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EDITAL
PREGAO PRESENCIAL N9 PP-O12/2017-DIVERSAS

ORIGEM DA LICITAIQAO: SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS
[SEAGRI]; SECRETARIA DE PLANEIAMENTO E FINANQAS (SEFIN); SECRETARIA DE ASSISTENCIA

SOCIAL (SAS); SECRETARIA DA SAUDI-I (SESA]; SECREZTARIA DA EDIJCACAO BASICA (SEDUC);
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE (SEINFRA); SECRETARIA DE CULTURA E
TURISMO (SECULT); SECRE'I'ARlA D0 I£SPOR'I‘I-3 E ]UVl-£N'I‘UDI£ [SEIUV]; SECRETARIA DE GOVERNO E

ARTICULACAO [SEGOV)

OBIETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTAQAO DE SERVIIQOS DE PUBLICACDES DE
MATERIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES

ADMINISTRATIVAS (SECRETARIAS) DA PREFEl'I‘URA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, CONFORME
ESPECIFICAQOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I), DESTE EDl'I‘AL.
TIPO DE LICITAQAO: MENOR PREQO POR LOTE.
LOCAL, DATA E IIORA PARA RECEBFIR, ABRIR E EXAMINAR l’ROPOSTAS E DOCUMENTAQAO DE
EMPRESAS QUE PRETENDAM PARTICIPAR DO PREGAO PRESENCIAL N9 PP-O12/2017-DIVERSAS, a

abertura desta licitaqéo ocorrcré no dia 31 de Maio de 2017, as 09:00h — I-IORARIO LOCAL, na Sala
da Cornissﬁo do Licitagéo da Prefeitura Municipal cie MORADA NOVA, situada é Avenida Manoel de

Castro, n° 726, Centro, Morada Nova, Cearé, quando os interessados deverao apresentar os
envelopes n9 01 - Propostas de Preqos e n‘l 02 - Documentos de Habilitagﬁo ao Pregoeiro.

PREAMBULQ
Este procedimento licitatério reger~se-éi pelas disposigoes da Lei Federal n9 10.520, de 17/07/2002 —

Lei que Regulamenta 0 Pregao, pelo Decreto n9 3.555, dc O8/O8/2000, 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 tern comm

subsidiaria a Lei n9 8.666, de 21/06/1993 e alteragoes posteriores — Lei de I.icita¢6es, da Lei n9 8.078,
de 11/09/1990 — Codigo de Defesa do Consumid01',Decreto n9 6.204/07, Lei Cornplementar nil 123 do
14 de dezembro do 2006, Lei Complementar n9 147 de 07 de Agosto de 2014, Dccrcto Federal n9
155/2016, de 27 de outubro de 2016, Lei Federal 12.440 do O7 de julho do 2011 que altera 0 titulo
VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho e demais normas pertincntos e, ainda, pelas disposigoes
estabelecidas no presente edital e sens anexos.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA torna piiblico, para conhecimento dos interessados,
que o Pregoeiro, Sr. IORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTO, nomeado pela Portaria n9
024/2017, de 02 de janeiro de 2017, e assessorado pel05 servidores: ADRIANO LUIS LIMA GIRAO

(Equipe de Apoio) e WALLISON RABELO CRUZ [Equipe de Apoio), nomeada através desta mesma
Portaria, juntada ao processo administrative de que trata esta licitagﬁo, receberé e abrira no horario,
data e local acima indicados, os docurnentos de CREDENCIAMENTO, PROPDSTAS DE PREIQDS e as
DOCUMENTOS DE I-IABILITAQAO. referentes 51 licitagﬁo obje-to deste instrumento, para a escolha da

proposta mais vantajosa, observadas as normas e condigoes do presente Edital.
As propostas deverio obedecer as especiﬁcagﬁes estabelecidas por este instrumento convocatério
e seus anexos, que dele fazem parte integrante.

Os envelopes contendo a proposta e os clocumentos de habilitagﬁo seriio recebidos no enderego
acima mencionado, na sessﬁo piiblica de prmtessamento do Pregﬁo, apés 0 credenciamento

dos interessados que se apresentarem para participar do certame.
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1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTAQAO DE SERVICOS DE PUBLICACDES DE MATERIAS
INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A0 ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
LSECRETARIAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, CONFORME ESPECIFICACOES
CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I), DESTE EDl'I'Al..

1.2 CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE

ANEXO I — Termo de Referéncia
ANEXO ll — Minuta do Contrato
ANEXO III — Ficha de Credenciamcnto
-_--

ANEXO IV — Declaracao de I-Iabilitagtao

ANEXO V - Declaracao de Fatos Supervenientes
ANEXO VI - Declaracao que nao ernprega menor de 18 anos
ANEXO VII — Modelo de declaracéo dc enquadrarnento cm regime de tributacéo

ANEXO Vlll — Modelo de Proposta
ANEXO IX - Declaracao de lnexisténcia de Vinculo Empregaticio com 0 Municipio de MORADA NOVA

2. DA PARTICIPAQAO E CREDENCIAMENTO
2.1. Poderao participar deste Pregﬁo os interessados que atenderem a todas as exigéncias, inclusive

quanto o ramo de atividade pertinent:-2 ao objeto do presente Certame e a documentacao, constantes
deste Edital e seus Anexos, cadastradas ou nao na Prefeitura Municipal de MORADA NOVA.
2.1.2. A participacao na licitacéio importa total e irrestrita submissao dos proponentes as condicfies

deste Edital.
2.2. No horario e local indicados no preambulo deste eclital, serzi aberta a sessao de processarnento do
pregao, iniciand0~se com 0 receblmento das ﬁchas de credenciamento dos interessados ern participar
do certame.

2.3. Para 0 CREDENCIAMENTO, deverﬁo ser apresentados os seguintes documentos:
2.3.1. Ficha de Credenciamento, devidamente preenchida conforrne rnodelo do Anexo III deste edital,
condicionando toda e qualquer comunicacao entre o pregoeiro e licitantes através do endereco
elen-onico informado no respective anexo, onde devera ser indicado, expressamente, o nome da

pessoa credenciada, com os respectivos RC e CPF;
2.3.2. 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
05 ﬁns deste procedimento Iicitatorio.

2.3.3. Tratando-se cle representante legal, 0 estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na junta Comercial ou, tratand0—$e de sociedades civis, o ato constitutivo

registrado no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Iurldicas, no qual estejam expressos seus poderes
para exercer direitos e assumir obrigacﬁes em decorréncia de tal Investlclura;
2.3.3.1. Documento de eleicao de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou do
sociedade p0!‘ ar;6e$;
2.3.3.2. Inscrigtﬁo de ato constitutivo, acompanhado de prova cle diretoria em exercicio, no caso cle
socieclade civil;
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2.3.3.3. Decreto de autorizagao, no qual estejam expresses sous poderes para exercer direitos e
assumir obrigacdes em decorrencia de tal investidura e para pratica de todos 05 demais atos inerentes
30 certame, em se iratanclo de empresa on sociedade estrangeira em funcionamento no Pais;

2.4. Tratando-se de pessoa ﬁsica, cédula de identidade ou outro documento equivalente, com
fotografla.
2.4.1. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuraqﬁo especifica piiblica ou particular,

esta dltima com firma reconhecida, do qual constem poderes especlﬁcos para formular lances,
negociar prego, interpor recursos e desistir de sua interposicao e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame, acornpanhado do correspondente documento que comprove os poderes do

mandante para a outorga (contrato social ou documento equivalents];

--r

2.4.2. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intencéo do recorrer, é obrigatorio a
licitante fazer-se representar pelo credenciado em todas as sessoes pnblicas referentes :1 licitacao.
2.4.3. Cada licitante somente podera credenciar 01 (um) representante legal na licitagao e,
consequentemente, (Sada credenciado representara somente 01 (um) licitanto.
2.4.4. No caso do substituicao do reprcsentante credenciado, a licitante devera apresentar pedido
formal nesse sentido, o qual, em sendo o caso, devera se fazer acompanhar dos documentos previstos
acima.

2.4.5. Nao podera urn representante legal ou um procurador representar mais de uma empresa.
2.4.6. Qualquer cidadao é parte legitima para irnpugnar este edital diante de alguma irregularidade,
devendo protocolizar 0 pedido até 02 (dois) dias nteis antes da data fixada para recebimento das
propostas, no enderego constante do preambulo deste edital, devendo 0 Pregoeiro, auxiliado pela area
interessada, quando for o caso, decidir sobre a peticao de impugnacao no prazo do 24 [vinte e quatro)

horas ou encaminhar a autoridade competente.
2.4.7. No caso de licitante este devera comprovar a condieao de representante legal, através de copia
autenticada de seu contrato social ou procuracao coin poderes especificos para rcferido ato.
2.5. DEMAIS DOCUMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO

2.5.1. Apresentar Declaraqao de I'Iabilita<;:2'1o, constante do Anexo IV do Edital.

2.5.2. Apresenta Declaracao de enquadramento em regime de tributagao, Anexo VII do Edital, se for o
caso.
3.5.3. Apresentar Detlaragtﬁo de lnexlsténcia de Vinculo empregaticio corn o Municipio de Morada

Nova do[s) socio[s] e/ou proprietario da empresa, Anexo IX do edital.

Paragrafo Primeiro: Estes documentos [originals ou copias] deverao ser entregues fora dos
envelopes, para que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes

"Propostas de Precos“. No caso de copias, deverao ser autenticadas por tabeliao, pelo Pregoeiro ou por
serviclor integrante da Equipe de Apoio, a vista do original.
Paragrafo Segundo: Quem prestar declaracéio falsa no documento de que trata 05 itens anteriores,

sujeitar-se-a as penalidades previstas na legislacao.
2.6. DAS MICROEMPRESAS E EIVIPRESAS DE PEQUENO PORTE
2.6.1. Em SE tratando de microempresa ou empresa de pequerio porte (ME on EPP), nos termos cla Lei
Complementar n9. 123, do 14/12/2006, Alterada pela Lei Coinplementar n9 147, de 07 de Agosto de

3014- PEPE quﬂ @5515 P0553"? 3°33!‘ (105 bﬁrleficios previstos nas referidas Leis é necessario, a época do
Q’!
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credenciamento, manifest-ar;5io de cumprir plenamente os requisitos para classificaciio como tal, nos

terrnos do Artigo 39 do referido diploma legal, por meio da Declaracao de Microempresa ou Empress

de Pequeno Porte que devera ser feita no proprio formulario de credenciamento conforme moclelo
disposto no ANEXO VII MODELO DE DECLARACAO - [ME ou EPP], nos termos da Lei Complementar

n9. 123, cle 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n9 147, de 07 de Agosto de 2014.
2.6.2. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte (ME ou EPP] que possua
restrigao ﬁscal, quanto aos documentos exigidos neste certame, devera apresentar a declaracao de que
trata o item (2.6), fazendo constar em tal documento também a declaracao de que consta a restriciio
ﬁscal e que se compromete em sanar o vlcio, conforme disp6e a Lei Complementar n9. 123 de
14/12/2006, alterada pela Lei Complementar n9 147, de 07 de Agosto de 2014.
2.6.2. A participacao de empresas classiﬁcadas corno microempresa on empress de pequeno porte
[ME on EPP), que tenham doclarado possuir restricao fiscal conforme 0 item acima, somente seré
permitldo caso tais empresas tenham manifestado, no ato de credenciamento, a condicao de

enquadramento como ME ou EPP, conforme dispoe o Item 2.6 deste capitulo.
2.6.2.1. As microempresas c empresas de pequeno porte, por ocasiao da participacao na licltacéo,
deverao apresentar toda a documentacao exigida para efeito de compi-ovacao de regularidade ﬁscal,
mesmo que esta apresente alguma restricao:

2.6.2.2. Havendo alguma restrigao na comprovacao da regularidade ﬁscal. sera assegurado as mesmas
o prazo de OS [cinco) dias nteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Pregoeiro, para a
regularizacao da documemzagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais
certidoes negativas ou positivas, estas com efeito de negative (art. 43, paragrafo primeiro da LC
147/14];

2.6.2.3. A nao regularizacao da docuineiitacfio, no prazo previsto no subitem 2.6.2.2., implicara a
decadéncia do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n9 8.666, de
21/O6/1993, sendo facultado ao Pregoeiro convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de
classiﬁcaci-'10, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao (art. 43, parégrafo segundo da LC
147/14);
2.6.3. As microcmpresas e Emprcsas de Pequeno Porte deverao apresentar a Pregoeiro antes de
exercer 0 direito do preferéncia previsto na Lei Complementar n9. 123 de 14/12/2006 os
documentos:
-._r

I. ) As empresas Optantes pelo Sistema Simples de Tributacao, se declarado em Credenciamento,
ﬁcarao isentas de apresentac:':io do que se refere este item, conforme art. 25, c/c art. 26, paragrafo 29 e

art. 27 da Lei Complementar 123 de 14/12/2006, rnediante apresentagao:
Copia da Declaracao de lnformagao Socioeconomicas e Fiscais — [DEPlS) de Pessoa Jurfdica e

respectivo recibo de entrega em conformidade com o programa gerador de docurnento de

arrecadacao o Simples Nacionalz
8] comprovante de opcao pelo Sistema nacional obtido através do site da Secretaria da Receita
Federal, http://receita.fazenda.gov.br/siinplesnacional;
b] declaracao, ﬁrmada pelo representante legal cla einpresa, de nao haver nenhum impedimentos
previstos do § 49 do artigo 03 da Lei Complementar n9. 123 Cle 14/12/2006;
II. Empresas NAG OPTANTE pelo Sistema Sirnples de Tributacélo, regiclo pela Lei Coinplementar n9.
123 de 14/12/2006;

Q//
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a] Ealanco Patrimonial e Demonstragﬁo do Resultado do Exercicio — DRE comprovando ter reccita
bruta dentro dos lirnites estabelecidos nos incisos I e ll do Artigo 03 da Lei Complementar n9. 123 do

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) Cépia do contrato Social e suas alteracﬁes;

e) Declaracao, ﬁrmada pelo representante legal da empresa de nao haver nenhum impedimento
previstos nos incisos do § 43 do Artigo 03 da Lei Complementar n9.123 de 14/12/2006;
3. NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO

3.1. concordatarias on em processo de falencia, sob concurso dc credores, em dissolucao ou em
liquidacao;

3.2. F-Impresas que tenham sido declaradas iniddneas por qualquer org}-"Flo da Administracao Pdblica.
direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal hem como as que estejam punidas
com suspensao do direito de contratar ou llcitar com a Admiiiistracao Pﬁblica Municipal;
3.3. que estejam reunidas em consorcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si,
quaisquer que sejam suas formas de constituicao;
3.4. estrangeiras que nao funcionem no Pals.
4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
4.1-

A Proposta de Precos e a Documentacao de Habilitacao deverao 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.9 2: Documentos de Habilitacao.
4.2. Os envelopes deverao conter, em suas partes externas, os seguintes dizeres:
ENVELOPE n.9 1 — PROPOSTA DE PRECOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
PREGAO PRESENCIAL NF O12/Z017-DIVERSAS
RAZAO SOCIAL DO PROPDNENTE:
CNP] N9: L?
i

_

_ __ ___

I

ENVELOPE as 2 - nocumanros DE IIABILITACAO
PREFEITURA MUNICIPAL ms MORADA NOVA
PREGAO PRESENCIAL NP 012/Z017-DIVERSAS
RAZAO SOCIAL no PROPONENTE:
cur] N9:

@_/
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4.3. A Proposta de Precos clever:-I ser apresentada em 01 (uma) via original, e, em 01 [uma] via
em CD-Rom da proposta com timbre da empresa. sem travamento, na lingua portuguesa, salvo
quanto as expressoes técnicas de use corrente, redigida com clareza, sem ernendas, rasuras ou
entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubrlcada todas as Iolhas pelo representante legal do
licitante proponente, contendo:
4.3.1. indicacz"-io do nome e mirnero do banco, agencia e conta corrente para cfeito do pagarnento

4.3.2. precos unitario/mensal e total, conforrne Termo de Referéncia, para todos os itens, ern real,

expresses em algarismo e por extenso, de forma clara e precisa, Iimitado rigorosamente ao objeto
desta licitacao, sem alternativas de precos ou qualquer outra condicao que induza o julgamento a ter
mais de um resultado;

4.3.3. em caso de divergencia entre os precos unitario e total, sera considerado 0 primeiro e entre os
expresses em algarismo e por extenso, prevalecera 0 ultimo;
4.3.4. declaracao expressa de que nos precos contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura,
vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estao incluidos todos os custos e despesas, tais
como: impostos, taxas, fretes e outros.
4.4. Serao desclassiﬁcadas as propostas que néio atenderem as exigéncias do presente Edital e sens
Anexos, forem omissas ou apresentarem irregularidades on defeitos capazes de dificultar 0 julgamento
e, ainda, proposta que apresente valores unitairios simbéllcos, ou irrisorios, de valor zero, excessivos
on manifestamente inexeqiiiveis.
4.5. As licitantes arcariio com todos os custos decorrentes da elaboraciio e apresentacao de suas
propostas.

4.6. As licitantes deverao cotar preco em todos os itens de cada lotc;
4-.7. O prazo de validade das propostas seré de no minimo 60 [sessenta) dias.
5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

5.1. A reuniao para rccebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Precos e
Documentos de Ilabilitacao, sera pnbllca. dirigida pelo Pregoeiro e realizada na data, horario e local
determinados neste Edital.
5.2. Nos termos do item 2. deste Edital e com base no inciso IV do art. 11 do Decreto 3.555/2000, o
interessado, on seu representante legal, devera comprovar possuir poderes para formulacao de ofertas
e lances verbais, hem como praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

5.3. Declarada a abertura da sessao pelo Pregoeiro, nae mais serao admitidos novos proponentes,
dando-se inicio ao recebimento dos envelopes, juntamente com declaracao dos interessados ou de
sens representantes, dando ciéncia de que cumprem pleriamente os requisites de habilitacao, em
conformldade com o inciso VII, art. 49 da Lei n.° 10.520, de 17/07/2002.
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 o critério de menor preco POR LOTE, para entrega no
local determinado pela Admlnistragao.
6.2. Apos a abertura dos envelopes contendo as propostas de precos, o Progoeiro classiﬁcara o licitante

autor da proposta de menor preco, e aqueles que tenham apresentado propostas em valores
sucessivos e snperiores em até 10% [dez por cento), relativamente a de menor preco, conforms
disposto no inciso VI do artlgo n.‘? 11 do Decreto 11.9 3.555/2000.
__
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6.3. Quando nao forem verificadas. no minirno, 03 (trés) propostas escritas de precos nas condicoes
deﬁnidas no suhitem acima, 0 Pregoeiro classificara as melhores propostas subseqtientes, até o
minimo de 03 [trés], para que seus proponentes participem dos Iances verbais, quaisquer que sejam
os precos oferecidos nas suas propostas escritas, conforme disposto no inciso VII, do artigo 11, do

mesmo Decreto.
6.4. O empate entre dois ou mais Iicitantes somente ocorrera quando houver igualdade de precos entre
as propostas escritas e quando nae houver lances para deﬁnir o desempate, neste caso o desempate
ocorrera por meio de sorteio a ser realizado durante a sessao do presente Pregao.
6.5. Aos Iicitantes classliicados sera dada oportunidade para nova disputa, por meio de Iances verbais
e sucessivos, do valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo dltimo classificado e pr0sseguindo—
se com os demais Iicitantes em ordem decrescente de classiﬁcacao.

6.6. Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, tem do ser,
obrigatoriarnente, inferior a este, nao sendo aceitos lances para igualar valores.

6.7. A desisténcia do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Preg0eiro,imp1icara
na sua exclusao da etapa de Iances verbais e na manutencao do ultimo preco por ele apresentado, para
efeito de ordenaczio das propostas.

6.8. Caso nao se realizem lances verbais, sera verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preco do lote e o respective valor estimado para a prestagao dos services.
6.9. Dcclarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, exclusivamente pelo critério

de menor preco, o Pregoeiro examinara a aceitabilidade da primeira classificada, decidindo
rnotivadamente a respeito.
6.10. Sendo aceitavel a proposta classificada de menor preco, ou seja, em primeiro lugar, sera aberto 0

envelope contendo a documentacao de habilitacao, para conﬁrinacao das suas condicoes habilitatorias,
seja com base na documentacao 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 licitante vencedor, sendo-Ihe adjudicado o objeto do certame.
6.12. Se a proposta classificada em primeiro lugar niio for aceitével ou o seu autor niio atender aos

requisites de habilitacao, 0 Pregoeiro examinara a oferta subseqiiente, na ordem de classificaci-io, ate a
apuracao do licitante que atenda a todas as exlgéncias do Edital, inclusive quanto a documentacao de
habilitacao, o qual sera declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
6.13. 0 licitante declarado vencedor devera apresentar ao Pregoeiro, no prazo maximo de 48
[quarenta e oito) horas apos o encerramento deste pregao, a proposta escrita de precos
contemplando o lance ﬁnal ofertado - PROPOSTA CONSOLIDADA.

6.13.1. A empresa vencedora do lote, que nao apresentar a Proposta Consolidada dentro do prazo
acima citado, ﬁcara automaticamente INAI)lMB|,ENj|jE1 pelo periodo de 02 (anos) com a
administragao.

6.14. As situacoes previstas nos subitens acima 6.8 e 6.9, o Pregoeiro podera negociar diretamente
com o proponente para tentar obter preco melhor.

6.15. Nao podera haver desisténcia dos Iances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente as

penalidades estabelecidas neste Edital.
6.16. Sera admitido apenas 01(um) licitante vencedor para cada lote.
6.17. Da reuniao Iavrar-se—a ata circunstanciada, na qua] serao registradas as ocorréncias relevantes e

que, ao final, devera ser assinada pelo Pregoeiro e Iicitantes presentes.

6.18. Nae sera motivo de desclassificacao simples omissoes que sejam irrelevantes para o
entendimento da proposta, que nae venham causar prejuizo para a Administracao e nem ﬁram os
direitos dos demais Iicitantes.
J)
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Paragrafo Onico: a empresa que nao obedecer a cléiusula 6.13 do edital sofrera as penalidades
constantes do art. 87, inciso Ill da Lei 8.666/93 e suas alteracoes.
7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

7.1. Os PROPONENTES deverao apresentar no Envelope n.92 — "Documentos de Habilltacao“, que
demonstrem atendimento as exigéncias que sao Indicadas a seguir:

7.2. Declaracao expressa, sob as penalidades cabiveis, aﬁrmando a inexisténcia de fatos impeditivos
para sua habllitacao neste certame, garantindo ainda estar ciente da obrigatoriedade de informal"
acerca de ocorrencias posteriores, conforme modelo de declaracao constante do Anexo V deste
Edital.

7.3. Declaracao de que a empresa nae mantém em seus quadros funcionais menores de 18 [dezoito]

anos em trabalho noturno, insalubre, perigoso on penoso, e menores do 14 (quatorze) anos, em
qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendlz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 79 da
Constituigao Federal, Anexo VI deste Edital.

7.4-Caso na autenticacao conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do
documento, a exigencia referente a autenticacao de todas as faces do documento ﬁca sern validade.
7.5-Caso o documento apresentado seja expedido por instituicao que legalmente e com regularidade
perrnita a sua emissao e consulta pela Internet, o Pregoeiro podera verificar a autenticidade deste
através de consulta junto a0 respective site.

7.6-Para a habilitagao juridica, 0 licitante devera, nos documentos exigidos neste instrumento
convocatorio, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos Socials corn 0 objeto da licitacao,
podendo ser através do CRC — Certiﬁcado de Registro Cadastral, emltido pela Prefeitura Municipal de

MORADA NOVA.
7.7. O Certificado de Registro Cadastral podera ser apresentado por licitante inscrito no Cadastro de
Fornecedores do Municipio de MORADA NOVA, que substituira os documentos referentes as
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 documentacao
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 empresa, no registro pnblico de empresa mercantil da Iunta
Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial on agencia, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbacao no registro da junta onde tem sede a matriz, acornpanhado da(s) copia(s)

do(s] CPF e RG do(s] socio[s) da empresa.
a.2) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCLAL CONSOLIDADO em vigor,

devidamente registrado no registro ptiblico de empresa mercantil da Iunta Comercial, em se tratando
de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por acoes, acompanhado de documentos de
eleicéio de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agencia,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbacao no registro da Iunta onde tem sede a matriz,
acompanhado da[s] copia[s) do[s) CPF e RG do[s] socio[s] da empresa.

21.3) INSCRICAO D0 ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas — no
Cartorio dc Registro das Pessoas Iuridicas acompanhada do prova da dlretoria em exercicio; devendo,
‘Q
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no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia, apresentar o registro no Cartorio de Registro das

Pessoas Iuridicas do Estado onde opera com averbagﬁo no Cartério onde tem sede a matriz.
a.4] DECRETO DE AUTORIZACRO, em so tratando de empresa ou socieclade estrangeira em
funcionamento no Pals, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAQAO PARA FUNCIONAMENTO expedido

pelo drgéo competente, quando a atividade assim o exigir.
a.5] REGISTRO NA ORGANIZAQAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso cle cooperative,

acompanhado dos seguintes documentos:
I] Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 ao 21 da lei 5.764/ 71;

ll) Comprovagiio da composigﬁo dos orgﬁos de administragéo da cooperativa [diretoria e

.

conselhciros), consoante art. 4-7 da lei 5.764/71;
III) Ata de fundagéo da cooperativa;
IV] Ata da assembléia que aprovou o estatuto social;

V) Regimento interno com a Ata da assembléia que 0 aprovou;
VI) Regimento dos fundos constituidos pelos cooperados com a Ata da assembléia que os aprovou;
VII) Editais das O3 iiltimas assembléias gerais extraordinérias.

a.6) CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, no caso de licitante inscrita no Cadastro cle
Fornecedores do Municipio de MORADA NOVA, no seu prazo de validade, de acordo com 0 disposto no
item 7.6.
I] O Certiﬁcado exigldo acima é obrlgatério somente para 0 licitante que queira substituir documento
conforme o estabelecido no item 7.6.
B] QUALIFICAQRO ECON6MlC0~FlNANCElRA

b.1) Apresentar 0 BALANQIO PATRIMONIAL e demonstragﬁes contabeis do ﬁltimo exercicio social
(2016), jé cxigiveis e apresentados na forma da lei, deviclamente registrado na lunta Comercial, que
comprovem a boa situagﬁo ﬁnanceira da empresa, vedada a sua substituigﬁo por balancetes ou

balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados hé mais de trés
meses da data de apresentagﬁo da proposta, na forma do artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93 e
-_,.

alteragées posteriores.
b.1.1] A comprovagéo da boa Situagﬁo Financeira atestada por documento, assinado por proﬁssional

legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade da sede ou filial do licitante,
demonstrando que a empresa apresenta indice de Liquidez Geral [LG] maior ou igual a 1,0 [um
virgula zero], calculada conforme a formula abaixo:
LG = AC + ARLP
2 1,0
PC + PELP

Onde:
LG — Liquidez Geral;
AC — Ativo Circulante;

ARLP — Ativo Realizével a Longo Prazo;
PC — Fassivo Circulante;

PELP — Passivo Exigivel a Lnngo I-‘razo;
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b.1.2] As empresas Optantes pelo Sistema Simples de Tributacao, se declarado em Credenciamento,
ﬁcarao isentas de apresentagao do que se refere este item, conforme art. 25, c/c art. 26, parégrafo 29 e
art. 27 da Lei Cornplementar 123 de 14-/12/2006, mcdiante apresentagéio:

b.1.2.1] Copia da Declaracao de lnformacéio Socioeconomicas e Fiscais - [DEFlS) do Pessoa Iuridica e
respectivo recibo de entrega em conformidade com o programa gerador do documento tie

arrecadagao o Simples Nacional:
b.1.3] No caso de sociedade por agoes, 0 balango devera ser acornpanhado da publicagao em jornal
oﬁcial, em jornal de grande circulate‘-i0 e do registro na Junta Comercial;
b.1.4] No caso das demais sociedades empresariais, 0 balango devera ser acompanhado dos termos de

_-I

abertura e encerramento do Livro Diario — estes termos devidamente registrados na Iunta Comercial —
constando ainda, no balango, 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;
b.1.5] No caso do empresa recém-construida (ha menos de O1 ano), devera ser apresentado 0 balang;0
do abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na Junta Comercial.
constando no Balango o numero do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na
junta come-rcial, devendo ser assinado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade

e pelo titular ou representante legal da empresa.
b.2) CERTIDAO NEGATIVA DE DECRETACAO DE FALENCIA OU CONCORDATA expedida pelo

distribuidor, ou distribuidores, se for 0 caso, da sede da pessoa juridica.
b.3] CERTIDAO SIMPLIFICADA E ESPEClFlCA, emitida pela Junta Comercial da sede da empresa
licitante, com data de emissﬁo nfio anterior a 30 [trinta] dias da data da licitacéo.
C) REGULARIDADE FISCAL

c.1) PROVA DE INSCRICAO IUNTO A0 CADASTRO NACIONAI, DE PESSOA ]URlDlCA - CARTAO CNP];
c.2] PROVA DE INSCRIQAO junto ii Fazenda Estaduai ou Municipal ou documento de isengéio;
c.3) PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL da

sede ou ﬁlial do licitante, expedidos pcios organs abaixo relacionados e dentro dos seus periodos de
validade, devendo os mesmas apresentarem
.
l] CERTIDAO CON]UN'l"A NEGATIVA DE DEIBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DlVIDA

ATIVA DA umixo.

ll] CERTIDAO QUANTO A DlViDA ATIVA DO ESTADO, OU EQUlVAL.EN'l‘FJ, REFERENTE A0 ICMS,
EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA FAZFINDA DO ESTADO;
Ill] CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS, OU EQUIVALENE, EXPEDIDA PELO SETOR
COMPETENTE DO MUNiClPlO DA SEDE DO DOMiClLIO DO LICITANTE.
c.4] CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO (CRF) OU EQUIVALENTE, perante o Gestor do

Fundo de Garantia por Tempo cie Servico [FGTS), da jurisdicao da sede nu filial do licitante. devendo 0
mesmo ter igualdade de CNP] com os demais documentos apresentados na comprovagéio da
regularidade fiscal.

<:.5) Prove de situacao regular ﬁscal perante a Fazenda Nacional [CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
RELATIVOS ADS 'l'RlBU'l‘OS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO], alterada pela portaria conjunta
RFB/PGFN I19 1.751 de 02/10/2014; encontrada no site: poI'tconjLlntaRFBPGFN182l.2014.htm.
c.6) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABAl,H|$'l'AS [CNDT), da jiirisdigﬁo cla sede ou ﬁlial do
licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNP] corn 05 demais documontos apresentados na
cornprovacéio da regularidade ﬁscal.

c.7) Alvai~.-is emitidos pelos organs cornpetentes de: [ALVARA DE FUNCIONAMENTO]

‘
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c.8) Os documentos referentes a regulariclade ﬁscal deveréio apresentar
1
ressalvando-se aquele que 0 proprio organ omissor declara expressamente no referido documento que

ele é vaiido para todos os estabelecimentos - sede e filiais da licitante.
c.9) Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos some-nte seréio considerados
se forem acompanhados da versao em portugués firmada por tradutor juramentado.
c.10) As certidoes de comprovagao do reguiaridade, exigidas neste edital, que nao apresentarem
expressamente o seu periodo de validade, deverao ter sido emitidas nos 3L

-.

-

D) QUALIFICACAO TECNICA

d.1] Apresentar pelo menos 01 (um) Atestado fornecido por pessoa juridica de direito pﬁblico ou
privado, comprovando aptidéo pelo concorrente para desempenho de atividade compatlvel com 0

objeto da licitagao em caracteristicas e quantitativos (PUBLICACDES DE MATERIAS LEGAIS E/OU
INSTITUCIONAIS), acompanhado dois) respectivo[s) Contrato(s] com ﬁrma reconhecida do
CONTRATADO e do CONTRATAN'l.'E, devidamcnte registrado no (IRA (Conselho Regional de

Adininistragao, Certidao de Reguiaridade, Acervo Técnico, Averbagao do[s] contrato(s)
apresentado(s).
d.2) Prova de lnscrigao junto ao Conselho Regional de Administragao - CRA, secgtao da sede da
empresa, de acordo na Lei Federal no. /i-.769/ 65, Decreto Regulamentador no. 61.934/67.

E] DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA HABILITACAO
e.1] Apresentar memorial fotogréﬁco Sede da empresa (fachada e partes internas] e algum
documento de agua, luz, teiefone, outros, que comprove 0 funcionamento da empresa a participante do
certame.
e.1.1.) A cornprovagao do documento teré que ser emitido com a mesma razao social da empresa, nao
serao aceitos docurnentos do comprovagiio de enderceo emitidos em hipotese alguma em nome de
pessoa fisica, mesmos estas sendo socio[s] e ou Proprietario da empresa.
e.2) Certidao de Regularidade de Tributos Municipais-CND, emitida pela Prefeitura Municipal de
MORADA NOVA.
Paragrafo Primeiro: Estes clocumentos deverao ser apresentados em [originais ou copies), no caso de

cépias, deverao ser autenticadas por tabeliéo, pelo Pregoeiro ou por servidor integrante da Equipe de
Apoio, a vista do original, nao sera admitido em hipotese alguma documento com autenticagao na
forma eletronica.

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

a. DA IMPUGNACAO A0 EDITAL
8.1.
Até O2 [dois] dias lfiteis antes da data ﬁxada abertura da sessfiio plﬁblica, qualquer pessoa
poderé impugnar o ato convocatorio de Pregao.

8.1.1
Cabera ao pregoeiro decidir sobre a petigéio no prazo de 24- (vinte e quatro) horas.
8.1.2. Acolhida a peticao contra o ato convocatorio, sera designada nova data para a realizagzao do
certame.
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8.2.
A impugnacao Administrativa devera ser apresentada por escrito, protocolada no Setor de
Protocolo da Prefeitura Municipal do MORADA NOVA, dirigido a Sala da Comisséio do Licitagao, situada
a Avenida Manoel de Castro, n9 726, Centro, MORADA NOVA, Ceara.
8.3.
N230 serao conhecidas as impugnacoes ao Edital interpostas apés os prazos legais, hem como as
que nao 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 especificacoes estabelecidas neste

Edital, sendo que a inobservancia desta condicao implicara rocusa, com a aplicaoao das ponalidades
Contratuais.

9.2. Caso a Licitante se recusc a executar o objeto contratual ou venha a fazé-lo fora das especiﬁcacoes
estabelecidas, a SECRETARIA REQUISITANTE, podera, independentemente de qualquer aviso ou
-4

notiﬁcacﬁo, rescindir o contrato e optar pela convocagao dos demais Licitantes na ordem de
classiﬁcagao.

9.3 - N50 sera permitido o uso de aparelho celular clurante a sessao para consulta, lances e demais
procedimentos relativo ao certame.

10- DA HOMOLOGACAO E DA ADIUDICACAO
10.1» A adjudicacéo desta licitagéio em favor do licitante, cuja proposta de precos ou lance, se houver,
seja classificado em primeiro lugar, caso néio haja interposicao cle recurso, é da competéncia do

Pregoeiro, e, caso haja interposigao de recurso, sera so de responsabilidade da autoridade superior
competente do organ de origem desta licitacéio, que também promoveré a homologagao.
10.2- No caso de interposigao de recurso, sendo a adjudicacao da competéncia da autoridade superior

competente do orgao de origem desta licitagiio, decidido 0 recurso, este homologara 0 julgamento do
Pregoeiro e adjudicara o objeto ao vencedor.
10.3- A autoridade superior competente do orgéio de origem desta licitaczio se reserva ao direito de
nao homologar ou revogar o presente processo, por razoes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentagao por escrito.
11- DO CONTRATO

11.1~ O Municipio de MORADA NOVA, com a interveniéncia da SECRETARIA REQUISITANTE, assinaré
contrato com a vencedora dosta licitagao, no prazo maximo do O5 [cinco) dias, contados da data da
convocagao expedida por esse orgéio, sob pena de decair do direito a contratacao, podendo ser
prorrogada somente uma vez, quando solicitado pela parte, desde que ocorra motivo justiﬁcado e

aceit-o pelo Contratante.
11.2- Caso o licitante vencedor se re-(ruse injustiﬁcadamente a assinar 0 contrato ou nao apresente
situagao regular no ato da assinatura do mesmo, a autoridade superior deveré extinguir os efeitos da

homologacao e da adjudicacéio através do ato do rescisao e retornara os autos do processo ao
Pregoeiro, sem prejuizo da aplicacao das sancoes cabiveis.
11.3- O Pregoeiro retornara as atividades de selegao de melhor proposta e convocara outro licitante,

observada a ordem do qualiﬁcacao e classiiicacao, para veriﬁcar a suas condiqoes de habilitagao, e
assim sucessivamente.

11.4- O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, néio celebrar o contrato,
deixar de entregar a documentacao exigida neste edital ou apresentar documentacao falsa, ensejar o
retardamento da execuciio de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar on fraudar na exccucao do
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contrato, comportar-so de modo inidoneo ou cometer fraude ﬁscal, ﬁcara impedido de licitar e contratar
com o Municipio de MORADA NOVA e sera descredenciado no cadastro do Municipio, pelo prazo de até
05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominacoes
legals.
12 - DA DURACAO DD CONTRATO

12.1 - O Contrato teré vigéncia até 31 de Dezembro de 2017, a partir da data de sua assinatura,
podendo ter a sua duracao prorrogada por iguais e sucessivos periodos, mediante Termos Aditivos, até
o Iimite de 60 (sessenta) meses, nos casos previstos do acordo com o art. 57 e incisos cla lei Federal n9.
8.666/93, e, em consonéncia com Parecer Técnico do COTEM - Coordenadoria de Assisténcia Técnica
dos Municipios (relativo a consulta de servicos continuos Processo 2.715/01 - Informacao Técnica
111/01), apés a verificagao da real necessidade e com vantagens a Prefeitura Municipal do MORADA
NOVA, na continuidade do Contrato, podendo ser alterado, exceto no tocante ao seu objeto.
13- DA FONTE DE RECURSOS

13.1 - As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a licitante vencedora, correrao por
conta da dotacao orgamentaria, sob as rubricas:
1- 0501 04 122 0037 2.002 - Gestao e Manutengéio da Secretaria da infraestrutura e Meio
Ambiente;
0701 10 301 0171 2.007 - Gestao e Manutencao da Secretaria da Sande do Municipio;
0801 12 122 0291 2.017 - Gestéio e Maliutengao da Secretaria da Educacao Basica;
1001 04 122 0037 2.030 ~ Gestéo e Manutengao da Secrotaria da Assisténcia Social - SAS;
FFFP 1601 04- 121 0031 2.055 - Gestao e Manutem;z7io da Secretaria do Planejamento e Finangas SEFIN;

-1- 1701 04- 122 0037 2.056 - Gestao e Manutengao da Secretaria de Agricultura, Pecuaria e
Recursos liidricos;
-1- 1801 13 392 0307 2.061 - Gerenciamento Administrativo da Secretaria de Cultura e Turismo;
4- 14-01 04 122 0036 2.050 — Gestao e Manutengao da Secretaria do Governo e Articulagao — SGA;
*1 1901 27 812 0616 2.063 - Gestao e Manutengao da Socretaria de Esporte e juventude; elemento
de despesa: 3.3/90.39.00 — Outros Servicos de Terceiro Pessoa luridica, com recursos
diretamente arrecadados ou transferidos da PMMN, consignados no Orgamento de 2017.
L
14- D0 REAIUSTAMENTO DE PRECO

14.1— Nao havera reajuste de pregos, podendo ocorrer revisao dos mesmos na hipotese de ocorréncia
de fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de conseqiiéncias incalculaveis durante a gestao contratual,
bem como ocorra majoracao legal de precos; devendo a contratada se manifestar e
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comprevadamente, demonstrar o desequilfbrio economice - ﬁnanceiro do contrato, cabendo ao
contratante, iustiﬁcadamente, aceitar ou nae, aplicando-se a TILP - Taxa de lures de Longo Praze ou
outro indice em vigor, case essa seja extinta.
15- DAS ALTERACOES, DA FISCALIZACAO

15.1- A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, acréscimos ou
supressoes no quantitative do objeto contratado, até o Iimite do 25% [vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme 0 disposto no § 1°, art. 65, da Lei no 8.666/93 e suas
alteracoes posterieres.
15.2 — A ﬁscalizacae 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, anotande em
registre proprio todas as ocorréncias relacienadas a execucéie e determinando o que for necessérie a
A.-1

regularizacae de falhas ou defeites observados.
15.3 - A ﬁscalizagéie nae exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resulte do imperfeicoes técnicas ou vicios

redibitorios, e, na ecerréncia desta, nae implica cerresponsabilidade da Administracao 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 ocerréncias
relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como 0 nome dos
funcionarios a regularizagao eventualmente envolvidos, determinando 0 que for necessério a
regularizagao das falhas ou defeitos ebservados e encaminhande es apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cablveis.
16- DA EXECUCAO DO OBIETO E DO PAGAMENTO

16.1- Os services de prestar,-ao dos servlgos deverae executados
dia agtegjgr Q data Qg pgblicagﬁol, apos recebimento da fax ou e-mail da pubiicagao.
16.2- Os services executados pela licitante vencedora estarao sujeitos a aceitagao plena pelo orgao

recebedor.
-_4

16.3- A autoridade superior competente do orgao de erigem desta licitacao pedera designer uma
Comissao de Avaliagao, cujo proposite sera acompanhar a execucae dos services de acordo com as

especiﬁcacoes contidas na proposta de pregos da Contratada. Case es services executados estejam em
desacorde com as especificagoes contidas na proposta do preces, a Comissae rejeitara a cenﬁnuacao
dos mesmos para que possam ser sanadas as falhas apresentadas.
16.4- O pagamento sera efetuade de acordo com a realizacao dos services.

17- nas oamcacoes DA CONTRATANTE
17.1- A Centratante se obriga a propercionar a Contratada todas as condicoes necessaries ao pleno
cumprimento das ebrigacoes decerrentes do Terme Centratual, conseante estabeiece a Lei no
8.666/93 e suas alteracﬁes posteriores;

17.2— Fiscalizar e acempanhar a execugae do objeto contratual;
1'7.3— Cemunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugéio do objeto

contratual, diligenciando nos cases que exigem providencias cerretivas;
17.4- Previdenciar os pagamentos s Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas deviclarnente
atestadas pelo Setor Cempetente.

@

\

PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
AV. MANOEL CASTRO. NO. 726 - CENTRO -- MORADA NOVA -- CEARA- CEP 62940000
CNPJ 0T.7B2.84OID001-00 — CGF 06320.1 71 -4. E-MAIL: lIcitacaomn@out[oQ_I;,§Qg],Qt
FONE: (88) 34221381

K

A3

0o III: Iv‘C‘ ‘

A-*"°l'

"As

Q
5»?

'5

H132...

ESTADO oo CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

0...,
' W5

1e~ nas osnicacoss DA CONTRATADA
18.1-Executar es services objeto do Contrato de conformidade Com as Condicoes e prazos

estabelecidos neste Edital, no Terme Contratual e na proposta vencedera do certarne;

18.2- Manter durante toda a duracao do contrato, em compatibilldade com as obrigacoes assumidas,
todas as condicoes de habilltacao e qualificacao exigidas na licitacao;
18.3- Previdenciar a imediata correcae das deﬁciéncias e/ou irregularidades apontadas pela
Contratante;
18/l— Arcar com eventuais prejuizos causados s Contratante e/ou terceires, provocados por

ineﬁciencia ou irregularidade cometida per seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do

-_-‘

objeto contratual.
18.5 — Responsabilizar-se per todos e quaisquer acidentes que venham a prejudicar funcionarios e/ou
bens da CONTRATADA, da CONTRATANTE eu terceires, verificados em decorréncla do objeto deste
certame.
18.6 — Responsabilizar-se civil e penalmente per tede e qualquer dane que venha causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por acéio ou omisséio, em decorréncia do fornecimento dos services, nae

sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipotese, responsavel por danos indiretos ou lucres cessantes;
18.7 - Manter sempre numero de fax 24- [vinte e quatre] horas por dia, ou e-mail's livres, para o
repasse por parte da administracae das publicacoes a serem realizadas.
18.8 — Manter atendentes em linha direta durante horario comerclal (das 08:00 as 18:00 horas], para
tirar quaisquer dflvidas por parte da administracéio.
18.9 — Manter em seus arquives publicacoes emitidas pela administ1'ac.§e per no minime 08 (oito)
anos.

18.10 — Emitir fax ou e-mail das publicacoes realizadas, no mesmo dia de sua emisséio.
18.11 — Entregar publicacocs originals dentro de no méximo 08 (oito) dias apes sua emisséie.

19- DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS
19.1- Pela inexecucao total ou parcial das obrigacoes assumidas, garantidas a prévia defesa, a
Administracao podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes sancoesz
a) Adverténcia.
b) Multas de:

b.1) 10% (dez per cente] sobre o valor contratade, em caso de recusa da LICITANTE VENCEDORA em
assinar e contrato dentro do prazo de 05 (cince) dias uteis, centados da data da notllicacao feita pela
CON'I‘RA'FANTE.

b.2] 0,3% [trés décimos por cento) sobre o valor da parcela nae cumprida do Contrato, por dia de
atraso na entrega do objeto contratual, até o Iimite de 30 [trinta] dias;
b.3) 2% (dois por cente] cumulativos sobre 0 valor da parcela nae curnprida do Contrato e rescisae do
pacto, a critério da SECRETARIA REQUISITANTE, em case de atraso superior a 30 (trinta) dias na
entrega dos materiais/services.

I14] O valor da multa referida nesta clausulas sera descontado "ex-offIcie" da CONTRATADA, mediante
subtracéie a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto s
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, independente de notiﬁcacéio eu interpelacao judicial ou
extrajudicial;
C] Suspenséio temporaria do dlreito de participar CIE llcltacﬁo e impedimento de contratar COH1 a
Admlnistracéio, pelo prazo de até 05 [cincej anos;
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d) Declaracao de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquante
pendurarem es motives determinantes da punicao eu até que a CON'l‘RATANTE premeva sua
reabilitacao.

19.2- As sancoes previstas nos itens antecedentes serae aplicadas pela autoridade cornpetente,

assegurados ao Contratade ou ae Adjudicatario, o centraditorie e ampla defesa, nos seguintes prazos e
condicoesz
a) de 05 [cinco] dias uteis nos cases do advertencia e de suspensae, e de 10 [dez] dias uteis da
abertura do vista do processo, no caso do declaracao de inidoneidade para licitar com o Municlpio do
MORADA NOVA.
Z0~ DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

_/'

20.1- Os recursos cabiveis serae precessados de acordo com e que estabelece o art. 109 da Lei Federal
n9 8.666/93 e suas alteracoes.
20.2- Das decisoes proferidas pelo Pregoeiro relativas 2-1 classiﬁcacao e desclassiﬁcacao de propostas
de precos escritas e lances e a habilitacae e inabilitacao, caberé recurse administrative dirigido a

autoridade superior competente do érgao de origem desta licitacéie, que devera ser registrada em Ata
pelo titular ou representante legal do licitante, no ﬁnal da sessiio, constando o motive e a sfntese das

suas razoes, podendo o interessado juntar memorials no prazo de 03 (trés) dias, contados a partir do
19 (primeiro) dia util seguinte ao da interposicao, no endereco constante da Prefeitura de MORADA
NOVA, ficando os demais Iicitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razoes em igual

numero de dias, que comecarao a cerrer do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
20.3- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-so-a o dia do inlcio e incluir-se-a o do

vencimento, e considerar-se-ao es dias consecutives, exceto quando for eu estiver explicitamente
disposto em contrario. so so iniciam e vencem es prazos referidos em dia de expediente normal na
Prefeitura do MORADA NOVA.

21- DAS RESCISOES CONTRATUAIS
21.1. A Prefeitura Municipal de Morada Nova podera rescindir 0 contrato, independentemente de

qualquer interpelacao judicial ou extrajudicial se a centratada:
a) Deixar de iniciar es services per periodo superior a 15 (quinze) dias, contados a partir do
recebimento da ordem de inicio dos services;
b) Executar es services em desacordo com as especiﬁcacoes exigidas;
c) Nae cumprir eu cumprir irregularmente as cléusulas contratuais ou a legislacﬁe vigente;

d) Cometer reiterados erros na execucae dos services;
e) Ceder ou transferir, no tode ou em parte, a prestacao de services sem a expressa auterizacao da
Contratante;

f] Entrar em cencerdata, faléncia ou dissolucao, eu recair no processo do inselvéncia sebre qualquer
de seus dirigentes.

21.2. Declarada a rescisae contratual em decorréncia de qualquer um dos fundamentes do item
anterior, a contratada recebera exclusivamente o pagamento dos services executados e recebide,
deduzldo e valor correspendente as multas perventura existentes.

21.3. Nae cabera a contratada indenizacao de qualquer espécie seja a que titulo for, se o contrato vier a
ser rescindido em decerrencla de descumprimento das normas nele estabelecidas.
@»
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21.4. lndopendontemente do disposto nesta clausula, o contrato podera ser rescindldo per livro
decisao da Prefeitura Municipal de Morada Neva, a qualquer época, sem que caiba a contratada e
direite de reclamaciie eu indenizaciio a qualquer titulo, garantindo-lhe apenas, e pagamente dos

services executados e devidamente recebides.
21.5. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da
autoridade cornpetente, reduzida a termo no processo licitatorie, desde que haja conveniéncia da
Administracéio;
21.6. Em caso de resciséie prevista nos incises XII e XVII do art. 78 da Lei n9 8.666/93, sem que haja

culpa do CON'l‘RA'l‘ADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovades, quando es
houver sofrido.

21.'7- Os procedimentos de rescisao contratual, tante amigaveis, como es determinados por ato
_.

unilateral da Contratante, seréie Ibrmalmente metivados, assegurado contraditorio e a ampla defesa,
mediante prévia c comprovada intimacao da interessada para que, so e desejar, apresente defesa no

prazo do 10 (dez) dias i’1teis,contados de seu recebimento e, na hipotose do desistir da defesa, interpor
recurse hierarquico no prazo do 05 [cinco) dias iiteis, contados da intimacéo comprovada da decisﬁo

rescisoria.

22- DAS oisreslcoss GERAIS
22.1. Fica assegurade a Entidade de Licltacée 0 direite do:
22.1.1. adiar a data de abertura da presento Licitacae, dando conhecimento aos interessados,

notiﬁcando-se, por escrito, as Licitantes que ja tenham retirado o Edital, com a antecedéncia de pelo
Inenos 24 [vlnte e quatro) horas, antes da data inicialmente marcada;
22.1.2. anular ou revogar, no tode ou em parte, o presente Pregéie, a qualquer tempo, desde que

ocorrentes as hipotesos do ilegalidade ou lnteresse publico, dando ciéncia aos interessados;
22.1.3. alterar as condicoes deste ll-Idital ou qualquer documento pertinente a este Pregéio, ﬁxando novo
prazo, nae inferior a 08 (oito) dias utois, para a abertura das prepestas, a contar da publicacao das

alteracoes.
22.2. A participacao neste Pregao lmplicara aceitacao integral e irretratavel das normas do Edital e
seus anexos, bem como na observancia dos precoites legals e regulamentares, ressalvados o direito de
impugnacae e recurso.
22.3
E facultada ae Pregoeiro eu a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacao, a promecae
de diligéncia destinada a esclarecer ou cemplementar a instrucae do processo, vedada a inclusae

posterior do documento ou informacae que deveria constar no ato da sessao publica.
22.4 - Todas as declaracoes a serem apresentadas neste certame, deverao ter ﬁrma Reconhecida em

cartorie do responsavel que emitiu as mesmas.
22.5. A Contratada ﬁcara rosponsavel por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ae

patrimonio da Entidade de Licitacae, reparando as suas custas es mesmes, durante a execucao dos
services contratados, sem que lhe caiba nenhuma indenizacao por parto da Entidade de Licitacae.
22.6. Todes es decumentos apresentados neste certame doverao ser apresentados om original e/ou
por qualquer processo do copia autenticad.a por tabeliae de notas; nae sera aceito em hipotose
nenhuma, em qualquer fase do certame, docurnentos autenticades pela ferma oletrﬁnica
[AIITENTICACAO ELETRONICA], em confermidade com o previrnento I19 08/2014 do Tribunal de

Justica do Estade do Ceara.
22.7. A Contratada ficara responsavel per quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ae

patrirnﬁnio da Entidade de Llcitacao, reparando as suas custas os mesmos, durante a execucae dos

services contratados, sem que lho caiba nenhuma indenizaciio por parte da Entidade de Licitacao.
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22.8. Cépias do Edital e anexos serﬁo fornecidos na sala da Comissﬁo de l.icitag;é’1o, no horério de
expedicnte desta Prefeitura ou através do site: www.tc.m.ce.gov.br.
23 ~ DO FORD

23.1- Fica eleito o foro da Cornarca de MORADA NOVA, Estado do Cearé, para dirimir toda e qualquer

controvérsia oriunda do presente edital, que nio possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-so, desde jé, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
MORADA NOVA—CE. 12 de Maio do 2017.
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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA UNIFICADO
OBJETO
CDNTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICAQDES DE MATERIAS LEGAIS,
DESTINADOS AD ATENDIMENTO DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [SECRETARIAS) DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
SECRETARIAS REQUISITANTES
.

-

SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS [SE/IGRI); SECRETARIA DE
PLANEIAMENTO E FINANQAS (SEFIN); SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (S/I5); SECRETARIA DA
SADDE (SESA]; SECRETARIA DA EDIJCACAO BASICA ISEDUC); SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
MEIO AMBIENTE (SI-JINFRA]; SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECULT]; SECRETARIA DO
ESPGRTE E IUVENTUDE [SE]UV); SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUI.A§IAO [SF.GOV)
IUSTIFICATIVA

A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS sERv1<;os AQUI DESCRITOS
JUSTIFICA-SE DIANTE DA OBRIGATORIEDADE DA PUBLICAQAO DE AVISOS DE 1.Ic1'rA(;61-:5 E AFINS.
DE INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINIS'I‘RA'I‘lVAS [SECRETARlAS) DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DE Ac0RDO COM 0 DESCRIMINADO NA PLANILHA ABAIXO, A
REFERIDA c0NTRA1"A<;A0 DEVERA SER PROCEDIDA ATRAVES DE PROCESSO 1.1c1"rA'roR10,
CONFORME DE'l‘I:IRMINA 0 ART. 37 DA CONSTITUIQAO FEDERAL E AMPARADO PELA LEI FEDERAL
10.520/2002, SUBSIDIADA PELA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERACDES.
OBIETIVO
EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL N9 8.666/93 DE 21 DE IUNHO DE 1993, COM TODAS AS SUAS
ALTERACDI-IS POSTERIORES E QUE ELEBORAMOS O PRESENTE 'T'I.~IRMO, PARA QUE O
PROCEDIMENTO LEGAL, SEIA EFETUADO A SELEQAO DE PROPOSTA MAIS VANTAIOSA PARA A
ADMINISTRAQAO PUBLICA MUNICIPAL, TENDO POR FINALIDADE DEFINIR ELEMENTOS QUE
NORTEIAM A CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DO SERVIQO OBIETO DESTE
CERTAME.
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SEAGRI

SEDUC

QESIA

QTE. QTE.
SAS

SEINFRA

SEIUV

SECULT

SEGOV

SEFIN

TOTAL

100

400

ZOO

150

7.50

100

100

ZOO

200

1.700
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so

400

zoo

150

zoo

100

100

150

150

1.500

50

350

200

150

200

50

SO

100

100

1.250
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PREsTA<;A0
DE
sERvn;os
DE
PUBLICACAO N0
DIARIO OFICIAI. DA
um/K0 - D.O.U.

.

CM

ENTREGA DO OBIETO E DO PAGAMENTO

Os servigos de prestagao dos servigos deverzio executados
ﬁ

apés recebimento da fax ou e-mail da publicagéo.

Os servigos executados pela licitante vencedora estarﬁo sujeitos A aceitagﬁo plena pelo orgio

recebedor.
A autoridade superior competente do orgﬁo de origem desta IIc:Itag;€\0 poderé designar uma Comissao

de Avaliagéo, cujo proposito seré acompanhar a execugéo dos servigos de acordo com as especiﬁcagoes
contidas na proposta do pregos da Contratada. Caso os servigos executados estejam em desacordo corn
as especiﬁcagoes contidas na proposta de prcgos, a Comissﬁo rejeitaré a continuagﬁo dos mesmos para
que possam ser sanadas as falhas apresentadas.
O pagamento seré efetuado de acordo com a roalizagﬁo dos servic;os.

CONDIQGES DE HABILITAQAO
A) HABILITAQAO IURIDICA
21.1) REGISTRO COMERCIAL, no caso do empresa, no registro pﬁblico do empresa mercantil da Iunta

Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia, apresentar 0 registro cla Iunta
onde opera com averbagéo no registro da junta onde tem sede a matriz, acompanhado da[s) cc'>pia[s)
do(s] CPF e RG do(s) soci0[s] da empresa.
a.2] ATE] CONSTITUTIVO, ES'I'A'I"UTO DU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor,
devidamente rcgistrado no registro pixblico dc empresa mercantil cla Iunta Comercial, em se Lratando

de sociedades empresérias e, no caso de sociedades por agoes, acompanhado de docurnentos do
eleigﬁo do sous administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal. ﬁlial ou agéncia,

aprescntar o registro da Junta onde opera com averbagﬁo no rogistro da Junta onde tem sede a matriz,
acompanhado da(s) c6pia[s) do[s) CPF e RG do[s) s6cio[s) da empresa.
@

\

PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
AV. MANOEL CASTRO, NO. 726 - CENTRO - MORADA NOVA —- CEARA- CEP 625340.000
CNPJ 0T.7B2.B40I0001-D0 — CGF 06.920171-4. E-MAIL: Iic:i§a§§QmQ@g|,|1|Q0k.c0m.br
FONE: (88) 34221381

/

_

/

-

El‘ ~

$556“

E3

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA

m”'7¢‘9.

9/’

'|||—-—'_l——-

‘I7/I7f3||3\\'3'(‘S

A?’

a.3) INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso do sociedades simples - exceto cooperatives - no
Cartorio de Registrn das Pessoas juridlcas acompanhada de prova da diretoria om exercicio; devendo,
no caso cla licitante ser a sucursal, ﬁlial ou agéncia, apresentar o registro no Cartorio cle Registrn das

Pessoas Juridicas do Estado onde opera com averbagéo no Cartorio onde tem sede a matriz.
a.4) DECRETO DE AUTORIZAQAO, em se tratando do empresa ou socieclade estrangeira em

funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA FUNCIONAMENTO expedido
pelo orgﬁo competente, quando a atividade assim o exigir.
a.5) REGISTRO NA ORGANIZAOAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso cle cooperativa,
acornpanhado dos seguintes documentos:
I) Ato constitutive ou estaliuto social, nos termos dos arts. 15 an 21 da lei 5.764/71;
II) Comprovagéo da composigéo dos orgaos de aclministragéo da cooperative [diretoria e

conselheiros), consoanto art. 47 da lei 5.764/71;
III] Ata de fundagéio da cooperative;
IV) Ata da assembléia que aprovou o estatuto social;
V) Regimento interno com a Ata da assembléia que 0 aprovou;
VI] Regimento dos fundos constituidos pelos cooperados com a Ata da assembléia que os aprovou;

VII] Editais das 03 oltimas assembléias gerais extraordinérias.
a.6) CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, no caso de licitante inscrita no Cadastro de

Fornecedores do Municipio de MORADA NOVA, no seu. prazo de validade, de acordo com o disposto no
neste item.

I) O Certiﬁcaclo exigido acima é obrigatorio somente para o licitante que queira substituir documento
conforme 0 estabelecido neste item.

B) QUALIFICACAO ECONOMlCO~FiNANCEIRA
b.1) Apresentar o BALANCO PATRIMONIAL e demonstragoes contabeis do ultimo exercicio social
(2016), ja exigfveis e apresentados na forma da lei, devidarnente registrado na Junta Comercial, que

comprovem a boa situagéio ﬁnanceira da empresa, vedada a sua substituigao por balancetes nu
balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de trés
meses da data de apresentaeéo da proposta, na forma do artigo 31, inciso I, da Lei 8.666/93 e
altera goes posteriores.
b.1.1] A coniprovagéo da boa Situagéo Financoira atestada por documento, assinado por proﬁssional

.

legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Contabilidade da sede ou ﬁlial do licitante,
domonstrando que a empresa apresenta indice de Liquidez Geral (LG) maior on igual a 1,0 [um

virgula zero). calculada conforme a formula abaixo:
LG = AC + ARLP
2 1,0
PC + PELP
Ontle:
LG — Liquidez Geral;
AC — Ativo Circulante;

@

ARLP - Ativo Realizavel a Longo Prazn;
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PC - Passive Circulante;

PELP - Passive Exiglvel a Lnngo Prazo;
11.1.2] As empresas Optantes pelo Sistema Simples de Tributaciio, se declarado em Credenciamento.
ﬁcariio isentas do apresentagao do que so refere este item, conformc art. 25, c/c art. 26, paragrafo 2“ e
art. 27 da Lei Cornplementar 123 cle 14-/12/2006, mediante aprosentaciio:

b.1.2.1] Copia da Declaraciio de Informacao Socioeconomicas e Fiscais — (DEFlS] de Pessoa Iuridica e
respectivo recibo de entrega em coniormidade com 0 programa gerador de documento de
arrecadagao 0 Simples Nacional;
b.1.3) No caso do sociodade por acoes, o balanco clevera ser acompanhado da publicacao em jornal

oﬁcial, em jornal de grande circulagao e do registro na Junta Comercial;
Q

b.1.4] No caso clas demais sociedaclos omprcsariais, o balanco devera ser acompanhado dos termos de
abertura o encorramento do Livro Diario ~ estes termos devidamente registrados na Junta Comercial —

constando ainda, no balango, o nﬁunero do Livro Diario e das folhas nos quais se ache transcrito por
contador registrado no Conselho Regional de contabilidade e pelo titular ou representante legal da
empresa;
b.1.5] No caso de empresa recém-construida [ha monos do 01 ano), devera ser apresentado o balanco
de abertura acompanhado dos termos de abertura devidamente registrado na Iunta Comercial,
constando no Balanco 0 nflmero do Livro e das folhas nos quais se acha transcrito ou autenticado na

junta comercial, devendo ser assinado por contador reglstrado no Conselho Regional dc Contabilidade
e pelo titular ou representanto legal da empresa.
b.2) CERTIDAO NEGATIVA DE DECRETACAO DE FALENCIA OU CONCORDATA expedida pelo

distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa jurldica.
b.3) CERTIDAO SIMPLIFICADA E ESPECIFICA, omitida pela Iunta Comercial da sede da empresa
licitante, com data de emisséio néo anterior a 30 (trinta) dias da data cla licitacéio.
C) REGULARIDADE FISCAL

c.1) PROVA DE INSCRICAO IUNTO A0 CADASTRO NACIONAL DE PESSOA IURIDICA - CARTAO CNP];
c.2] PROVA DE INSCRICAO junto a Fazenda Estadual ou Municipal ou documento de isencao;
c.3) PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEIJERAL. ESTADUAL E MUNICIPAL da
Sede ou ﬁlial do licitante, oxpodidos pelos orgaos abaixo relacionados e dentro dos sous poriodos do
validade, devendo os mesmos apresentarem igualdade de QNPI.

1] CERTIDAO CONIUNTA NEGATIVA DE oiézarros RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA

A'l‘lVA DA UNIAO.
ll] CERTIDAO QUANTO A DIVIDA ATIVA DO Es'rADo, on EQUIVALENTE, REFERENTE A0 ICMS,
EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO;
III] CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS, OU EQUIVALENE, EXPEDIDA PELO SETOR
CDMPETHNTE DO MUNICIPIO DA SEDE DU DOMICILIO DO LICITANTE.

(2.4) CER'l'lFlCADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO [CRF] OU EQUIVALENTE, perante o Gestor do

Fundo de Garantia por Tempo do Servico (FGTS), da jiirisdicao da sede ou ﬁlial do licitante, devendo o
mesmo ter igualdade do CNPJ com os demais documentos apresentados na colnprovacao da
regularidade fiscal.
c.5) Prova de situacﬁo regular ﬁscal perante a Fazenda Nacional [CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

RELATIVOS A05 TRIBUTOS FEIDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO], alterada pela portaria conjunta
RFE/PGFN I19 1.751 do 02/10/2014; encontrada no site: portconjuntaRFBPGFN1821201-*1».htn1.
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c.6) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (cunr), da jurisdigao da sede ou ﬁlial do
licitante. devendo o mesmo ter igualdade de CNP] com os demais documentos apresentados na

comprovagao da regularidade fiscal.
c.7] Alvaras emitidos pelos organs competentes de: [ALVARA DE PUNCIONAMENTO)

c.8] Os documentos referentes a regularidade ﬁscal deverao apresentar Ig
ressalvando-se aquele que o proprio organ emissor declare expressamente no referido documento que
ele é valido para todos os estabelecimentos - sede e ﬁliais da licitante.
c.9) Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente seréio considerados
se forem acompanhacios da verséo em portugués ﬁrmada por tradutorjuramentado.
12.10) As certidoes de comprovagzéo cle regularidade, exigidas neste edital, que nao apresentarem

expressamente 0 seu perfodo de validade, deverao ter sido emitidas nos
ﬂat; gig gbertura do cegjgmg.

D) QUALIFICAQIAO TECNICA
d.1) Apresentar pelo menus O1 (um) Atestado fornecido por pessoa juridica de direito pﬁblico ou

privado, comprovando aptidao pelo concorrente para desempenho de atividade compativel com 0
objeto da licitacao em caracteristlcas e quantitativos (PUBLICAQOES DE MATERIAS LEGAIS E/OU
INSTITUCIONAIS), acompanhado do[s) respectivo[s] Contrato[s] com ﬁrma reconhecida do
CONTRATADO e do CONTRATANTE, devidamente registrado no CRA [Conselho Regional de
Administracao, Certidao de Regularidade, Acervo Técnico, Averbagao do(s] contrato(s]
apresentado[s).

d.2] Prova de Inscricao junto ao Conselho Regional de Administragao — CRA, seccao da sede da
empresa, de acordo na Lei Federal no. 4.769/65, Decreto Regulamentador no. 61.934-/67.
E] DEMAIS DOCUMENTOS NECESSARIOS PARA HABII.ITA(IAO

e.1] Apresentar memorial fotograﬁco Sede da empresa (fachada e partes internas) e algum

“-

documento de agua, luz, telefone, outros, que comprove o funcionarnento da empresa a participante do
certame.
e.1.1] A coinprovagao do documento tera que ser emitido com a mesma razéio social da empresa, néio
serao aceitos documentos de comprovacao de enderego omitidos em hipotese algurna em nome do
pessoa fisica, mesmos estas sendo sc'>cio[s) e ou Proprietario da empresa.
e.2) Certidao de Regularidade de Tributos Municipais-(IND, emitida pela Prefeitura Municipal de
MORADA NOVA.

onRloA<;oEs DA CONTRATANTE
A Contratante se ohriga a prnporcionar a Contratada todas as eondicdes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no

8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual;

Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execueao do objeto contratual,
diligenciando nos cases que exigem providéncias corretivas;
Q

\
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Providenciar es pagamentos a Contratada ii vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas
pelo Setor Competente.
OBRIGACOES DA CONTRATADA

Executar es services objeto do Contrato de conformidade com as condicﬁes e prazos estabelecidos

neste Terme e na proposta vencedera do certame;
Manter durante toda a duragae do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas
as condigoes do habilitacao e qualificacao exigidas na Iicitagao;
Providenclar a imediata correcao das deﬁciencies e/ou irregularidades apontadas pela Contratante;
_

.

Arcar com eventuais prejuizos causados a Contratante e/ou tercelros, prevocados por ineﬁciéncia ou
irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto
contratual.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes que venham a prejudicar funcionarios e/ou hens
da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, veriﬁcados em decorréncia do objeto deste
certame.

Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dane que venha causar a CONTRATANTE ou
a terceires, por agao ou omissao, em decorréncia do fornecimento dos services, nae sendo a
CONTRATANTE, em nenhuma hipotese, responsavel por danos indiretos eu lucros cessantes;
Manter sempre mimero de fax 24 (vinte e quatro) horas por dia, ou e-mall's livres, para 0 repasse por
parte da administracéio das publicagoes a serem realizadas.

Manter atendentes em linha direta durante horarie comercial (das 08:00 as 18:00 horas], para tirar
quaisquer duvidas por parte da administracao.
Manter em sens arquivos publicagoes emitidas pela admlnistracao por no minimo O8 (oito) anos.

Emitir fax ou e-mail das publicagoes realizadas, no mesmo dia de sua emissao.
Entregar publicacoes originais dentro de no maximo 08 [oito) dias apes sua emissan.
DURAQAO DO CONTRATO

O Contrato tera vigéncia até 31 de Dezembro cle 2017, a partir da data de sua assinatura, podendo ter

a sua duracao prorrogada por iguais e sucessivos periodos, mediante Termos Aditivos, até o Iimite de
60 (sessenta] rneses, nos cases previstos de acordo com o art. 57 e incises da lei Federal n9. 8.666/93,
e, em censonancia com Parecer Técnico do COTEM ~ Coordenadoria de Assistencia Técnica clos
Municipies [relative a consulta de services continues Precesse 2.715/O1 — lnforniagae Técnica

111/01), apes a verificagao da real necessidade e com vantagens a Prefeitura Municipal de MORADA
NOVA, na continuidade do Contrato, podendo ser alterade, exceto no tocante ao seu objeto.

I
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DAS RESCISOES CONTRATUAIS

A Prefeitura Municipal de Morada Nova podera rescindir 0 contrato, independentemente de qualquer

interpelacao judicial ou extrajudicial se a contratada:
a) Deixar de iniciar es services por periodo superior a 15 [quinze] dias, contados a partir do
recebimento da ordem do inicio dos services;
b) Executar es services em desacordo com as especiﬁcacoes exigidas;

c) Nae cumprir ou cumprir irregularmente as ciausulas contratuais ou a legislacao vigente;
d) Cometer reiterados erros na execucﬁo dos services;
e) Ceder ou transferir, no tode ou em parte, a prestacae de services sem a expressa autorizacao da
Contratante;

I] Entrar em concordata, faléncia ou dissolucao, ou recair no processo de insolvéncia sobre qualquer
de seus dirigentes.

.

Declarada a rescisao contratual em decorréncia de qualquer um dos fundamentos do item anterior, a

contratada recebera exclusivamente o pagamento dos services executados e recebido, deduzido o
valor correspondente as multas porventura existentes.
Nae cabera 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.

Independentemente do disposto nesta cleiusula, o contrato pedera ser rescindido por livre decisao da
Prefeitura Municipal de Morada Nova, a qualquer época, sem que caiba a contratada 0 direito de
reclamacao ou indenizacéio a qualquer titulo, garantindo-lhe apenas, o pagamento dos services
executados e devidamente recebidos.

Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacae escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da Administracao;
Em caso de resciséio prevista nos incises 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
sofriclo.

Os proceclimentos de rescisao contratual, tanto amigaveis, como es determinados por ato unilateral da
Contratante, serao formalmente metivados, assegurado contraditorio e a ampla defesa, mediante
prévia e comprovada intimacao da lnteressada para que, se o desejar, apresente defesa no prazo do 10

[dez) dias uteis, contados de seu recebimento e, na hipotese de desistir da defesa, interpor recurso
hierarquico no prazo de 05 (cinco] dias iiteis. contados da intimacao comprovada da decisao
rescisoria.

kg-Q

]ORGE AUGUSTO CARDOSO DO NASCIMENTU

Pregoeiro (Jficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO NE. A

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA.
ATRAVES
DA
SECRETARIA
E no ourae LADO A
EMPRESA
QUE ASSIM PARA 0
FIM QUE A sseum DECLARAM:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, através da Secretaria de
pessoa juridica
de direito publico interne, com sede a
,_. MORADA NOVA, Ceara, inscrita no
CNP]/MF sob 0 n9
neste ato representado pelo (a) Secretério[a) de
Sr.[a)
portador(a) do CPF nPderavante denominado de

CONTRATANTE e. do outro lado, a empresa
no CNPJ sob 0 n9
representada por

. com sede a

inscrita
portador(a) CPF n9.

ao ﬁm assinado, doravante deneminada de CONTRATADA, do acordo com o
Edital de PREGAO PRESENCIAI. N9.
em confermidade com o que preceitua a Lei Federal
n9. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes posteriores. a Lei Federal n~'-I 10.520/02, de 17

cle julho de 2002, sujeitando-se os contratantes as suas normas e as clausulas e condicoes a seguir
ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL
1.1- Fundamental-se este contrato no PREGAO PRESENCIAL N‘~‘
-__/PMMN, na Lei Federal
I19 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes pesteriores, na Lei Federal nu 10.520/02, dc 17
de julho de 2002, e na proposta de precos da Contratada.
-Cr‘

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBIETO

2.1 - coN'rRATAc/in DE EMPRESA DE PREsrAc/10 DE ssavices DE PuEi.icAcoEs DE MATERIAS
lNS'l‘I'l‘UClONAlS, DESTINADOS Ao ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE
DA
PREFEITURA MUNICIPAL. DE MORADA NOVA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTFIS NO
TERMO DE REFERENCIA (ANEXO 1), DESTE EDITAL.
CLAUSULA TERCEIRA - DO PREco
3.1- A CONTRATANTE pagara a CON'l‘RA'l‘ADA pela execucao do objeto deste contrato o valor mensal
do lote __ de R$
I

_

[

], pei'I°a'):endo o valor global de R$ i____
_

], Sujeito as incidéncias tributaries normals. (INSERIR

PLANILI-IA DE PREQD5]

\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
CLAUSULA QUARTA - DA DURACAO no CONTRATO

4.1- O Contrato tera vigéncia até 31 de Dezembro de 2017, a partir da data de sua assinatura, podendo
ter a sua duracao prorrogada por iguais e sucessivos periodos, mediante Termos Aditivos, ate o Iimite

de 60 [sessenta) meses, nos casos previstos de acordo com o art. 57 e incises da lei Federal nﬂ.
8.666/93, e, em consonancia com Parecer Técnico do COTEM — Coordenadoria de Assisténcia Téttnica

dos Municipios [relative a consulta dc services continues Processo 2.715/01 - Informacao Técnica
111/01], apes a veriﬁcacao da real necessidade e com vantagens a Prefeitura Municipal de MORADA
NOVA, na continuidade do Contrato, podendo ser alterado, exceto no tecante an seu objeto.

CLAUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSOS
5.1 - As despesas decorrentes do contrato a ser celebrado com a licitante vencedera, correrao por

conta da dotacao ercamentaria n°.:
_ -

- _
_, sub elemento de despesa:

: elemento de despesa:
. com recursos

diretamcnte arrecadados ou transferidos da PMMN, conslgnados no Orcamento de 2017.

CLAUSULA SEXTA ~ Do REAIUSTAMENTO DE PREQO
6.1- Nae havera reajuste de precos, podendo ocorrer revisao dos mesmos na hipotese de ocorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de conseqiiéncias incalculéveis durante a gestao contratual,
bem como ocorra rnajoracao legal de precos; devendo a contratada se manifestar e.
comprovadamente, demonstrar 0 desequilibrio econornico - ﬁnanceiro do contrato, cabendo an
contratante, justiﬁcadamente, aceitar on nao, aplicando-se a 'I‘]I.P - Taxa de lures de Longo Prazo ou

ontro indice em vigor, caso essa seja extinta.

CLAUSULA SETIMA - DAS ALrERAcoEs, 1=1scAuzAcAo Do CONTRATO
7.1- A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acréscimos on

-_.-

supressoes no quantitative do objeto contratado, 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
alteracoes posteriores.
7.2 — A ﬁscalizacae 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 hens e/ou services, anotando em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucae e determinando o que for necessario a
regularizacéo de falhas ou defeitos observades.

7.3 — A ﬁscalizacao nae exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros,

por qualquer irregularidade, ainda que resulte de imperfeicoes técnicas ou vicios redibitorios, e, na
ocorrencia desta, nao implica cerresponsabilidade da Administracéio eu de seus agentes e prepostos,
de conformidade com e art. 70 da Lei Federal n9 8.666/93 e suas alteraciies.

7.4 — O representante da Administracao anotara em registro proprie todas as ocorréncias relacionadas
corn a execucao do contrato, indicando dia, mes e ane, bem como o nome dos funcionarios a
regularizacao eventualmente envolvidos, deterrninando o que for necessario a regularizacao das falhas

ou defeites observados e encaminhando es apontamentos a autoridade cnmpetente para as
providéncias cablveis.

@/

\
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CLISUSULA OITAVA - DA ENTREGA DO OBIETO E DD PAGAMENTO

8.1- Os servigos de prestagéio dos servigos deverﬁo executados
, apos recebimento da fax ou e—mai| da publicagéo.
8.2- Os servigos executados pela licitante vencedera cstaréio sujeitos é aceitagéo plena pelo orgéio
recebodor.

8.3- A autoridade superior competente do érgﬁo de origem desta iicitagﬁo poderzi designar uma
Comisséo do Avaliagﬁo, cujo proposito seré acompanhar a execugﬁo dos servigos de acordo com as
especiﬁcagées contidas na proposta de p1'e<;os da Contratada. Caso os servigos executados estejam em

desacordo com as especiﬁcagﬁes contidas na proposta de pi-egos, a Comissiio rejeitaré a continuagéo
dos mesmos para que possam ser sanadas as falhas apresentadas.
8.4- O pagamento seré efetuado de acordo com a realizagﬁo dos servigos.
. ..

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

9.1- A Contratante se obriga a proporcionar in Contratada todas as condigoes necessérias ao plono

cumprimento das obrigagoes clecorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n9
8.666/93 e suas altoragﬁes poslieriores;
9.2- Fiscaiizar c acompanhar a execugéo do objeto contratual;
9.3- Comunicar A Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugéio do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

9.4- Providenciar os pagamentos £1 Contratada ii vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.

CLAUSULA DECIMA - ms OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1-Executar os servigos objeto do Contrato de conformidade com as condigoes e prazos
estabelecidos neste Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedera do certame;
10.2- Manter durante toda a duragéo do contrato, em compatibilidade com as obrigayoes assumidas,

-._...-

todas as condi<;6es de habilitagéo e qualiﬁcagﬁo exigidas na iicitagéio;
10.3- Providenciar a imediata corregﬁo das deﬁciéncias e/ou irregularidadcs apontadas pela
Contratante;
10.4- Arcar com evcntuais prejuizos causados £1 Contratante e/ou terceiros, provocados por

ineﬁciéncia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do
objeto contratual.
10.5 — Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes que venham a prejudicar funcionérios e/ou
bans da CONTRATADA, da CONTRATANTE ou terceiros, verificados em decorréncia do objeto deste
certame.

10.6 — Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a
CONTRATANTE ou a terceiros, por agﬁo ou omisséio, em decorréncia do fornecimento dos servigos, nﬁo

sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipotese, responsével por danos indiretos ou lucros cossantes;
10.7 — Manter sempre nfimero de fax 24 [vinte e quatro) horas por dia, ou e—mai1's livres, para o
repasse por parte da administragéo das publicagoes a serem realizadas.
10.8 - Manter atendentes em linha direta durante horério comercial [das 08:00 zks 18:00 horas), para
tirar quaisquer dflvidas por parte da administraqﬁo.

10.9 — Manter em seus arquivos publicagoes ernitidas pela. administraqﬁo por no minimo O8 (oito)
anus.

\
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10.10 - Ernitir fax ou e—mail das publicagoes realizadas, no imesmo dia do sua emissao.
10.11 - Entregar publicagﬁes originais dentro de no méximo 08 [oito) dias apés sua emissiio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - nas sAm;oEs ADMINISTRATIVAS
11.1- Pela inexecugao total ou parcial das obrigaooes assumidas, garantidas a prévia dofesa, a
Administragéo podera aplicar a CONTRATADA, as seguintes sangoes:
a) Adverténcia.
b) Multas de:
b.1) 10% (dez por cento] sobre o valor contratado, em caso do recusa da LICITANTE VENCEDORA em
assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias dteis, contados da data da notiﬁcagéo feita pela
CONTRATANTE
~¢-

b.2) 0,3% [trés décimos por canto) sobrc o valor da parcela nao cumprida do Contrato, por dia de
atraso na entrega do objeto contratual, até o Iimite de 30 [trinta] dias;
b.3) 2% [dois por canto) cumulativos sobre 0 valor do parcela néo cumprida do Contrato 0 rescisao do
pacto, a critério da SECRETARIA REQ'UISl'l‘AN'i‘E, em caso do atraso superior a 30 (trintaj dias na
entrega dos produtos/servigos.

b.4) O valor da multa referida nesta clausulas sera descontado "ex-officio“ da CONTRATADA, mediante
subtragao a ser efetuada em qualquer Fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, independente de notiﬁcagao ou interpelagao judicial ou
extrajudicial;
c) Suspensﬁo temporairia do direito do participar de licitagﬁo e impedimento dc contratar com a
Administragéo, pelo prazo de até 05 [cinco] anos;

d) Declaragao de inidoneldade para licitar ou contratar com a Administragao Pdblica, enquanto
pendurarern os motivos determinantes da punigao ou até que a CONTRATANTE promova sua
reabilitaoao.
11.2- As sangoes previstas nos itens antecedentes serﬁo apllcadas pela autoridade competente,

assegurados ao Contratado ou ao Adjudicatario, o contraditorio e ampla defesa, nos seguintes prazos e
condigoes:
a) de 05 (cinco) dias ﬁteis nos casos dc adverténcia e do suspensao; c, de 10[dez) dias ﬁteis da
abertura do vista do processo, no caso dc declaragao de inidoneidade para licitar com o Municipio do
MORADA NOVA.

CLAUSULA DECIMA saounrm - [ms Rasclsoas CONTRATUAIS
12.1. A Prefeitura Municipal do Morada Nova poderé rescindir o contrato, independentcmente de
qualquer inte-rpela<;€1o judicial ou extrajudicial so a contratada:

a] Doixar de iniciar os servigos por periodo superior a 15 [quinze] dias, contados a partir do
recebimento da ordem de inicio dos servigos;
b) Executar os servigzos em desacordo corn as especiﬁcagoes exigidas;
c) N210 cumprir ou cumprir lrregularmente as clausulas contratuais ou a legislagao vigente;
d] Comet:-‘:r reiterados erros na execugao dos servigos;

e] Ceder ou transferir, no todo ou em parte, a prestagao de servigos sem a expressa autorizagao da
Contratante;
1] Entrar em concordata, faléncia ou dissoluqao, ou recair no processo cle insolvéncia sobre qualquer
do seus dirigentes.

PREEFEITURA MUNICIPAL oe MORADA NOVA
AV. MANOEL CASTRO, NO. 126 ~ CENTRO - MORADA NOVA - C-EARA- CEP s294o.ooo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
12.2. Declarada a rescisiio contratual em clecorréncia de qualquer um dos fundamentos do ltern

anterior, a contratada recebera exclusivamente o pagamento dos servigos executados e recebido,
deduzido 0 valor correspondents as multas porventura existentes.
12.3. N50 cabera a contratada indenizagao de qualquer espécie seja a que tftulo for, so o contrato vier a

ser rescindido em decorréncia de descumprimento das normas nolo estabelecidas.
12.4. lndependentemente do disposto nesta cléusula, 0 contrato podera ser rescindido por livre
decisao da Prefeitura Municipal de Morada Nova, a qualquer época, sem que caiba a contratada 0
direito de reclamagao ou indenizagao a qualquer titulo, garantindo-lhe apenas, o pagamonto dos
servigos executados e devidamente rocebidos.
12.5. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagao escrita e fundamentada da
autoridade cornpetente, reduzida a termo no processo licitatorio, desde que haja conveniéncia da

Administragaoz
12.6. Em caso do 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 rogulamentares comprovados, quando os
houver sofrido.

12.7- Os procedimentos de rescisao contratual, tanto amigaveis, como os determinados por ato
unilateral da Contratante, serao formalmente metivados, assogurado contraditorio e a ampla defesa.
mediante prévia e comprovada intirnagao da interessada para que, se 0 desejar, apresentc defesa no
prazo de 10 [dez] dias Liteis, contados do sou rccebimento e, na hipotese do desistir da dofesa, interpor

recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimagao comprovada da decisao
rescisoria.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA ~ D0 FOR0
13.1- Fica eleito o foro da Comarca de MORADA NOVA, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do prescnte edital, que nao possa ser rcsolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem acertados as partos, 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 do MORADA NOVA
CDNTRATANTE

Nome do Rapresentante
Nome da Empresa
CONTRATADA
TESTEMUNI-IAS:
01.
Nome:
CPF/MP‘:

02.
Nome:
CPF/MF:

_

_ _

PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
AV. MANOEL CASTRO, NO. T26 — CENTRO - MORADA NOVA — CEARA- CEP 529140.000

CNPJ 07.782.840IDOD1-O0 - CGF 06.920-1714. E-MAIL: |icltacaom|1@out|ook.oom.br
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FONE: (B3) 34221381
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ANEXO III- FICHA DE CREDENCIAMENTO

"’%us W"'

u

6'

MODALIDADE: Pregéio Presencial n9
OBIETO:

acordo com as

__

especiﬁcagoes e quantitativos previstos no Anexo l - Termo de Referéncia do Edital.

RAZAOSOCIALDA
LICITANTE

2

_j I

I

_

W

NOME DE FANTASIA: I
_¢'

CNP]:

I

O

7 2

|~-1

ENDEREQO COMPLETD:

BAIRRO: I

CIDADE: I

FONE/FAX: I
iaixinakago awrnomco no

LICITANTE:

oiibos
CREDENCIADO:

I CEP: I

2
A O I

22

RG N9:
CPF N9:

I

--r

@

\
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ANEXO IV
DECLARACAO DE HABILITAQAO
PREGAO PRESENCIAL N.9
A empresa
inscrita no CNP] n.9
com sede
,
cleclara, sob as penas cla lei, que atondera as exigéncias do Edital no que se refere a hahilitagao
juridica, qualificagao técnica e economico-financeira, e que esta' regul ar peran te a Fazenda
N acional, a Seguridade Social, FGTS e Regularidade Trabalhista.
_/

.

de

do 20

[assinatura, nome e nﬁmero da idontidade do declarante]

@/

PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
AV. MANOEL CASTRO, NO. T26 - CENTRO — MORADA NOVA — CEAR.A- CEP 62940.000

cum o1.rs2.s4u/0001-on - cor us.s2o.111-4. E-MAIL: ligitagg0mn@outlook.com_l:|r
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ANEXO V
DECLARAQAO DE FATOS SUPERVENIENTES

PREGAO PRESENCIAL N.9

--

A empresa
. inscrita no CNPI n9.
com sede
declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitagao no presente Processo L.icitatc'>rio, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores.

.

de,

de 20. _.

[assinatura, nome c nomero da identidade do declarante)

.

@

\
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ANEXO VI

DECLARACAO NOS TERMOS DD INCISO XXXIII DO ARTIGO 79 DA CF
DECLARAQAO
A empresa
__

CNPJ n9.

com sede ___i_________ declara,

em atendimcnto ao previsto no edital do Pregao Presencial n.9
que nao possui em seu
quadro de pessoa] empregado menor de 18 [dezoitoj anos em trabalho noturno, perigoso on insalubre
e de 16 [dezesseis) anos em qualquer trabalho.
.

do

do 20_

(assinatura e ideritiﬁcagao do responsavel pela empresa)

OBS.: Se a empresa possuir menor de 16 [dezesseis) anos, na condigao de aprendiz, desde que maior

do 14 [quatorzej anos, devera declarar essa condigao.

@_
\
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ANEXO VII

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTACAO DE
MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGAO PRESENCIAL N9

A empresa
CNPJ 11.9
com sede
Declaro
[amos) para todos os ﬁns de direito , especiﬁcamente para participagao de licitagao na modalidade
de pregao, que estou (amos) sob o regime de microompresa ou empresa de pequono porte, para efeito
do disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar n9 14-7, de 07 de Agosto de 2014, Decroto Federal n‘-’ 155/2016, de 27 de outubro de
2016.

,

__,

de

de 20_

[Assinatura, nome e Numoro da Carteira de ldentidade do Declarante)

@/
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ANEXO VIII

MODELD DE PROPOSTA
Através do presente declaramos inteira submissao aos ditames Lei n9 10.520, de
1'7 de julho de 2002, subsidiada pela Lei 119- 8.666/93 e suas posteriores alteragoes e, as
clausulas e condigﬁes previstas neste Pregao Presencial n9
.
Declaramos, ainda que nos pregos apresentados, bem como nos lances verbais,
ostao incluidos todos os custos e despesas do impostos, taxas, entre outros.
~.,_-

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar 0 objeto desta licitagao,
caso sejamos vencedores da presente licitagao.

INSERIR LOTES

PROPONENTE:
ENDEREQO:
cup] N9:
VALOR GLOBAL no LOTE _ R$:
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$
VALIDADE DA PROPOSTA: so (SESSENTA) nms
DADOS BANCARIOS:
--_

DATA:
(Assinatura do Representante Legal, Carimbo da Empresa Licitante)
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PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
AV. MANOEL CASTRO, NO. 725 -- CENTRO - MORADA NOVA — CEARA- CEP 629410.000
CNPJ O7.782.B40I000'l -00 — CGF 06.920171-4. E-MAIL: Ii§'|tgoa0mn@outlook.go[g.I;[
FONE: (BB) 34-22.1301
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ANEXO IX |*|

DECLARAOAO DE INEXISTENCIA DE VINCULO EMPREGATICIO COM o
MUNICIPIO on MORADA NOVA.

.._¢

Eu,
W _ .portador(a) do RG n9____ieCPF 119
residente e domiciliado(a) a
ocupante do cargo de
empresa
inscrita com 0 CNP] 119
com sede a
declaro para os devidos fins que nao tenho
mm
com a Prefeitura Municipal de MORADA NOVA.

O.

de

de 2017

ASSINATU RA DO DECLARANTE

(*) A Declaragao sera para todos os sécios da empresa [SEPARADAMI-ZN'l‘E), se for o caso.
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PREEFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA
AV. MANOEL CASTRO, NO. 726 — CENTRO - MORADA NOVA - CEARA- CEP 629130.000
CNPJ 01782.8-40/0001 -00 — CGF 06.920171-4. E-MAIL: llclIaGaomn@Q_gj|oQk.c0m.br
FONE: (BB) 3-422.1381

