovando aptidao pelo concorrente para desempenho de atividade compativel com o objeto da
licitacéio [yer gspecjﬂgldade do cada |QL§]_, acompanhado do respectivo Contrato, este com
'3' :onhecimento de ﬁrma das assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

E) DEMAIS nocumnmos Nscnsslimos PARA HABILITACAO
e.1) Apresentar memorial fotograﬁco Sede da empresa [fachada e partes lnternas] n algum documento
de agua, lnz, telefone, outros, que cornprove o funcionamento da empresa a participante do certame.
e.1.1) A comprovaciio do documento teré que ser emitido com a mesma razao social da empresa, nan seréio
aceitos documentos dc comprovagao de endereco ernitidos em hipétese alguma em nome de pessoa fisica,
mesrnos estas sendo s6cio(s) e on Proprietario da empresa.

Q“'i:/H~il=
(Lia
Augusto Cardoso do Nascimento
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N9.
CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A 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

pessoa juridica de direito piiblico interno, com sede a
Centro, Morada
Ceara, inscrita no CNP]/MF sob 0 n9
neste ato representado
peloNova,
(a)
Presidents, Sr.(a]
portador(a) do CPF n9.
doravante denominado de
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
com sede a
inscrita
no CNPJ sob 0 n9.
representada por
portador[a) CPF I19.
ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o
Edital de PREGAO PRESENCIAL N9
em conformidade com o que preceitua a Lei Federal
n9. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteracﬁes posteriores, a Lei Federal n9 10.520/02, de 17
de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes as suas normas e as clausulas e condigoes a seguir
ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL
1.1- Fundamenta-se este contrato no PREGAO PRESENCIAL N9
pelas disposicoes da Lei
Federal n9 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
n9 5.450, de 31/05/2005 e tem como subsidiaria a Lei n9 8.666, de 21/06/1993 e alteracoes
posteriores — Lei de I.icita<;6es, da Lei n9 8.078, de 11/09/1990 — Codigo de Defesa do Consumidor,
Decreto n9 6.204/07, Lei Complementar nil 123 do 14 de dezembro de 2006, Lei Cornplernentar nil 147

de 07 de Agosto de 2014, Lei Complementar n9 155/2016, de 27 de Outubro de 2016, Lei Federal
12.440 de 07 de julho de 2011 que altera 0 titulo Vll-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, Lei
Municipal N9 1.573 de 19/10/2011 e demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposigﬁes

estabelecidas no presente contrato.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBIETO

2.1 - AQUISICAO DE
_
I _
_
_, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
DESTE MUNICIPIQ, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACDES E QUANTIDADES
CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

cuiusum TERCEIRA - no Pnaco
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

3.1- A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela exocucao do objeto deste contrato o valor global
do Lote de R$
.
[
_ _ ), distribuidos da seguinte forma. (INSERIR

PLANILHA on Pnncos).

CLAUSULA QUARTA - na DURACAO no CDNTRATO
4.1- 0 presente contrato tera um prazo de vigéncia até 31 do Dezembro de 2019, podendo ser
aditado nos casos previstos no art. 57 da Lei Federal no. 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
CLAUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS

5.1 - As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, correréo por
conta da dotacao orcamentziria n9.:
_ ,. ; elemento de despesas:
, com recursos diretamente arrecadados ou transferidos
da PMMN, consignados no Orcamento de 2019.
CLAUSULA SEXTA - DO REAIUSTAMENTO DE PREQO

6.1- N50 haveré reajuste de pregos, podendo ocorrer revisao dos mesmos na hipotese de ocorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de conseqiiéncias incalculéveis durante a gestéo contratual,
bem como ocorra majoracao legal de precos; devendo a contratada so manifestar e,
comprovadamente, demonstrar 0 desequilfbrio economico - financeiro do contrato, cabendo an
contratante, justiﬁcadamente, aceitar ou néio, aplicando-se a T]LP- Taxa do Juros de Longo Prazo ou
outro indice em vigor, caso essa seja extinta.

CLAUSULA SETIMA - na FISCALIZAQAO E nas ALTERAQDES CONTRATUAIS

-_

7.1 - 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 entroga dos bons e/ou services, anotando em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execuciio e determinando o que for necessario a
regularizacﬁo de falhas ou defeitos obsorvados.
7.2 — A fiscalizacao nan exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, ainda que rosulte do imperfeicoes técnicas ou vicios redibitorios, e, na

ocorréncia desta, nao implica corresponsabilidade da Administracao ou de sous agentos e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteracoes.
7.3 - 0 representante da Administracao anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucao do contrato, indicando dia, mes o ano, bem como o nome dos funcionarlos a
regularizacéio evontualmente envolvidos, detorminando o que for necessario a regularizacao das falhas
ou defeitos observados e oncaminhando os apontamentos £1 autoridade competente para as
providéncias cablveis.
7.4- A CONTRATADA fica obrigada a acoitar, nas mesmas condigoes contratuais, acréscimos ou
supressﬁes no quantitativo do objeto contratado, até o limite do 25% (vinte e cinco por canto] do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 19, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas
alteracoes posteriores.
CLAUSULA OITAVA - PRAZD. CONDICDES DA ENTREGA E LOCAL E DA FORMA DE PAGAMENTO
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8.1. Poderao ser ﬁrrnados contratos, que serao tratados de forma autonoma e se submeterao
igualmente a todas as disposicoes constantes da Lei N9. 8.666/93, inclusive quanto as prorrogacﬁes,
alteracoes e rescisoes.
8.2. DAS ORDENS DE COMPRAS: Os produtos licitados/contratados serao entregues mediante
expedicao de ORDENS DE COMPRAS, por parte da administracéo ao licitante vencedor, que indicaréo
os quantitativos a serem entregues, de acordo com a conveniéncia e oportunidade administrativa, a
necessidade e disponlbilidade ﬁnanceira da CONTRATANTE.
8.2.1. A Ordem de Compra emitida contera os itens pretendidos e a respeciiva quantidadc, devendo ser
entregue ao beneﬁciario do contrato no seu endereco fisico, ou enviada via fac-simile ao seu mimero

do telefone, ou ainda remetida via o-mail ao seu endereco eletronico, cujos dados constem do cadastro
municipal.
8.2.2. 0 contratado devera entregar os produtos solicitados na Ordem de Compra, oporturiidade em
que recebera o atesto declarando o fornecimento. Os produtos serao entregues nas seguintes
condicoes:
a) Nos Iocais determinados pela administracao do presente processo licitatorio indicado na Ordem de
Compra;
b) Os produtos deverao ser entregues em no maximo __(
) dias, nos locals a serem definidos
pela SECRETARIA REQUISITANTE, a partir da emissao da solicitacao.
8.2.3. O aceite dos produtos pelo organ recebedor nan exclui a responsabilidade civil do fornecedor
por vicio do quantidade, qualidade ou disparidade com as especiﬁcacoes estabelecidas no anexo deste
edital quanto aos produtos entregnes.
8.2.4. Os produtos devem ser entregues conforme solicitado na Ordem de Compra, observando
rigorosamente as especificacoes contidas no lnstrumento Convocatorio, no Termo de Referéncia e
observacoes constantes de sua proposta, bem ainda as normas técnicas vigentes.
8.2.5. Para os produtos objetos deste certame, devera ser emitida fatura e nota fiscal em nome do da(s)
unidade(s) gestora(s) do Municipio de Morada Nova/CE.
8.2.5.1. As lnformagoes necessarias para emissao da fatura e nota ﬁscal deverao ser requeridas junto
a(s) unidade[s) gestora(s).
8.2.6. No caso de constatacao da inadequacﬁo do produto fornecido as normas e exigéncias
especificadas neste edital, na ordem de compra e na proposta vencedora a admlnistracao os recusara,
devendo ser do imediato ou no prazo mzixirno de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas
condicﬁes, sob pena de aplicaciio das penalidadcs cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.

8.3. Os produtos licitados/contratados deverao ser entregues, observando rigorosamente as
ospeciﬁcacoes contidas no Termo do Referéncia, nos anexos desse instrumento o disposigoes
constantes do sua proposta de pregtos, bem ainda as normas vigentes, assumindo o contratado a
responsabilidade pelo pagamonto de todos os impostos, taxas e quaisquer énus de origem federal,

estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas,
previdenciarios, ﬁscais e comerciais resultantes do fornecimento que lhes sejam imputaveis, inclusive
com relacao a terceiros, e ainda:

a) A reparar. corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, 0 objeto em que se
veriﬁcarern vicios, defeitos ou incorrecoes;
b] Responsabilizar-se pelos danos causados diretarnonte a Administracao ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucao do fornecimonto, nan excluindo nu reduzindo essa responsabilidade
a ﬁscalizagéio ou 0 acompanhamento pelo organ interessado.
8.4. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta] dias, contados a partir da data da apresentacao da
Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
8.5. O pagamento somente sera efetuado apos o atesto, polo servidor competente, da Nota

Fiscal / Fatura apresentada pela Connatada, que contera o dotalhamento dos produtos entr
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8.5.1. O atesto fica condicionado a veriﬁcaciio da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada com os produtos efetivamente entregues.
8.6. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratagao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara penclente
até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento
iniciar-so-a apos a comprovagao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer onus para a
Contratante.
8.7. Sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade veriﬁcada, sem
prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate que a Conttratada:
8.7.1. Nao produziu os resultados acordados;

-__.

8.7.2. Deixou de executar as ativldades contratadas, on nao as executou com a qualidade minima
exigida;
8.8. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta para veriﬁcar a manutencao das condiciies
de habilitacéio da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado :2 juntado ao processo de
pagamento.
8.9. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédlto, mediante deposito em conta
corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto
na legislacao vigente.
8.10. Seré considerada como data do pagamento 0 dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.
8.11. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efotuada pela
Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.
8.12 - Ocorrendo atraso no pagamento, desdo que a CONTRATADA nao tenha concorrido, de alguma
forma, para o atraso, 0 valor devido devera ser acrescido de encargos moratérlos apurados com base
na variacao do Indice Geral de Pregos - Disponibilidade lnterna (IGP-DI], divulgado pela Fundacéio
Getulio Vargas, no periodo compreendido entre a data prevista e a do efetivo pagamento, adotando-se
o critério "pro-rata temporis" para as atualizacoes nos subperiodos inferiores a 30(trinta) dias.
8.13 - Deverao ser emitidas faturas de encerramento ao findar os vinculos deste Contrato por
esgotamento do objeto, por final do prazo ou rescisao contratual.
8.14- Serao descontados do (forma integral ou parcelada) sobre o valor da fatura, os valores
decorrentes de indenizacoes on de multas eventualmente registradas.

CLAUSULA NONA - nas OBRIGACOES DA CONTRATANTE
9.1. Solicitar a execucao do objeto a CONTRATADA através da emissao de Ordem de Compra e ou
Servico.
9.2. Proporcionar a CONTRATADA todas as condicﬁes necessarias an pleno cumprlmento das
obriga<;6es decorrentes do Termo Contratual, inclusive com o fornecimento de equipamentos o
materiais, consoante estabelece a Lei Federal nu 8.666/1993 e suas alteracées.
9.3. Fiscalizar o objeto deste contrato através de sua unidade cornpetente, podendo, em decorréncia,
solicitar providéncias da CONTRATADA, que atendera ou justiﬁcara do imediato.

9.4. Notlﬁcar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execiicao do objeto
contratual.
9.5. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condicoes estabelecidas neste contrato.
9.6. Deterrninar o horario da realizacao dos servicos podendo ser variavel om cada local e passivel do
alteracao, conforms conveniéncia da CON'l‘RATAN'l‘E com observancia das leis trabalhistas.
9.7. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.
9.8. lndicar os locais onde serao entregues/prestados os produtos/servicos.
@/
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9.9. Exigir o cumprimonto do todos os compromissos assumidos pola Contratada, do acordo com as
clausulas contramais o os termos do sua proposta.
9.10. N otificar a Contratada, por oscrito, sobre imperfeicﬁes, falhas ou irregularidades constatadas nos
sorvigzns prostados, para que sejam adotadas as medidas corretivas necossarias.
9.11. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, documentacao quo comprovo o corroto e tompestivo
pagamonto do todos encargos providenciarios, t1-abalhistas, ﬂscais e comerciais decorrentes da
execucao deste Contrato.
CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1-Entregar os produtos objeto do Contrato do conformidado com as condicoes o prazos
estabelocidos neste Termo Contratual o na proposta vencedora do certame;
10.2- Manter durante toda a duracao do contrato. em compatibilidado com as obrigacﬁes assumidas,
todas as condiciios do habilitagao e qualiﬁcacao oxigidas na licitacao;
10.3- Providenciar a imediata corrocao das deﬁciéncias e/ou irregularidades apontadas pela
Contratante;
10.4- Arcar com evontuais prejuizos causados a Contratante e/ou tercoiros, provocados por
inoficioncia ou irregularidade cometida por sous emprogados e/ou propostos envolvidos na entrega do
objeto contratual.
10.5 — Responder por todas as despesas diretas ou indiretas que indicam ou venham a incidir sobre a
execucao contratual, inclusive as obrigacﬁes rolativas a salarios, previdéncia social, impostos, encargos
sociais, transporte e outras providéncias, respondendo obrigatoriamonte polo ﬁel cumprimento das
leis trabalhistas e espociﬁcas do trabalho e logislacao corrolata, aplicaveis ao pessoal empregado na
oxecucao contratual.
10.6 - Prostar imediatamente as informacﬁes o os esclarecimontos que venham a ser solicitados pela
contratanto, salvo quando implicarem om indagacﬁes do carator técnico, hipotese em que serao
respondidas no prazo do 24 [vinte o quatro] horas.
10.7 — Substituir on reparar 0 objeto contratual que comprovadamente apresonte condicoes do defoito
ou em desconformidades com as ospeciﬁcacﬁes constantos no Termo do Referéncia, no prazo ﬁxado
pelo Gostor do Contrato.
10.8 — Providenciar a substituigzao do qualquer proﬁssional envolvido na exocucao do objeto contratual
cuja conduta considerada pela fiscalizacao da CONTRATANTE.
10.9 — Rofazer a entrega do objeto contratual que cornprovadamento apresonte condiciios do dofoito
ou em dosconformidades com as ospociﬁcacfios constantes no Termo do Reforéncia, contado da sua
notiﬁcacao.
10.10 — Remover, as suas oxpensas, todo o material que estiver em desacordo com as ospeciﬁcacﬁes
basicas, e/ou aquole om que for constatado dano em docorréncia do transporto on acondicionamento,
providonciando a substituicao do mesmo, no prazo imediato, contados da notlficacao que lhe for
entreguo oﬁcialmonto.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS snncoss E mrnncoss ADMINISTRATIVAS

@/

11.1- Adota-so como critério do justica o obediéncia an prinoipio juridico da razoabilidado, o
oscalonamonto o iipiﬁcacao do evontos sancionaveis om oditals do progao, abaixo doscritos,
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garantindo o dlroito do oxorcicio prévio do ampla dofosa nos processes do sanclonamento com 0
impodimonto do licitar o contratar com a Uniao, Estados, Distrito Federal o Municipios, atondondo a
rocomondacao constanto no subitom 9.5.1.1 do Acordao TCU/Plonario n9 1.793/2011, art. 7° da Lei
10.520/2002, com rospoctivos prazos do duracao:

EVENTOS:

9

slmcoss one ssniio APLICADAQS:

‘

l- Forjar a classlflcacao como microemprosa ou 7
empresa do poqueno porto para obtoncao do 1.Il'|'1peCIIm€|'lI:O do licitar polo poriodo do. no minimo, 1 (um)
tratamento favorocido om Iicitacoos lncontivadas ou ano. Acordao TCU/PL n° 3074-/2011.
nan.
I ll- Doscumprlr prazos estabolocldos polo pregooiro
durante a sossao do licitacao para qualquer 2. lmpedimonto do licitar pelo poriodo de. no minimo, 4 [quatro]
manlfostagao no sessao piiblica, gerando tumulto e moses.
atrasos no cortame.

QQ Q

Q

lll- Dosistlr do lance, sem justiﬁcatlva, durante a sossao
pﬁblica ou nao mantivor a proposta no fase do 3. lmpodimento do licitar polo periodo do, no minimo, 6 [sols]
_aQceitacao.
Q
Q
Q M18505.
lV- Nao aprosontar ou dolxar do apresentar
documontacao solicitada no odital na faso do acoitacao 4. lmpodlmonto do licitar polo periodo do, no minimo, 6 (sols)
da proposta, habilitacao on na contratacao.
moses.
V- Aprosentar proposta comorclal em desacordo com o
Edltal, ocaslonando a frustacao do certamo em qualquer
sentido.
Q
Q Q
Q Q
Q

S. Impedlmento do llcitar pelo periodo do, no minimo, 1 (um)
Z1110.

10. lmpedlmento do licitar pelo poriodo do no minimo 5 (cinco)
Vl- Aprosontar docunientacao falsa durante a Iicltacao nu anos
contratacao.
11. Comunicar ao Minlstério Publlco Estadual o ou Federal para
apuracoes do sangQ6_os do ordem penal.
QQ
VII~ Nao mentor as condlcoes habilltatorias durante a
execucao do contrato ou da vlgéncia da ata do roglstro 8. Impedimento de licitar pelo perlodo de. no minimo, 6 [seis]
do pregos. Q
Q
Q
_
Q moses.
Vlll- Nan

rotirar a
nota
emponlio/nao assinatura da Ara.

do

lX- Entrogar o objeto fora do prazo ostabolocldo no
edital e termo do reforéncia.

X- Nao ofetuar a troca do objeto, quando notiﬂcado,
durante a contratar,-ao.

13. lmpedimento do licitar pelo periodo do, no minimo, 1 (um)
ano.
14. Multa do, no minimo, 10% (dez por cento) do valor do
Qcontrato/nQota do ornponho.
Q
Q
15. Adverténcla
16. Multa do, no minimo, 0,5 % (meio por conto] por dia do
atraso, aplicada sobre o valor do material nao fornocido,
limitacla a 20 (vinte) dias. Apos o vigésimo dia podera ser
oonsldoradalnexecucao total ouparcial do objeto.
Q
19. Adverténcia;
20. lmpodimento do licitar pelo periodo do, no minimo, 1 (um)
BUD.

21. Multa do, no minimo, 10% [dez por canto] do valor do
conQtrato/nota do omponho.

Q

20. Advorroncla
Xl- Substitulr o objeto fora do prazo ostabelocido.

21. Multa do, no minimo, 0.5% (meio por conto] por dla do
atraso, aplicada sobre o valor do material nao substituido,
limltada a 20 (vinte) dias. Apos o vigésimo dia podora ser
considorada lnoxecucao total ou pa_rciaI do objeto.
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24. Atlvorténcla

25. lmpodimonto do licitar polo periodo do, no minimo, 6 [sois]
moses.

Xili- Dolxar do onlrogar clocumontacao original oicigida

atraso, anlQicada sobre 0 valor do oqulpamonto.
Q _
21. Multa do, no minimo, 10% (doz por conto] do valor do
contrato/nota do omponho/valor total ostimado para o item ou

durante a licitagao on contrata<;ao.
XlV- Comportar-so do modo inidonco na licitacao ou
contratacao, causando prejuizo a Adminlstracao ou
domonstrando ofonsa an ordonamonto juridico, ao

rogramento do edital, aos licitantes, a Administracao o a
soclodade.

Q

XV- Comoter fraudo ﬁscal durante a licitacao ou
__

~‘n'=H=_" ,--—R1

Xll- Deixar do roalizar ou atrasar a instalacao ou
montagom do [s] oqulpamonto [s) quando provisto no
edital o tormo do roforencia.

neste Edit-'-1| I

contratacao.

26. Multa do, no minimo, 0,15% [meio por como) por dia do

loto.

26. lmpodimonto do licitar polo poriodo do, no minimo, 2 [dois)
anos
27. Multa do, no minimo, 10% (doz por cento) do valor do
contrato/nota do omponho.
30. lmpodlmento do licitar por 5 [cinco] anos.

31. Multa de. no minimo,10%(doz por conto] do valor do
contrato/nota do emponho.

32. Comunlcar an Ministério Pdblico Federal e ouQEstadual.
XVl- Nan rocompor nivois do servicos acordados,
quando osgotados os sancionamentos proprios,
rogularos e inorontos aos monitoramontos técnicooporacional e administrative do gerenciamonto
contratual
XVll- Delxar do oxocutar qualquer obrigacao pactuada
ou prevista om lei e no edital da prosonto llcltacao. om
que nao so comino outra ponalidade.
Q Q_ __

27. lmpedlmento do licitar com a PMMN polo poriodo do, no
minimo, 1 (um) ano.

28. lmpedimonto do licitar com a PMMN por, no minimo, 2
(dois) anos.

XVlll- Nao colebrar contrato. om convocacao dentro do 29. lmpedimcnto do Licitar com o municipio do Morada Nova
prazo do validado do proposta.
por, no minimo, 1(um) ano.
34. lmpedimento do licitar com a PMMN por, no minimo, 2
[dois) anos.
35. Multa de. no minimo, 20% [vinto por cento] sobre 0 valor do
conti-Qato/nota do omponho ou valor da parcela. Q
36. lmpedlmonto do licitar com a PMMN por, no minimo, 1 [um]
XX» lnoxecucao parcial do objeto provisto na Lei ano.
8666/93 e Lei 10.520/2002.
37. Multa do, no minimo, 10% (doz por canto) sobre o valor
correspondonte aQparQte nao executada.
_
QQ
XXl- Donogrir on caluniar equipos técnica e do
pregooiro, bem como pessoas que intogram os
procossos da PMMN, om razao do donnncias sob a
acusacao do dirocionamonto do cortame, sem a 34. lmpodimonto do licitar com a Administracao Piiblica
aprosontacao do prnvas pertlnontos ou a aprosontacao Federal, Estadual, Municipal, polo poriodo do S [cinco] ano.
XlX- inexecucao total, provisto na Lei 8666/93 e Lei
10.520/2002.

do provas lnfundadas, em processo administratlvo

instaurado.
_
Q
XXll- Comoter fraudo fiscal no rocolbimonto do
35. Doclaracao do inidoneidado
qualsquor tributos.
XXlll- Domonstrar nae possuir -idonoldado para
contratar com a Administracao orn virtudo do atos

llicitospraticados.
_
_
XXlV- Frustrar on iraudar, modianto ajusto.
combinacao nu qualquer outro oxpodlento, o carator
competitive do procedlmonto licitatorin piiblico.

\

36. Doclaracao do inidonoidade

45. Multa do até 20% do faturamento bruto do dltimo exorcicio
anterior an da instauracao do processo administrative.

46. Publicacao extraordinaria do docisao condonatoria.
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qualquer ato do procedlmonto llcitatério publico.

.
0'”/‘Gila RM“
47. Multade até 20% do faturamentn bruto do iiltimo exercicio
anterior ao da instaiiragao do processo administrative.

XXVI? Crlar, de modo fraudulonto ou irregular, pessoa
iuridica para partlclpar de licitagao pilblica Q11 celeb;-ar
cont,-am adminlgtrativo;
XXVll- Manipular 5.. fraudar o equilibrio econ6mico~
firianceiro dos contratos celebrados
mm 3 a¢1mil'1i$tFF195° P‘-'1b1|¢a
__ _

45. Mulia de até 20% do faturamento bruto do ultimo exercicio
anterior ao da instauragao do processo administrative.
46. Publicagao extraordinéiria da doclsélo condenatéria.
47. Multa do até 20% do faturamento bruto do ultimo exercicio
anterior ao da instauragao do processo administrative.
48. Publicagzao ext-raordinéria da decisao condenaioria.

XXV- lmpedlr, perturbar ou fraudar a realizagao do

48. Publicagﬁo EXU'3O|‘f-ul1V1'::i.__f_l§3 da decisao condo_rw1_a_t_é_ria.

11.2~ Serﬁo considerados injustificados os atrasos nao comunicados tempestivamente e
indevidamente fundamentados, e a aceitaqao da justificativa ficara a critério da PMMN que deveré
examinar a legalidade da conduta da empresa. Comprovado irnpeclimento ou reconhecida forga maior,
dovidamente justiﬁcado e aceito pela PMMN, a licitante vencedora ﬁcaré isenta das penalidades
mencionadas.
11.3- Na hipétese da multa atingir 0 percentual de 10% (dez por cento) sobre 0 valor do contrato, a
PMMN, poderé proceder a rescisao unilateral do compromisso, hipotese em que a empresa vencedora
também se sujeitara as san<;6es administrativas previstas neste Edital. Na ocorréncia de falha maior
podora também ser aplicada a penalidade de Declaragéo de ldoneidade para licitar ou contratar com a
Administragao Piﬁblica, prevista no art. 79 da Lei n9 10.250/2002.
11.4- As multas porventura aplicadas serao descontadas dos pagamentos devidos pela PMMN ou
cobradas diretamente da empresa penalizada, amigavel ou judicialmente, e podorao ser aplicadas
cumulativamente as demais sangoes previstas neste Edital.
11.5- O licitante/contratado seré informado que esta passive] da aplicagao da sangtao e teré 0 direito
de exercer a defesa prévia no prazo de 05(cinco) dias fxteis a contar da sua notificagao, podendo
ocorrer a juntada de documentos, conforme disposto no art. 38 da Lei n9 9.784/ 1999.
11.5.1- Transcorrido 0 prazo do defesa prévia com ou sem manifestagao, o processo sera encaminhado
para as anzilises devidas e para posterior decisao sobre a apiicagao da sangao pela autoridade
superior.
11.6. As multas serao recolhidas em favor da Contratante, no prazo méximo do 10 [dez) dias, a contar
cla data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente, ou, quando for o caso,
inscritas na Divida Ativa e cobradas judicialmente.
11.7. As sangéies aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso
das multas, cumulativamente, sem prejulzo de outras medidas cabiveis.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS RESCISGES CONTRATUAIS
11.1 - A resciséio contratual poderé ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
Xll do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
b) Amigavel, por acordo entre as partes, medianto autorizagao escrita e fundamentada da autoridade
competente, roduzicla a termo no processo licitatorio, dasde que haja conveniéncia da Administragao;
c] Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n9 8.666/93, sem que haja culpa
do CONTRATADO, sera esta rassarcida dos prejulzos regulamentares cornprovados, quando os houver
sofrido.

CLAUSULA oﬁcnvm TERCEIRA ~ no rono
\
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13.1- Fica eleito o foro da Comarca de Morada Nova, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via administrativa,
renuncianclo-se, desde jé, a qualquer outro, por mais privilogiado que seja.
E, por estarem acortaclos 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:
O1.
_
Nome:
CPF/MF:
O2.

_

_

_

Nome:
CPF/MF:
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ANEXO llI- FICHA DE CREDENCIAMENTO
MODALIDADE: Progao Presencial n9
OBIETO:
_
_
_
0 _
_
especificagoes e quantitativos previstos no Anexo l - Termo de Referi-incia do Edital.

_ acordo com as

RAzA0 SOCIAL DA LICITANTE l
NOME DE FANTASIA:

-

cur].

L

V

ENDERECO COMPLETO:
BAIRRO:

I-‘ONE/FAX:

0 N9

[

CIDADE: (1

l

,CEP: l

A

ENDERECO ELETRONICO DO LICITANTE:

{

A
‘

DADOS CREDE-INClADO:W

\

RG N9:

0

CPF N9:

l

-

-
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ANEXO IV

DECLARACAO DE HABILITACAO
PREGAO PRESENCIAL N.9

A empresa

O

inscrita no CNP] n.9
com sede
_, declara, sob as penas da lei, que atenderé as exigéncias do
Edital no que se refere a habilitagéio jurldica, qualificaoao técnica e economicafinanceira, e que esta regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social,
FGTS e C NDT.

.

de_

de 20___

(assinatura, nome e ntimero da identidade do declarante]
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ANEXO v
DECLARAQAO DE FATOS SUPERVENIENTES
PREGAO PRESENCIAL N.9

_

A empresa

inscrita no CNP] n9.
com sede
I
, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao no presente Processo
Licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

,

de

.de20 .

(assinatura, nome e numero da identidade do declarante)
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ANEXO VI
DECLARAQAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7" DA CF

DECLARAQAO
PREGAO PRESENCIAL N.9
A

empresa

CNP]

n9.

com

sede

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

.

de,

de 20

[assinatura e identiﬁcagao do responsavel pela empresa)

0BS.: Se a empresa possuir menor de 16 (dezesseis) anos, na condioao do aprendiz, dosde que maior
de 14 [quatorze) anos, devera doclarar essa condigao.
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ANEXO VII

DECLARAQAO on ENQUADRAMENTO EM REGIME ns TRIBUTAQAO DE
MICRO EMPRESA on EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PREGAO PRESENCIAL N9

.-

A

empresa

,

.

CNP]

n.9

I

.

g

_, Declaro [amos) para todos os fins

,

com

sede

de direito ,

especificamente para participagao de licitagao na modalidade de pregéio, que
estou (amos] sob 0 regime de microempresa ou empresa de pequeno porte,
para efeito do disposto na Lei Complementar n9 123, de 14 de dezembro de
2006, alterada pela Lei Complementar n9 147, de 07 de Agosto de 2014 e Lei

Federal n9 155/2016, de 27 de outubro de 2016.
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[Assinatura, nome e Ndmero da Carteira do Identidade do Declarante)
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AN EXO VIII
IVIODELO DE PROPOSTA
Através do presonto doclaramos intoira submissao aos ditamos Lei nil 10.520, do 17 do
julho do 2002, subsidiada pela Lei n9 8.666/93 e suas posterioros alteragoos e, as clausulas o condigoes
provistas neste Progéio Prosoncial n9
Doclaramos, ainda que nos progos apresentados, bem como nos lancos verbais, estao
incluidos todos os custos o despesas do impostos, taxas, entre outros.
.__.,-

Assumimos 0 compromisso do bem e fielmento executar o objeto desta Iicitagéo, caso
sejamos vencodores da presento Iicitagao.

Dado; l1@C§S.§5ll‘IQ$_llBFﬂ_§.lﬁ_b0FéS.§.Q do P_nopvsta_C0me_I:cial=
1. A Proposta do Pregos dovora ser apresontada om 01 (uma) via original, na lingua portuguosa,
salvo quanto as expressoes técnicas do u.so corrente, redigida com clareza, sem emondas, rasuras ou
ontrelinhas, dovidamento datada, assinada e rubricada todas as folhas polo reprosontanto legal do
licitante propononte, contondo:
2. lndicac,-50 do nome e ndmero do banco, agéncia e conta corronte para efeito do pagamento;
3. Pregos unitario o total, expressos em algarismo o por extonso, conformo Termo do Referéncia,
MABQIA dos Produtos (para todos os itens). do forma clara o procisa, limitado rigorosamente ao objeto
desta Iicitagao, sem altornativas do progos ou qualquer outra condigao que induza o julgamento a tor
mais do um resultado;
4. Em caso do divorgéncia entre os pregos unitario o total, sera considerado o primeiro o entre os
oxprossos om algarismo o por extenso, provalecoré 0 tiltimo;
S. Doclaragao exprossa do que nos pregos contidos na proposta escrita o naquelos que, porvontura,
viorom a ser ofortados por meio do lances verbais estao incluldos todos os custos o despesas, tais

como: impostos. taxas, fretos e outros.
6. Sorao dosclassiﬁcadas as propostas que nao atendorem as exigéncias do presonte Edital o sous
Anexos, forem omissas ou aprosentarem irrogularidades ou defoitos capazos do diﬁcultar 0 julgamento
e, ainda, proposta que aprosonto valoros unitarios simbolicos, ou irrisorios, do valor zero, oxcossivos
ou manifostamonto inexoquiveis.
7. As licitantos arcarao com todos os custos decorrentes da olaboragéio o apresontagao do suas
propostas.

8. 0 prazo do validade das propostas sera do no mlnimo 60 (sossenta) dias.
8.1. Sorao dosclassificadas as propostas que:
a) contivor vicios ou ilogalidados;
b) estiver om desacordo com qualquer das oxigéncias do prosonte Edital;
c] contivor oforta do vantagom nao prevista om Edital, inclusive ﬁnanciamontos subsidiados on a
fundo pordido, ou aprosentar prego ou vantagem basoada nas ofortas das domais Iicitantos;
d) aprosontar proposta cornorcial com percontual do dosconto do valor igual a zero;
o) taxa do oncargos sociais invorossimil;
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I] aprosontar preeos rnanifostamonto inoxoquivois, assim considorados aquolos que nao vei5il';__ra§;i1iﬁ\;.i.'I§I‘ar
domostrada sua viabilidade, através do documontaeao que comprovo que os custos dos insumbs sao
coorontos com os do morcado o que os cooﬁciontes do produtiviciado sao compativeis com a exocugao
do objeto do contrato;
9. Apos aprosentagzio da proposta comercial nan cabera desisténcia, sob pena do aplicagéio das
punioﬁos provistas na Clausula — "DAS SANCQES ADMINISTRATIVAS"
[INSERIR LOTES)

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$
PROPONENTE:
ENDEREQZO:
cur] N9:
VALIDADE DA PROPOSTA: so (sossoum) DIAS
PRAZO no ENTREGA:
( _
) nms
DADOS BANCARIOS:
DATA:

(Assinatura do Representanto Legal, Carimbo da Emprosa Licitanto)
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ANEXO IX (*)

DECLARAQAO no INEXISTENCIA no VINCULO EMPREGATICIO com 0
MUNICIPIO no MORADA NOVA.
Eu, _

0

. portad0r(a) do RG n9
residonto e domiciliado[a) a

do

, da empresa

o CPF n9, ocupanto do cargo
inscrita com o CNP] n9

II
A com sede a
I
,
Z, declaro para os devidos
fins que nao tonho nenhym vincgloonipregaticio do non_lm_n1a ni:',1Ll1I‘_§Z.a. com
a Prefeitura Municipal do Morada Nova.
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ASSINATURA DO DECLARANTE

If“) A Doclaragao sera para todos os socios da empresa [SEPARADAMEN'I‘E), so for o caso.
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