PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE
PREGAO PRESENCIAL N° 10.01.01/2018

LICITACAO DO TIPO MENOR PRECO GLOBAL
POR LOTE PARA O REGISTRO DE PRECO, TIPO
MENOR PRECO POR LOTE, VISANDO FUTURAS E
EVENTUAi$ AQUISICOES DE MATERIAL DE
LIMPEZA, MATERIAL DE PISCINA, COPA E
COZINHA, ELETRO E ELETRONICO, MATERIAL
DE EXPEDIENTE, MATERIAL ESPORTIVO E
EDUCATIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES
DAS
UNIDADES
ADMINISTRATIV AS
DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE.
O municlpio de Jaguaribe, atraves da Comissao Permanente de Licitacao, devidamente nomeada
pela Portaria n° 003/2018, de 02 de janeiro de 2018, torna pliblico para conhecimento dos
interessados que, na data, horario e local abaixo previsto, abrira ncltacao, na modalidade Pregao
Presencial, do tlpo menor preco global por lote, para atendimento do objeto desta licitacao, de
acordo com as condicoes estabelecidas neste Edital, observadas as dlsposicoes contidas na Lei
Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores, na Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002 - Lei que
Regulamenta o Pregao, sob a conducao da Pregoeira Sra. Leilane Kercia Barreto Soares e sua
equipe de apoio composta por Jose Vanderley Rosa da Silva e Wagner Barros Serrano, nomeados
pela Portaria n° 004/2018, de 02 de Janeiro de 2018.
HORARIO, DATA E LOCAL:
OS DOCUMENTOS DE HABILITAyA.O E PROPOSTAS serao recebidos em sessao pubfica marcada
para:

As 08:00

horas.
Do dia 25 de janelro de 2018.
No endereco: Na Sala da Comissao Permanente de Licitacoes na Secretaria responsavel, localizada
na Rua COnego Mourao, 216 altos, Centro, Jaguaribe - CE.

CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO OS
SEGUINTES ANEXOS:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO Ill
ANEXOIV
ANEXOV
ANEXOVI

- ESPECIFICA<;OES DOS PRODUTOS
- MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
- MODELO DE DECLARA9AO
- MODELO DE PROCURA<;AO
-MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREyOS
- MINUTA DE CONTRATO

1.0 - DO OBJETO
1.1- A presente llcitacao tern como objeto o REGISTRO DE PRECO, TIPO MENOR PRECO POR
LOTE, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL
DE PISCINA, COPA E COZINHA, ELETRO E ELETRONICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE,
MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL bE JAGUARIBE - CE.

PRAc;A SENADOR FERNANDES TAVORA, SIN - CENTRO - JAGUARIBE -CEARA
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2.0- DAS RESTRICOES E CONDICOES DE PARTICIPACAO
2.1- RESTRICOES DE PARTICIPACAO:

2.1.1- Nao podera participar empresa declarada inidOnea ou cumprindo pena de suspensao, que !hes
tenham sido aplicadas, por forca da Lei de Llcitacoes n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteracoes posteriores e da Lei do Pregao n° 10.520, de 17 de julho de 2002.
2.1.2- Nao podera participar empresa com falencia decretada;
2.1.3- Nao sera admitida a participacao de interessados sob a forma de cons6rcio ou grupo de
empres as;
2.1.4- Quando um dos soclos representantes ou responsavels tecnicos da Licitante participar de mais
de uma empresa especializada no objeto desta Licitacao, somente uma delas podera participar do
certame licitat6rio.
2.2- DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:
2.2.1- Podera participar do pregao qualquer pessoa juridica localizada em qualquer Unidade da
Federacao, desde que atenda a todas as exigencias constantes deste edital e seus anexos;
2.2.1.1- Em se tratando de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, nos termos das Leis
Complementares n° 123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos beneffcios previstos nos
arts. 42 a 45 da referida Lei, a licitante tera que apresentar dectaracao de que se enquadra na
condicao de ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno porte), emitida em papel timbrado da
empresa pelo(s) s6cio(s) que detenha(m) os poderes de admtnlstracao da sociedade;
2.2.1.2 - Caso a proponente enquadrada na condlcao de microempresa ou empresa de pequeno
porte nae apresente a declaracao, na forma do item anterior, essa podera participar do procedimento
licitat6rio, sem direito, entretanto, a fruic;ao dos beneffcios previstos nos arts. 42 a 45 das Leis
Complementares n° 123/2006 e 147/2014.
3.0- DOS ENVELOPES

a

a

3.1- A documentacao necessaria
Proposta de Precos, bem coma
Habllitacao, devera ser
apresentada aota) Pregoeiro(a), em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, hara e local
indicado no prearnbulo deste Edital, conforme abaixo:

A PREFEITURA MUNICIPAL

DE JAGUARIBE
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA I CNPJ)
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECO
PREGAO PRESENCIAL N° 10.01.01/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

(IDENTIFICACAO DA EMPRESA I CNPJ)
_
ENVELOPE N° 02 - OOCUMENTOS DE HABILITACAO
PREGAO PRESENCIAL N° 10.01.01/2018
3.2-

E obrigat6ria a assinatura

de quern de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE PRE<;OS.

3.3- Os Documentos de Habilltacao e as Propostas de Precos deverao ser apresentadas per preposto
da licitante com poderes de representacao legal, atraves de procuracao publica, ou particular com
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firma reconhecida. A nao apresentacao nao implicara em macilltacao. No entanto, o representante
nao podera pronunciar-se em name da licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus
dirigentes, que devera apresentar c6pia do contrato social e documento de identidade.
3.4- Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habllitacao e as Propostas de Precos de
mais de uma licitante. Porern, nenhuma pessoa, alnda que munida de procuracao, podera
representar mais de uma licitante junto
Cornissao, sob pena de exclusao sumaria das licitantes
representadas.

a

4.0- DOS DOCUMENT OS DE HABILITACAO - ENVELOPE N° 02.
4.1- Os Documentos de Habilitac;:aodeverao ser apresentados da seguinte forma:
4.1.1- Em originais ou publlcacao em 6rgao Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de c6pia
autenticada em Cart6rio, exceto para a garantia, quando houver, cujo documento comprobat6rio
devera ser exibido exclusivamente em original;
4.1.2- Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hip6tese do
documento nao canter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de oeclaracao
ou requlamentacao do 6rgao emissor que disponha sabre a validade do mesmo. Na ausencla de tal
declaracao ou requlamentacao, o documento sera considerado valido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a
partir da data de sua emissao:
4.1.3- Preferencialmente, rubricados e numerados sequencialmente, na ordem deste Edital, da
primeira ultirna pagina, de modo a refletir seu numero exato;

a

4.2- DA PROPOSTA DE PRECO - ENVELOPE N° 01.
4.2.1- As propostas deverao ser apresentadas em papel timbrado da licitante, preenchidas em via(s)
datilografadas/digitadas ou impressas por qualquer processo mecanico, eletr6nico ou manual, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope lacrado.
4.3-AS PROPOSTAS DE PRECOS DEVERAO, AINDA, CONTER:
4.3.1- A razao social, local da sede e o numero de inscricao no CNPJ da licitante;
4.3.2- Assinatura do Representante Legal;
4.3.3- tndtcacao do prazo de validade das propostas, nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
data da apresentacao das mesmas;
~
4.3.4-A marca dos produtos e/ou fabricante, nos cases em que couber;
4.3.5- Preco unitario e total propostos, cotados em moeda corrente nacional, em algarismos, ja
consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive tributes, taxas, contribuicoes e demais
encargos incidentes direta e indiretamente no objeto deste Edital;
4.3.6- Planilha de Precos, contendo prec;:os unitarios e totais de todos os itens constantes do ANEXO
1- Especifica~oes dos Produtos.
4.3. 7- Correrao por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de
explicitar em sua proposta.
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4.3.8- 0 valor global de cada lote devera ser cotado em algarismos, em moeda corrente nacional,
com duas casas decimais e por extenso. Ocorrendo diverqencia entre os valores propostos,
prevalecerao cs descritos por extenso e, no caso de incompatibilidade entre cs valores unitario e
total, prevalecerao os valores unitarios
5.0- EXIGENCIAS PARA HABILITACAO:
5.1-HABILITACAO JURIDICA:
5.1.1- Cedula de identidade do responsavel legal cu siqnatario da proposta.
5.1.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos (quando da nao
conso'idacao), devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais cu o Registro
Comercial em caso de empresa individual, e no caso de sociedade por acees, acompanhado da data
da assembleia que elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscrlcao
do ato constitutive, acompanhado de prova da diretoria em exercicio.
5.1.3-PROVA DE INSCRICAO NA:
a) Fazenda Federal (CNPJ);
b) Fazenda Estadual, (CGF);
c) Alvara de funcionamento;
5.2- REGULARIOADE FISCAL E TRABALHISTA:
5.2.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do licitante.
a) A cornprovacao de quitacao para com a Fazenda Federal devera ser feita atraves da Certidao
Negativa de Tributes e Contriouicoes Federais e da Dfvida Ativa da Uniao, emitida nos moldes da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.751, de 02.10.2014;
b) A cornprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita atraves de Certidao
Consolidada Negativa de Oebitos inscritos na Dlvida Ativa Estadual;
c) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita atraves de
Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Dlvida Ativa Municipal.
~
5.2.2- Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de service - FGTS, atraves
de Certificado de Regularidade de Situacao - CRS;
.
5.2.3- Prova de inextstencla de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, atraves da
Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNOT.
5.3- QUALIFICACAO TECNICA:
5.3.1- Atestado de desempenho anterior fornecido por pessoa juridica de direito publlco ou privado,
com ldentificacao e firma reconhecida do assinante, que comprove que o licitante esteja realizando ou
tenha realizado fornecimento compativel com o objeto da presente licita9ao.
5.4- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
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5.4.1-Certidao negativa de falencia e concordats expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da
PROPONENTE, Justica Ordinaria;
5.4.2- Balance patrimonial e dernonstracoas contaoels do ultimo exercicio social, ja exigivel e
apresentado na forma da lei, que comprovem a boa sttuacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicao por balancetes ou balances provis6rios. Tratando-se de Sociedade An6nima, publicacao
em Diario Oficial ou jornal de grande circulacao ou c6pia autenticada do Balance Fiscal
correspondente ao ultimo exercicio social encerrado, devidamente registrado na Junta Comercial da
sede do licitante, com as respectivas demonstracoes de Contas de Resultados.
5.4.2.1-

Entende-se como na forma da lei, para os demais tipos soctetarlos, o Balance Patrimonial

(inclusive termos de abertura e encerramento do Livro Diario no qual se encontra transcrito)

devidamente chancelado na Junta Comercial da sede da licitante atraves de selo de autentlcacao e
registro, conforme o caso, ou no cart6rio de tftulos e documentos. conforme a natureza jurldica da
empresa. Acompanhado da Certidao de Regularidade Profissional - CRP do Contador que assina o
documento, dentro de seu prazo de validade.
5.5- OUTRAS EXIGE:NCIAS:

5.5.1- Declaracao expressa de que atende ao disposto no Art. 7°, incise XXXIII da CF/88, conforme
modelo do Anexo Ill, devidamente assinada.
5.5.2- Declaracao de Adirnplencia, expedida pela Secretaria responsavel do Municfpio de
Jaguaribe/CE, em horario de atendimento ao pubtico (07:30 hs as 11:30 hs). Observacao: para
expedlcao da dectaracao sera necessario a CND do Municipio (Jaguaribe).
5.6- A docurnentacao devera ser apresentada em qualquer processo de fotoc6pia, obrigatoriamente
autenticada em Cart6rio. Caso a documentacao tenha sido emitida pela Internet, s6 sera aceita se for
original, se for c6pia devera tambern ser autenticada em Cart6rio.
5. 7- Os documentos apresentados deverao ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com excecao dos documentos que
sao validos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o preco registrado na Ata
de Registro de Prec;os sera com a sede que apresentou a docurnentacao.
6.0- DO RECEBIMENTO

DOS DOCUMENTOS

E DO CREDENCIAMENTO

6.1- A abertura da presente licitacao dar-se-a em sessao publica, dirigida por um Pregoeiro, a s~
realizada no endereco constante do Prearnbulo, de acordo com a legislac;ao mencionada no
prearnbulo e o conteudo deste edital.
6.2- Antes do inlcio da sessao, os representantes dos interessados em participar do certame, deverao
se apresentar para credenciamento junto aota) Pregoeiro(a), devidamente munidos de documentos
que os credenciem a participar desta licitac;ao, inclusive com poderes para formulacao de ofertas e
lances verbais.
6.3- No dia e local designado neste edital, na presence dos representantes dos licitantes,
devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o(a)
Pregoeiro(a)
recebera, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de
preco e a docurnentacao exigida para a habilitac;ao dos licitantes, registrando em ata a presence dos
participantes.
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6.4- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento sera
aceito pelo(a) Pregoeiro(a), salvo no caso do Item 9.5 deste edital.
6.5- Cada licitante crsdenciara representante que sera admitido a intervir nas fases do procedimento
licitat6rio e a responder per todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua representada.
6.5.1- Por CREDENCIAMENTO

entende-se a apresentacao conjunta dos seguintes documentos:

a) documento oficial de identidade do S6cio Administrador e do Procurador se for o caso;
b) documento que comprove a capacidade de representacao, na forma da lei, inclusive com outorga
de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances verbais de precos e praticar todos os
demais ates pertinentes ao certame, em nome da licitante.
c) declaracao na forma do mode/on°02 do anexo Ill deste edital.
6.6-Caso o representante seja s6cio da empresa licitante com poderes de representacao, s6ciogerente, diretor da licitante ou titular de firma individual, deverao ser apresentados documentos que
comprovem tal condicao (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua eleicao, etc.), nos quais
estejam expresses seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacoes em decorrencia de tal
investidura.
6.7-Nos demais cases deverao ser apresentados procuracao per instrumento publico ou particular,
este ultimo com firma reconhecida em cart6rio e acompanhada de c6pia do ate de investidura do
outorgante (ates constitutivos da pessoa juridica, ata de eleicao do outorgante, etc.), conforme
modelo constante do Anexo IV deste edital.
6.8- Em se tratando de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, nos termos das Leis
Complementares n° 123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos beneffcios previstos nos
arts. 42 a 45 da referida Lei, a licitante tera que apresentar declaracao de que se enquadra na
condicao de ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno porte), emitida em papel timbrado da
empresa pelo(s) s6cio(s) que detenha(m) os poderes de admlnistracao da sociedade;
6.9- Caso o proponente enquadrado na condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte
nao apresente a cerncao. na forma do em anterior, este podera participar do procedimento licitat6rio~
sem direito, entretanto, a frui9ao dos beneficios previstos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n.0
123/2006.
6.10-Estes documentos (originais ou c6pias autenticadas em Cart6rio) deverao ser entregues fora
dos envelopes, para que possam ser analisados no infcio dos trabalhos, antes da abertura dos
envelopes "Propostas de Precos".
6.11-A nao apresentacao ou mcorrecao insanavel de quaisquer dos documentos de credenciamento
do preposto nao inabilitara o licitante, mas impedira o oferecimento de lances verbais pelo licitante
durante a sessao do pregao ate que seja cumprido o disposto nos itens 6.5 e 6.6 deste edital,
quando for o case.
6.12-No decorrer do procedimento licitat6rio, os licitantes poderao nomear representantes, caso nao
os tenha feito, descredenciar ou substituir os ja nomeados, desde que apresente os documentos
exigidos no item 6.6 deste edital. Entretanto, nao sera admitida a particlpacao de um mesmo
representante para mais de uma empresa licitante.
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7.0-005 PROCEDIMENTOS

LICITATORIOS

7.1- O Preqao sera realizado pelo Sistema presencial.
7.2- 0 julgamento da licita9ao sera realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas etapas
somente para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedscera ao criteria do menor preco global
por lote.

7.2.1- A etapa de classificacao de precos cornpreendera a ordenacao das propostas de todas as
licitantes, a classjficacao inicial das propostas passiveis de ofertas de lances verbals. a oferta de
lances verbais das licitantes proclamados para tal a classlflcaeao final das propostas e exame da
aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanta ao objeto e valor;
7.2.2- A etapa de habilitac;ao, declaracao da licitante vencedora e adiudicacao compreendera a
veriflcacao e analise dos documentos apresentados no envelope "Documentos de Habilitacao" da
licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exiqencias constantes do
presente edital, bem coma a declaracao da licitante considerada vencedora do certame e a
adjudicac;ao, sendo esta ultima feita caso nao ocorra interposicao de recurse.
7.3- Ap6s a entrega dos envelopes nao cabera desistencla, salvo par motive justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
7.4- Da reuniao para recebimento, abertura e classficacao das propostas e habilitacao, sera lavrada
ata circunstanciada, que rnenclonara todas As licitantes, as propostas apresentadas, as ooservacoes
e impuqnacoes feitas pelas licitantes e demais ocorrencias que interessarem ao julgamento da
ticitacao, devendo ser assinadas pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio e por todos os(as)
representantes presentes das licitantes ou por representantes entre eles escolhidos, sendo o nurnero
mlnimo de dais licltantes;
7.5- A reuniao mencianada no item anterior podera ser gravada, pela(a) Pregoeira(a) e Equipe de
Apolo, por qualquer meio de reprcducac rnecanica au eletr6nica, coma a fotoqrafica, cinematopraflca,
tonoqrafica au de outra especie. O(A) Pregaeiro(a) cornunicara as licitantes qual o meia de gravayat1Po
estara utilizando e as registros decorrentes desta poderao ser utilizados para cornprovacao de atos e
fatos nele contidos, sendo que sera arquivada par um perfodo de 60 (sessenta) dias ap6s a data da
reuniao.
'
7.6- A licitante vencedara sera convocada a apresentar a praposta de preco definitiva e assinar a Ata
de Registro de Precos, nos termos da minuta constante do Anexo V deste edital.
7.7- O Municfpia de Jaguaribe se reservara ao direito de efetuar diligencias visando confirmar as
inforrnacoes apresentadas pela licitante sabre as caracteristicas dos produtos ofertados. Caso sejam
encontradas discrepanclas entre mtormacoes contidas em docurnentacao impressa e na proposta
especifica, prevalecerao as da proposta. Se inexequfveis, este fato implicara na desctassiftcacao da
proposta da licitante.
8.0-DA FASE DE CLASSIFICACAO DE PRECOS

8.1- Serao abertos os envelopes "Proposta de Preco" de todas as licitantes e a(a) Pregoeiro(a)
informara as participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preco para o
fornecimento do(s) abjeto(s) da presente hcltacao e as respectivas valores afertados.
8.2- O(a) Pregoeiro(a) fara a ordenacao dos valores das propostas. em ordem decrescente, de todas
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as licitantes, classificando a licitante com proposta de menor preco global por lote e aquelas que
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10,0% (dez por cento)
relativamente a de menor preco, para que seus(suas) representantes participem dos lances verbais.

8.2.1-

Quando nao forem verificadas no minimo 03 (tres) propostas de precos nas condicoes
definidas no item 8.2. o(a) Pregoeiro(a) ciassificara as melhores propostas, ate o maximo de 03
(tres), para que seus(suas) representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
precos oferecidos nas propostas escritas.

a etapa de apresentacao de lances verbais, que deverao ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com precos decrescentes.
8.3- Em seguida, sera dado inicio

8.3.1- O(a) Pregoeiro(a) convidara individualmente os(as) representantes das licitantes, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor preco e os
demais, em ordem decrescente de preco.

8.3.2- S6 serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance que tenha side

anteriormente registrado, nao sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.3.3- Caso nao mais se realizem lances verbais, sera declarada encerrada a etapa competitiva e
ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo criteria de menor preco.
8.3.4- A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado(a) pelo(a) Pregoeiro(a), impllcara
exclusao da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbals, ficando sua ultima proposta
registrada para classlficacao, no final da etapa competitiva.

8.3.5- Ap6s o encerramento da etapa de lances. o(a) Pregoeiro(a) verificara a existencia de ME e
EPP, para os efeitos do contido na Lei Complementar 123/2006 e a Lei Complementar 147/2014,
procedendo como previsto no item 9.
8.4- Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classlticacao final das propostas, o(a)
Pregoeiro(a) exarninara a aceitabilidade da primeira classificada, quanta ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.

8.4.1- Sera verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preco e os valores estimado~
para a contratacao.

.I

8.5- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se

realizem lances verbais, o desempate se tara por sorteio, em ato publico, na pr6pria sessao do
Preqao, observado, primeiramente, o disposto no item 8.5.1.

8.5.1-

Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, o(a) Pregoeiro(a) aplicara os criterios para
desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma:

8.5.1.1-

Entende-se por empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superior ao
melhor preco.

8.5.1.2- Para efeito do disposto no item 8.5.1.1, ocorrendo o empate, prcceder-se-a da seguinte
forma:
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I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta
de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutes, sob pena de
preclusao, situacao em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II - Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do incise
I deste item, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese do
item 8.5.1.1 deste Edita!, na ordem classifrcat6ria, para o exercicio do mesmo direito, tarnbern todos
no prazo de cinco minutes cada, sob pena de preclusao:
Ill - no case de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 8.5.1.1, incise I deste Edital, sera
realizado sorteio para definir aquele que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.5.1.3-

Na hip6tese da nao contratacao nos termos previstos no item 8.5.1.2 deste Edita!, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.5.1.4- 0 disposto no item 8.5.1.2 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver side
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.5.1.5- Ap6s o desempate, podera o(a) Pregoeiro(a) ainda negociar um melhor preco caso ela nae
atinja o valor de referencia definido pela adminlstracao publica.
8.6- Nas sltuacoes em que nae se realizem lances verbais, ou depois de declarado o encerramento
da etapa competitiva, ou se a oferta nao for aceitavel ou no exame de oferta subsequente, o(a)
Pregoeiro(a) podera negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preco melhor para
a Administra9ao.
8. 7- Nao podera haver desistencia
penalidades constantes deste edital.

dos lances ofertados,

sujeitando-se

a licitante

desistente

as

8.8- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n.0
01 (Propostade Pre~o), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou com
irregularidades, bem coma os que apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis,
serao consideradas desclassificadas, nao se admitindo cornplernentacao posterior.

8.8.1- Conslderar-se-ao precos manifestamente inexequiveis aqueles que forem simb61icos, irris6rio~
ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.

~
~

8.9- Em caso de diverqencia entre informacoes contidas em docurnentacao impressa e na proposta
especifica, prevalecerao as da proposta. Em case de divergencia entre informacoes contidas nos
documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porern nao exigidos, prevatecerao as
primeiras.

9.0- DA FASE DE HABILITACAO E DO JULGAMENTO
Efetuados os procedimentos previstos no item 8 deste edital, e sendo aceitavel a proposta
classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) anunciara a abertura do envelope referente aos
"Documentos de Hablhtacao" desta licitante.

9.1-

9.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n° 02
(Documentos de Habillta~ao), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital,
ou com irregularidades, serao consideradas inabilitados, nae se admitindo cornplernentacao posterior,
salvo disposto no item 9.2.1.
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9.2.1- Na forma do que dispOeo art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, a cornprovacao
da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente sera exigida para
efeito de assinatura do contrato.
9.2.1.1- Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasiao de partlcipacao neste
procedimento licitat6rio, deverao apresentar toda a documentacao exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao.
9.2.1.2- Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contado a partir do memento em que a proponente for declarado o vencedora
do certame, para reqularizacao da dccumentacao, pagamento ou parcelamento do debito, e ernlssao
de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certldao negativa.
9.2.1.3- A nao regularizac;:ao da documentacao, no prazo previsto no item anterior, implicara
decadencla do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93, sendo facultado
Aomlnlstracao convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classlflcacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

a

9.2.1.4- Sera inabilitada a licitante que nao atender as exig~ncias deste edital referentes a fase de
habilitacao, bem come apresentar os documentos defeituosos em seu conteudo e forma, e ainda, a
ME ou EPP que nao apresentar a reqularlzacao da docurnentacao de Regularidade Fiscal no prazo
definido no item 9.2.1 acima.
9.3- Constatado o atendimento das exigencias fixadas no edital, a licitante sera declarada vencedora,
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitac;:ao, peio(a) Pregoeiro(a), caso nao haja intencao de
interposicao de recurse.
9.4- Se a oferta nao for aceitavel ou se a licitante desatender as exigimcias habilitat6rias, o{a)
Pregoeiro(a) examinara a oferta subsequente, permitida reneqociacao - item 8.6 do edital,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificacao da haollltacao da licitante, na ordem de
classlncacao, e assim sucessivamente, ate uma proposta que atenda integralmente ao edital, send~o a
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.
9.5- A licitante declarada vencedora do certame devera apresentar, na pr6pria sessao, Proposta de
Preco formal que ratifique o ultimo lance ofertado, se for o caso. E facultado ao(a) Pregoeiro
prorrogar o prazo, motivadamente, por 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificacao realizada na
audiencia pubiica do Pregao;
9.6- Da sessao do Pregao sera lavrada ata circunstanciada, que mencionara as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificacao, a analise da
docurnentacao exigida para habllitacao e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao
final, pelo(a) Pregoeiro(a), sua Equipe de Apoio e pelos{as) representante(s) credenciados{as) das
licitantes presentes a sessao ou por representantes entre eles escolhidos, sendo o numero minimo de
dois licitantes.
9. 7- Ao final da sessao, caso nao haja mtencao de interposicao de recurse e o preco final seja igual
ou inferior ao previsto para a prestacao dos services. sera feita. pelo{a) Pregoeiro(a), a adjudicacao a
licitante declarada vencedora do certame e encerrada a reuniao. Posteriormente, o processo,
devidamente lnstrutdo, sera encaminhado para a autoridade competente para homoloqacao e
subsequente contratacao.

PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA, SIN - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: O-XX-88-3522-1092- CNPJ: 07.443.708/0001-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

9.8- Os envelopes com as documentos relatives a habilitacao das licitantes nao declaradas
vencedoras serao retirados pelos(as) representantes das ficitantes na pr6pria sessao. Os
remanescentes permanecerao em poder do(a) Pregoeiro(a). devidamente lacrados, durante 20 (vinte)
dias corridos a disposicao das licitantes. Findo este prazo, sem que sejam retirados. serao
destruidos.
10.0 - DOS RECURSOS
10.1- Ao final da sessao, depois de declarada a ficitante vencedora do certame, qualquer licitante
podera manifestar, imediata e motivadamente. a intencao de interpor recurse, com registro em ata da
sintese das suas razoes, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (tres) dias, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contra-razoes em igual numero de dias, que
cornecarao a correr do terrnlno do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
10.1.1- A falta de manitestacao imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessao do
Pregao, importara a preclusao do direito de recurse e a adjudicacao do objeto da licita9ao pelo(a)
Pregoeiro(a) a licitante vencedora.
10.1.2- A petic;ao podera ser feita na pr6pria sessao e, se oral, sera reduzida a termo em ata,
facultado aota) Pregoeiro(a) o exame dos fates e julgamento imediato do recurse.
10.2- O acolhimento
aproveitamento.

de recurse importara a invaudacao apenas dos atos insuscetiveis de

10.3- Os autos do processo administrative perrnanecerao na Cornissac de Licitacao, com vista
franqueada aos interessados.
10.4- Decididos os recurses e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Ordenador(a)
de Despesas hornoloqara o procedimento Hcitat6rio e adjudicara o objeto a(s) licitante(s) declarada(s)
vencedora(s) do certame, determinando a convocacao destas para a assinatura da respectiva Ata de
Registro de Precos.
10.5- Os recurses e impugna9oes interpostos fora dos prazos nao serao conhecidos.
11.0-DAS OBRIGAC0ES DA EMPRESA VENCEDORA
11.1- Entregar os produtos no almoxarifado da Secretaria responsavel da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe, mediante solicitacao previa da CONTRATANTE, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da data do recebimento da respectiva Ordem de Compra, tudo de acordo com as
especificacoes constantes da proposta apresentada.
12.0 - DAS CONDICC>ES PARA FORMALIZACAO E ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS, FORNECIMENTO E VIGENCIA.
12.1- Ap6s a nomologacao do resultado da presente licitacao sera lavrada Ata de Registro de Precos
e convocada(s) a(s) vencedora(s) para sua(s) assinatura(s) no prazo maxima de 05 (cinco) dias uteis,
contados da data da sua convocacao.
12.2- 0 prazo para asslnatura da Ata de Registro de Precos podera ser prorrogado por uma vez, por
igual pertodo, quando solicitado pela empresa vencedora durante seu transcurso e desde que ocorra
motive justificado e aceito pela Secretaria responsavel,
PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE- CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: O-XX-88-3522-1092- CNPJ: 07.443.708/0001-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

12.3- 0 nae cumprimento do disposto no item anterior suieitara a empresa vencedora ao disposto nos
artigos 64 a 81 da Lei n° 8.666/93 e ao pagamento de multa de 5% (cinco par cento) sobre o valor a
ser registrado na Ata de Registro de Precos,
12.4- O prazo de vigencia da Ata de Registro de Precos sera de 12(doze) meses a contar da data da
sua assinatura.
12.5- A licitante que injustificadamente. nao apresentar docurnentacao exigida para o certame,
apresentar declaracao falsa, nao assinar a Ata de Registro de Precos, ensejar o retardamento da
execucao do seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do ajustado,
comportar-se de modo inidOneo, cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a
Admtnlstracao Publica pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste
Edita! e das demais cominacoes legais.
13.0 - DO REGISTRO DE PRECOS

13.1- A Ata de Registro de Precos, durante sua vigencia, podera ser utilizada pela Secretaria
responsavel, na condicao de 6rgao gerenciador e pelas demais Unidades Administrativas, ambas, da
Prefeitura Municipal de Jaguaribe, na condicao de 6rgaos participantes, e por qualquer outro 6rgao ou
entidade da Administracao que nae tenha participado do certame licitat6rio, mediante previa consulta
Secretaria responsavet da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, desde que devidamente comprovada
a vantagem.

a

13.2- Os 6rgaos e entidades que nao participaram do Registro de Precos, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Precos deverao manifestar o seu interesse junta a Secretaria responsavel
da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, que lndicara as posslveis licitantes e respectivos precos
registrados.
13.3- Cabera a empresa adiudicataria beneficiaria da Ata de Registro de Precos, observada as
condicoes nela estabelecidas, optar ou nao pelo fornecimento dos produtos, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fomecimento nao prejudique as obriga~6e~s
anteriormente assumidas.
13.4- As aquistcoes adicionais a que se refere o item anterior nao poderao exceder, por 6rgao o
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Precos.
13.5- A existencia de precos registrados nao obriga aos 6rgaos ou entidades Participantes, a adquirir
o objeto licitado, sendo facultada a realizacao de licita9ao especffica para a aquisicao pretendida,
assegurado ao beneficiario do registro a preferencla de fornecimento em igualdade de condtcoes.
13.6- Na hip6tese de ocorrencia da situa9ao a que se refere o item 12.3, sera convocada outra
licitante, observada a ordem de classiticacao, ocasiao na qual o Pregoeiro avaliara a aceitabilidade da
oferta e a documentacao do convocado, podendo, ainda, negociar diretamente com esta para
obtencao de preco melhor.
14.0- DAS ALTERACC>ES NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

14.1- A Ata de Registro de Precos podera sofrer alteracoes obedecidas as disposicoes contidas no
art. 65 da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores aueracces.
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14.2- O preco registrado podera ser revisto em decorrencla de eventual reducao daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo
Secretaria responsavel da
Prefeitura Municipal de Jaguaribe promover as necessarias neqociacoes junto as licitantes.

a

14.3- Quando o preco inicialmente registrado, por motive superveniente, tornar-se superior ao preco
praticado no mercado, a Secretaria responsavel da Prefeitura Municipal de Jaguaribe convocara a
licitante visando a neqociacao para reducao de precos e sua adequacao ao praticado no mercado.
Frustrada a neqociacao, a licitante sera liberada do compromisso assumido e a Secretaria
da Prefeitura Municipal de Jaguaribe convocara as demais licitantes visando igual
oportunidade de neqociacao.
14.4-

responsavel

14.5- Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e a licitante nao puder
cumprir o compromisso, devera apresentar a Secretaria responsavel da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe requerimento com as devidas justificativas e comprovacoes acerca do assunto.
14.6- A Secretaria responsavel da Prefeitura Municipal

de Jaguaribe, ap6s anallse do requerimento,

podera liberar a licitante do compromisso assumido, sem aplicacao da penalidade, caso confirmada a
veracidade justificativas e comprovantes apresentados, e se a cornunicacao ocorrer antes do pedido
de fornecimento.
14.7- Ocorrendo a hberacao da licitante conforme o item acima, a Secretaria responsavel
Prefeitura Municipal de Jaguaribe convocara as demais licitantes visando igual oportunidade
neqociacao.

da
de

14.8- Nao havendo exito nas neqoclacoes, a Secretaria responsavet da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe procedera com a revoqacao da Ata de Registro de Precos, adotando as medidas cabiveis
para obtencao de ajuste mais vantajoso.

15.0-00
15.1-

CANCELAMENTO DA ATA OE REGISTRO OE PRECOS

A Secretaria responsavet

da Prefeitura Municipal de Jaguaribe

podera cancelar o registro de~

precos, sem prejulzo das sancoes cabiveis:
15.1.1-

Quando a Licitante:

a) Nao mantiver, ou deixar de comprovar que mantern as condicoes de habilita9ao e quaflflcacao
exigidas neste Edital;
b) Nao atender, ou atender parcialmente, os precos e as condicoes estipuladas;
c) Reincidir em faltas no cumprimento das obriga9oes que decorrerem do Edita! e da Ata de Registro
de Precos:
d) Recusar-se a revisao de precos proposta pela Secretaria responsavel
Jaguaribe, com o intuito de adequa-los aos praticados no mercado;

da Prefeitura Municipal de

e) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender as solicitacoes de fomecimento em
razao dos precos registrados, pela indisponibilidade do bem no mercado, ou, ainda, em decorrencia
de caso fortuito ou forca maier.
15.1.2-

Quando a Secretaria responsavel da Prefeitura Municipal de Jaguaribe:
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a) Verifrcar que os precos praticados no mercado sao mais vantajosos no que se refere ao subitem
14.4 deste edital;
b) Entender, motivadamente,
c) Constatar fate impeditivo

conveniente e oportuno por razoes de interesse publico;

a rnanutencao

dos precos registrados.

15.2- A licitante podera solicitar o cancelamento do seu registro de precos na ocorrencia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execucao do ajustado, decorrentes de caso fortuito
ou forca maier, devidamente comprovados.

16.0 - DA FISCALIZACAO
16.1- A execucao da Ata de Registro de Precos sera objeto de acompanhamento, tiscauzacao
avaliacao por lntermedio da Secretaria responsavel da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
16.2- A fiscalizacao de que trata o subitem anterior
responsavet da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

sera exercida

no interesse

e

da Secretaria

16.3- Quaisquer exiqencias de fiscalizacao inerentes ao objeto da Ata de Registro de Precos deverao
ser prontamente atendidas pelo licitante, sem qualquer onus para a Secretaria responsavel da
Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

17.0 - DAS CONSULTAS,

ESCLARECIMENTOS

E IMPUGNAC0ES

17.1- Ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
flsica ou jur!dica podera solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocat6rio deste
Pregao Presencial.
17.2- Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitac;ao perante a Administra,;:ao a
pessoa que nao o fizer dentro do prazo fixado no subitem acima, hip6tese em que tar cornunlcacao
nao tera efeito de recurse.
17.3- A irnpuqnacao feita tempestivamente pela licitante nao o lmpedira de participar do processo
licitat6rio ate o translto em julgado da decisao a ela pertinente.
17.4- Somente serao aceitas sollcitacces de esclarecimentos, providencias ou impugnac;oes mediante
peticao confeccionada em maquina datiloqrafica ou impressora eletr6nica, em tinta nao tavavel, que
preencham os seguintes requisites:
a)

0 enderecamento ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jaguaribe;

b) A identificacao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos
documentos comprobat6rios) se for o caso, contendo o name, prenome, estado civil, profissao.
domicllio, numero do documento de identiflcacao, devidamente datada, assinada e protocolada na
sede da Cornissao de Licitacao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, dentro do prazo legal.
17.5- Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a petic;~o no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
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17.6- Acolhida a peticao de irnpuqnacao contra o ato convocat6rio que importe em modiflcacao dos
termos do edital sera designada nova data para a reahzacao do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a atteracao nao afetar a formutacao das propostas.
18.0 - DA CONTRATACAO
18.1- Durante o prazo de validade do registro de precos, as empresas detentoras poderao ser
convidadas a firmar contratacoes de fornecimento, nos moldes da minuta de contrato constante do
Anexo VI deste edital, observadas as condicoes fixadas neste Edital e nas determlnacoes contidas
na legisla9ao pertinente.
18.2- Aplica-se as contratacoes de fornecimento decorrentes de registro de precos o disposto no
Capltulo Ill da Lei Federal n.? 8.666/93, com suas respectivas alteracoes posteriores, no que couber.
18.3- Na hip6tese de a licitante primeira classificada ter seu registro cancelado e/ou nao firmar a
contratacao no prazo e condicoes estabelecidos, podera ser firmada contratacao com as demais
licitantes, convocadas pela ordem crescente de suas ctassmcacoes. ate que uma delas demonstre
interesse, desde que nas mesmas condicoes propostas pela primeira colocada e atendidas as
especificacoes e prazos exigidos neste Edital.
18.4- A contratacao resultante do objeto deste Edital reqer-se-a ainda pelas normas fixadas pelo
C6digo de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, de 11.09.90.
19.0 - DA ENTREGA DOS PRODUTOS
19.1- Entregar os produtos no almoxarifado da Secretaria responsavet da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe, mediante sollcftacao previa da CONTRATANTE, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da data do recebimento da respectiva Ordem de Compra, tudo de acordo com as
especiticacoes constantes da proposta apresentada.
20.0 - DO PAGAMENTO
20.1- O pagamento sera efetuado, no prazo de ate 30 (trinta) dias ap6s a entrega do objeto licitado, ~
mediante apresentacao da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pelc.V
Secretaria responsavel da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
20.1.1- Para fins de pagamento a empresa contratada devera manter as mesmas condicoes de
habilitacao, cuja confirmacao sera feita atraves de consulta ao CRC ou atraves da internet nos
respectivos sites dos 6rgaos emissores das certidoes de regularidade fiscal.
20.2- Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra clrcunstancla que desaprove a liquidayao da
despesa, o pagamento sera sustado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras
necessarias, n€1o ocorrendo, neste caso, quaisquer Onus para a Secretaria responsavel da Prefeitura
Municipal de Jaguaribe.
20.3- A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais
multas e/ou indenizacoes devidas pela Contratada, assegurado o direito ao contradit6rio e a ampla
defesa.
21.0- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
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21.1- Ficara impedido de licitar e contratar com a Adrninistracao, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motives determinantes da puniyao ou ate que seja promovida a reabititacao
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
a) Ensejar retardamento da realizacao do certame.
b) Cometer fraude fiscal.
c) Deixar de apresentar documento exigido para parncipacao no certame.
d) Apresentar documento ou declaracao falsa.
e) Nao mantiver a proposta de menor preco ofertado em qualquer fase do certame.

f) Comportar-se de mode inid6neo.
g) Cometer fraude na prestacao dos services. e
h) Descumprir prazos.
21.2- As penalidades serao obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe e, no caso de suspensao de licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual perlodo,
sem prejuizo das muftas previstas no edital e no contrato e das demais comlnacoes legais.
21.3- A contratada sujeitar-se-a, em case de inadimplemento de suas obriga9oes, a advertencias,
suspensOes e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Admlnlstracao Publica, sem
prejulzo das sancoes legais na esfera ctvel e criminal, alern de multas estipuladas na forma a seguir:
a) Multa de 10% (dez por cento) sabre o valor homologado, em caso de recusa da licitante em
assinar a Ata de Registro de Precos em 05 (cinco) dias uteis, contados da data de sua convocacao,
b) Multa de 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso na entrega dos
produtos, sobre o valor global do Contrato.
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:
c.1) Atraso, superior a trinta dias na entrega dos produtos.
c.2) Desistencia de entregar os produtos.
21.4- As multas previstas nas aHneasanteriores, nao serao aplicadas de modo cumulative.
21.5- O valor da multa aplicada sera deduzido pela Secretaria responsavel da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe, por ocasiao do pagamento, memento em que a unidade responsavel pelo mesmo
comunicara a CONTRATADA.
21.6 - As suspsnsoes referentes aos direitos de licitar e contratar com a Administracao Publica serao
aplicadas a CONTRATADA pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, nos cases em que a inadimplencia
acarretar prejulzos para a Admmistracao.
21.7- A declaracao de lnidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Jaguaribe
sera aplicada a CONTRATADA que der causa, por duas vezes, a suspensao prevista no item
anterior.
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21.8- As sancees previstas no item 21. 7 poderao ser aplicadas CONTRATADA que:
a) Praticar atos illcitos, visando frustrar os objetivos da ucltacao.
b) Demonstrar nao possuir idoneidade para Contratar com a Administrac;ao Publics, em virtude de
atos ilicitos praticados.
21. 9- A lnexecucao total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferencla total ou parcial a outra
Empresa, sem prevlo assentimento do Orgao/Entidade, enseja sua rescisao com as consequentes
penalidades previstas legalmente e contratualmente.
21.10- Para aplicacao das sancoes previstas neste t6pico a licitante sera submetida a processo
administrative para apuracao dos fatos, garantidos sempre os direitos previos da citacao, da ampla
defesa e do contradit6rio. assegurados pela Constituicao Federal de 1.988.
22.0 - DA INEXECUCAO

E DA RESCIS.AO CONTRA TUAL

22.1- A inexecucao parcial ou total do Contrato dara ensejo a sua rescisao, atendido o disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores.
23.0 - DAS DISPOSICOES

GERAIS

23.1- Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a reatizacao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequents, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunlcacao do
pregoeiro em contrario.
23.2- Qualquer pedido de esclarecimento em relacao a eventuais duvidas na lnterpretacao do
presente Edita! e seus Anexos devera ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no endereco
constante do preambulo deste edital.

@

23.3- As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da amphacao da
disputa entre os interessados desde que nae comprometam o interesse da Administracao, a
finalidade e a seguranc;a da contratacao.

e

23.4- A licitante
responsavel administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade da
inforrnacoes e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitac;ao;
23.5- lndependentemente de declaracao expressa, a simples participacao neste certame irnplicara na
aceitacao plena das condkoes estipuladas no presente edital e submissao as normas nele contidas.
23.6- 0 desatendimento de exig~ncias formais nao essenciais nao imphcara o afastamento da
licitante, desde que seja posslvel a afericao da sua qualiticacao e a exata cornpreensao da sua
proposta, durante a realizacao da sessao publica de Pregao.

a

23. 7- E facultado ao Pregoeiro ou
autoridade competente, em qualquer fase da licitac;ao, a
promocao de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a mstrucao do processo.
23.8- A autoridade competente podera revogar a licitac;ao por razOes de interesse pubnco decorrentes
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar ta! conduta,
devendo anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
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23.9- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edita! e seus Anexos, exclulr-se-a o dia do inicio
e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente ao publico
na Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
23.10- E vedado ao servidor dos 6rgaos e entidades da Adrnlnlstracao Publica, inclusive Fundacoes
instituidas ou mantidas pelo Peder Publico, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou
por interposta pessoa, do presente processo licitat6rio;
23.11- A docurnentacao apresentada para fins de habnltacao fara parte dos autos da licita,;:ao e nae
sera devolvida ao proponente;
23.12-Aos cases omissos apllcar-se-ao as demais dlsposicoes constantes da Lei Federal n° 8.666/93
e suas posteriores alteracoes, bem como da Lei Federal n° 10.520/2002 e demais normativos legais
pertinentes a rnateria.
23.13- O resultado deste Pregao sera publicado na forma da sua divulga,;:ao.
24.0 - DO FORO
24.1- Fica eleito o fora da Comarca de Jaguaribe, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controversia oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde [a, a qualquer outro, per mais privilegiado que seja.
Jaguarib~E. 12 de janeiro de 2018.
/~

··-----·
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ANEXO I - ESPECIFICACC>ES DOS PRODUTOS

REGISTRO DE PREQO, TIPO MENOR PRECO POR LOTE, VISANDO FUTURAS E
EVENTUAIS AQUISl<;6ES DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE PISCINA, COPA E
COZINHA, ELETRO E ELETR6NICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL ESPORTIVO E
EDUCATIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE.

OBJETO:

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

29

30
31
32

LOTE 01 - COPA E COZINHA
ESPECIFICACOES DO PROOUTO
Bacia em polipropileno resistente, capacldads aproximadamente 5 litros.
Bacia em oolipropileno resistente, Aproximadamente entre 15 18 litros.
Bacia em polipropileno resistente, dimens6es aproximadas Alt. 130mm, diametro 428mm,
capacldade aoroximada 10,5 litres.
Bacia em oollorooileno resistente. na cor beoe. capacidade aoroximadamentede 30 35 litros.
Bandeia clastico resistente. retangular com dimensOes 48 x 33,5 cm.
Bandeia retanaular inox 43 cm
Caixa Oraanizador de talheres cl tampa de olastlcos branco transoarente, com 4 diviss6rlas.
Caixa Organizadora cl plasticos transparente, em polipropileno, resitente na cor branca, com
tamoa e trava, cacacldade aoroximada de 20 litres.
Caixa Organizadora cl piastlcos transparente, em polipropileno, resitente na cor branca, com
tarnpa e trava, capacidade aoroximada de 50 litres.
Caixa Organizadora cl plasticos transparente, em polipropileno, resitente na cor branca, com
tamoa e trava, capacidade aproxirnada de 7,5 litres.
Caixa Termica Plastica resistente capacidade 45 Its, cor a decidir.
Chaleira de alumfnio com atca e tampa • capacldade 2,0 It
Coador de cafe modelo tradicional com cabo de madeira e tecido 100% algodao - com
aproximadamente 25cm de cumprimento.
Colher de Pau madeira oval tamanho de 30cm.
Colher de sopa peca (mica sem solda, dimensoes aproximadas: 95 x 22mm (cumprimento x
tarcura). Peso de sc.
Coiher dsscartavet arande oacote com 50 unidades
Colher p/ servir arroz, em acox inoxidavel, sem decoracao, peca unica sem solda, cabo com
aproximadamente 35 cm.
Cother para mexer em caldeiroes, em acox inoxidavel. sem decoracao, peca unica sem solda,
cabo com aoroximadamente 45 cm.
Cother perfurada em inox ceca unlca sem solda cabo com aoroximadamente 35 cm.
Concha em a90 inox, capacidade aproximadamente de 150ml, cabo comprimento 30 cm. Paya
unica, sem solda.
Copo de plastico com aica de 200 ml - plastlco resistente
Copo descartavel, para liquidos, com capacidade de 200 ml, com corpo frisado e rebordamento
anticortante. fabricado em poliestlreno at6xico, na cor branco, em confom,idade com a norma
ABNT NBR-14865/02. Acondicionados em sacos plasticos com 100 unidades cada, contendo
nome do fabricante e auantidade.
Copo descartavet, para liquidos, com capacidade de 50 ml, com corpo frisado e rebordamento
anticortante, fabricado em poliestireno at6xico, na cor branco, em conformidade com a norma
ABNT NBR-14865/02. Acondicionados em sacos plastlcos com 100 unidades cada, contendo
nome do fabricante e auantidade.
Cumbuca descartavel aoroximadamente15 cm pacote com 10 unid.
Cuscuzeira em aluminio - tamanho crande,
Cuscuzeira em aluminio, caoacidade 3, 1 L.
Cutelo em Aco lnox N. 6. Tloo Facao,
Dep6sito plastico com tampa, trava pl vedacao. para mantimentos, transparente. cor btanca.
Capacidade aproxidamente 1,5 Its
Disoensador de plastico para copes descartavsls de acua,
Escorredor de macarrao em aluminio com dimensao de aorodimadamente 40 50cm diametro.
Faca de Cozinha em aye carbono, com lamina de 25cm, cabo em polipropileno, para uso geral.
1 O poleaadas.
Faca de mesa toda em aco lnoxldavel, sem ponta, sem detalhes no cabo, dirnensoes

a

a

a

UNID.
und.
und.

QUANT
27
48

und.

29

und.
und.
und.
und.

18
62

und.

170

und.

60

und.

103

und.
und.

66

und.

108

und.

11

64
37

14

und.

200

pa cote

235

und.

31

und.

32

und.

31

und.

31

und.

900

pacote

6075

pacote

3820 -,

pacote
und.
und.
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1480
4
11
22

und.

46

und.
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63
9

und.

22

und.
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

acroximadas: C: 212 x L: 19mm. Peso minfmo de 44a.
Faqueiro com 18 pecas, em metal e cabo plasttco. com (6 colheres, 6 facas e 6 garfos) cor a
decidir.
Filme de polietileno, transparente, com boa aderencia, at6xico, medindo no minimo 30 cm de
largura por 300 metros de comprimento, em bobinas, embalados com dados de identificacao e
procedencla;
F6sforos de sequranca, com madeira 100% reflorestada - Pacote com 1 O caixas. Cada caixa
contendo 40 unidades(palitos)
FriQideira para frituras tamanho "M"
Garfo de mesa todo em aco inoxidavel, sem detalhes no cabo, dirnensces aproximadas: 193 x
23 mm lcumorimento x laraura). Peso mfnimo de 32a.
Garfo descartavel crande paccte com 50 unidades
Garrafa terrnlca para cafe, com tampa enrroscavel e sobre tampa, corpo plastico, capacldade
1,811
Garrafa termtca para cafe material aco inox escovado e coorocileno; cor inox, caoacidade 2, Sit
Garrafa termica, revestida em polipropileno nas cores azul, preto ou vermelho com ales e
tamoa airat6ria, internamente lavavel capacidade de 12 It. Com tomeira
Garrafa termica, revestida em polipropileno nas cores azul, preto ou vermelho com alca e
tamoa airat6ria, intemamente lavavet cacacidade de Sit. Com torneira
Guardanaoo de oaoel, 22 x 22 cm, folhas simples de cor branca. Pacote com 50 unldades
Jarra de suco elastics poliDropileno com tamoa e alca, na cor branca - 2 Its
Jarra oara suco de vidro temoerado, transcarente capacldade - 1 5 It
Joao de Cocos de vidro 280ml, transparente, resistente, contendo 6 cocos.
Joao de peneiras, linha dornesnca, com 3 cecas olasticas.
Jogo de xicara para cafe com pires, vidro temperado e capacidade 90 ml, contendo 6 x[caras e
6 oires.
Jogo de xicara para cha com pires, vidro temperado e capacidade 200 ml, contendo 6 xlcaras e
6 Pires.
Kit alrnentacao com 3 pecas, em plastlco resistente na cor azul. Contendo: 1 prato de 30cm, 1
CODO c/alca de 200ml e 1 colher de 17 cm.
Kit com 2 pote plastlco com tampa para mantimentos 1 Cafe e 1 Acucar com tampa roscavel,
Caoacidade aproximadamente 1,5 Its.
Kit com 5 deoosltos platicos com tamoa. tamanhos diferentes p/ armazenamento de alimentos.
Kit de Travessa de vidro resistente com 3 oecas retaneutar. Tloo marinex
Leiteira para cafe de alumfnio com alca caoacldade 2 Its
Palito de dente, de madeira. rollco - caixa com 100 unidades
Palito de madeira tipo churrasco, produzido com madeira de retlorestamento. Pacote com 100
unidades de 3,5mm
Panela Caldeirao de aluminio com tamoa e alca - aoroximadamente 27 It.
Panela Caldelrao de alumlnlo com tarnna e alca - aoroximadamente 38 It.
Panela de prsssao, modelo industrial, em aluminio reforcado com espessura minima de 4,0
mm, capacidade de 15 litres, com alcas de braquelite na tampa e na panela, tampa com
fechamento extemo, possui sistema especial de sequranca e valvula reguladora de pressao,
aprovada oelo inmetro.
Panela, tipo cacarola, em alumfnio batido, com tampa, atcas no mesmo material da panela, 40
cm de diametro. Caoacidade aoroximadamente 20 I.
Panela, tlpo cacarcla, em alumfnio batido, com tampa, alcas no mesmo material da panela,
Caoacldade aeroximadamente 15 I.
Pano de prato confeccionado em tecido bran co, 100% algodao, felpudo, absorcao, medindo
aproximadamente 48 x 85 cm
Peneira para peneira Goma formato de diarnetro de madeira.
Placa de corte em polipropileno, com canaleta, tamanho C: 37cm x L: 25cm x A: 0,8 cm. Na cor
branca. Para corta came.
Prato de vidro. fundo 23 cm de diametro - transoarente, resistente.
Prato de vidro, raso 23 cm de diametro - transoarente. resistente.
Prato descartavel raso, cor branca de 9 ooleaadas, cacote cl 10 unid.
Raio em lnox, com 4 faces, medindo 17 x 9 x 7, com cabo olasticos.
Saco olasticc transparente para embalaqem 1 kc
Saco olastico transoarente para embalaoem 2 ka
Saco otastico traosoarente para embatacem 3 ka
Saco olastlco transoarente para emoatacem 5 ka
Taca de vidro para ac:iua, transoarente. capacidade aoroximadamente 400ml.
Toalha de banho 100% alaodl!o, 70 x 1,30cm - cores variadas.
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ToaIha de rosto 100% al ocao, 50 x 80 cm - cores sortidas
Vela de Filtro, refil de carvao ativado.
LOTE 02 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
DESCRICAO DO PRODUTO

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Agenda TelefOnica "M"
Almofada para carimbo n• 3
Almofada para carimbo n• 4
Aoaqador Para ouadro branco.
Aoontador para laois olastico com deo6sito. 01 (um furo). Caixa com 24 unidades
Barbante de Plasticos - rolo 1 kg
Barbante de Corda - rolo 1 kg
Bastao cola ouente tamanho fine
Bastao cola ouente tamanho orosso
Bexioa de Borracha (resistente). oacote com 50 unidades. N. 07. cores a decidir.
Bobina Iara. 57mm x Como. 30m {maauina de calcular\
Borracha branca retanoular caixa cl 20 und.
Borracha conteira branca. oacote com 100 unidades
Caderno esolral caoa simples c/1O materias
Caderno orande esoiral caoa dura 96 folhas.
Caixa oara arouivo morto - oaPelao. Kraft 02 Caoas (344x125x237)
Caixa oara arouivo morto em oolionda Plastica - <C: 360x L: 130x A: 240\
Calculadora de bolso 8 diaitos - CLA 805
Calculadora media de mesa 12 dfaitos - OS 88258, 3.5 x 13,50 x 17 OOcm
Canela esferoqraflca azul, ponta 0,07, caixa com 100 unidades
Canela esferoorafica oreta, ponta 0,07, caixa com 100 unidades
Canela esferoorafica vannelha oonta 0,07, caixa com 50 unidades
Caneta hldro!lrafica - 12 cores - ponta fina, at6xico
Caneta hidrografica - 12 cores - ponta arossa, at6xica
caea Encardenacao ooliorooileno 0,3mm - oreta
Caoa Encardenacao ooliprooileno O 3mm - transoarente
Carbono dupla face, caixa com 100 fol has
Cartolina comum - cores variadas. DimensOes/oramatura 50x66, 150Q
Cartolina dupla face - cores vartadas 48x66.
CD - 700mb com envelooe.
Clip's 2/0 oalvazinado - caixa com 100 unidades
Clio's 4/0 calvazmadc - caixa com 50 unidades
Clio's 6/0 oalvaruzado - caixa com 50 unidades
Clip's 8/0 oalvanizado - caixa com 25 unidades
Cola Adesivo de contato universal bisnaoa.
Cola Gliter 35!:I. Cores variadas.
Cola Houida branca, lavavel, a base de aoua, tubo com 90o
Cola Hauida oara lsopor, llauido inflamavel, tubo com 900
Corretivo base d'aoua, nao toxico, ernbalaaem olastica de 18ml
DVD - 4.7 Qb com envelope - Regravavel
Elasticos para rouoa n" 18
Emborrachado E.V.A. normal - cores (bege, marron, laranja, verde, vermelho. preto, branco.
amarelo, verde limao. Illas, rosa, azul roval\
Envelope amarelo 162 x 229 lmeia folhal PCT Cl 100 UNO
Envelope amarelo 240 X 340 folha A4 . PCT C/ 100 UNO
Envelope correspondencla branco 114 X 229 PCT Cl 100 UNO
Estilete com lamina orande (orosso)
Etiqueta para impressora matricial 107 x 36mm x 1 coluna, 8 etiquetas por folha, caixa c/500 fls,
4.000 etiauetas. (contabll)
Extrator de aramno inox. tioo esoatula
Fita adesiva transoarente durex D&Oueno 12mm x 30m
Fita adesiva transoarente 45mm x 50 m
Fita Oecorativa cl espessura zcm, rolo cl 50 metros. ( vermelha, dourada, amarela, verde,
branca, laran]a)
Fita gomada pape! creoe 50 x 50 m
Fita p/ maquina de calcular <bobina)
Fita p/ rnaquina de datiloarafia
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Gaveteiro plastico oroanizador de mesa multiuso 4 aavetas (L31,5 - P41,0 - A61,5} transoarente
Giz de cera arosso caixa com 12 unidades
Glitter de ooliester - emoataaem de 100Q (Douradas, verde, vermelho)
Orameeador 26/6 metal 20 folhas
Gramoeador crofissional, resistente, metal 23/6 - 23/24 cap. 240 fls.
Gramoo oara aramoeador, tipo cobreado, 23/6 caixa com 1.000 unidades
Gramoo oara arampeador, tipo cobreado, 26/6 caixa com 5.000 unidades
Gramoo oara oistola 106/6 ex. 5.000und.
Gramoo trilho rnetallco, 80mm, caixa com 50 cares
Lanterna media de rnao, 05 LEDS. oocao de uso Recarrecavel.
Lapls de cera estaca cor oreta ex. cl 12 und.
Laois decor arande, caixa com 12 unidades
Laois oreto redondo N° 2, como de madeira, caixa com 144 unidades
Lapiseira proftssional, trace araftte - 0,7mm
Lapiseira proftssional, trace araftte - 0,9mm
Liga de borracha latex, amarela, elastics fina N.18, 500a. Pacote cl 1 Ka
Livro de ata capa dura, com 100 folhas
Livro de ala caoa dura, com 200 folhas
Livro de ata caoa dura, com 50 folhas
Livro de protocolos 100 folhas
Marcador para Retro Projetor, oonta fina (2.0mm) azul, caixa cl 12 unid.
Marcador oara Retro Projetor, oonta fina (2.0mm) oreta, caixa cl 12 unid.
Marcador para Retro Projetor, oonta fina (2.0mm) vermelha, caixa cl 12 unid.
Marcador permanente para CD/DVD - 2.0mm. cores variadas
Massa para modelar: escolar, cores variadas, nao t6xica, que nao solte tinta, macia, facil de
modelar, caixa com 06 unidades de aoroximadamente 60o.
Oraanizador de mesa com oorta laois. clios lembretes em acrilico.
Palito o/ oicole de madeira resistente, oacote cl 100unid.
Paoel 40kg tamanho A4, branca, resma com 200 folhas
Pape! 60kg, tamanho A4, branca, resma com 200 folhas
Pape! A4 branco, com 210 X 297 mm resma com 500 folhas 75GRS
Pape! celafone original incolor
uma pelicula de celulose regenerada, transparente,
homog!nea, nao porosa, resistente, at6xica e biodeqradavel, DimensOes do produto: 85 x
100cm
Paoel crecom medindo 2,0 x 0,48m - cores diversas
Paoel fotccrafico A4 oara imcressora iato de tinta oramatura 150a caixa com 50 folhas
Paoel madeira, oacote com 100 folhas
Paoel offcio 2, branco resma com 500 folhas
Pai:ier seda. Cores variadas.
Pasta A4 em "L" transparente de olastico.
Pasta AZ lombo estreito, caoa dura olastiftcada com ferraaem anti - ferruoem
Pasta AZ, lombo larqo. caca dura i:ilastificada com ferracem anti - ferruaem
Pasta catalooo com 100 plasticos caoa transoarente
Pasta ctassiflcadora cartao duclo 350mm X 230mm. Gramco plastico.
Pasta colecionador de cacelao com elastico, Cores variadas.
Pasta colecionador de clflstico transoarente com elastico. Tamanho offcio.
Pasta colecionador sanfonada olastico transcarente. catatoco com 12 divis6rias.
Pasta de olastico com grami:io trilho tamanho offcio transoarente.
Pasta plastica com flex, resistente, tioo malote cores variadas.
Pasta colionda com elastlco 35mm
Pasta oolionda com elastico 55mm
Pasta suspensa - em papelao marmorizada, com ponteira plastica nas extremidades, com furo
na capa, visor em material plastico transparente, etiqueta de identiftca~ao, grampo trilho em
material olasticc na contra caoa
Perfurador de oaoel, 2 furos, com caoacidade para 40/45 folhas
Pince! at6mico, (marcador permanente), confeccionado em material plastlco, descartavet ponta
de feltro. tinta a base de alcool - cor azul
Pince! at6mico, (marcador permanente}, confeccionado em material plflstico, descartavel, ponta
de feltro, tinta a base de alcool - cor vennelha
Pincer marca texto fluorescente - cores variadas
Pincel o/quadro branco. Ponta macia, acaca facilmente. Tinta esoecial. Cor azul.
Pince! p/Quadro branco. Ponta macia, apaaa facilmente. Tinta especial. Cor preto.
Pince! p/Quadro branco. Ponta macia, acaoa facilmente. Tinta esceclal. Cor vennelho.

e

und.
ex.

und.
und.
und.
und.
ex.
ex.
ex.
und.

45
520
66
323
14
120
417
70
105
90
30
1140
204
40
50
80
251
165
193
124
10
10
10
300

ex.

315

und.
resma
resma
resma

76
323
407
189
9270

und.

80

und.
ex.
oacote
resma
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und.
und
und.
und.
und.

1730
83
163
160
800
280
1200
3725
310\,
225
7180
550
158
440
120
1100
1060

und.

1950

und.

159

und.

698

und.

698

und.
und.
und.
und.

1990

oct

und.
und.
ex.
ex.
ex.
ex.
und.
ex.
ex.
ex.
und.
und.
DC!.

cacote

PRACA SENAOOR FERNANDES TAVORA, SIN - CENTRO - JAGUARIBE- CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: O-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66

ns

496

n5

i~

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

ITEM
1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Plncel Pelo N° 1 o
und.
Pince! Pelo N° 14
und.
Pince! Pelo N° 18
und.
Pistola para cola auente, o/bastAo fino
und.
Pistola para cola auente, o/bastao arosso
und.
Pistola para aramPo, coroo de ferro 4 -14 mm
und.
Placa de isooor 1 cm
und.
Placa de lsooor 2cm
und
rolo
Plastico adesivo contacto transoarente, rolo cl 25 metros, de boa aualidade
Ponta arafite p/ laciseira, esoessura 0,9 mm, ex. c/12 unid.
ex.
Prancheta de madeira com oecador metauco Tamanho A4
und.
Reabastecedor p/oincel atemico, conteudo 37ml, tinta oermanente a base de alcool, Cor azul.
und.
Reabastecedor p/pincel atomlco, conteudc 37ml, tinta permanente
base de alcoot, Cor
und.
vermelho.
Reabastecedor o/Pincel o/auadro branco 20ml, Cor azul
und.
und.
Reabastecedor o/pincel p/quadro branco 20ml. Cor preto
Reabastecedor p/pincel p/quadro branco 20ml, Cor vennelho
und.
und.
Reoua transoarente de 30cm cristal
und.
Suoorte oara fita adesiva oecuena ftioo durex P)
metro
Tecido nae tecido - TNT, cores variadas.
und.
Tesoura arande com IAmina em ace inox 6"21cm
Tesoura pequena escolar com oonta.
und.
Tinta guache para pintura em papel, papel cartao e cartolina, Jogo com 6 frascos de no
ex.
minimo15ml, contendo as 6 cores basicas (verde, vermelho, azul e amarelo), composieao baslca
de resina veqetal, acua desmlneralizada e piqmentos orcanlcos e conserva.
Tinta para almofada de carimbo, embalagem com 40ml cores preto e azul
und.
Umlficador de dedos, redimento ate 85 mil folhas, indicado pl manuseio de papel moeda, creme
und.
ligeiramente perfumado, dificulta apropagacao de fungos e bacterias, nao t6xlco, nao mancha,
nAo contem alicerina, economlco contem 12a.
Bobina TITB 80mm x 30m. pr6prio pra mflquina de fazer eletro, conserva naembalagem
Unid.
oriainal temperatura ambiente, local fresco, mater a umiclade abaix 85%.

a

LOTE 03 - LIMPEZA E HIGIENIZACAO
ESPECIFICACOES DO PRODUTO
Acido Muriatico, embalaaem em olastico resistente com tampa de vedacao, Frasco de 1 L
Aaua Sanitaria, embalaaem de 1 It.
Agua Sanitaria. Composto llquido para limpeza e desinfecciio de superficies, cujo produto ativo
o hioociorito de s6dio com 2 5% de cloro ativo. Embalaoem olastlca de 51.
Alcool etilico - 92°,8 - 1 Litro
Aoarelho de barbear de metal cabo com raunras, deve oossuir encaixe firme oara as laminas.
Aoarelho de barbear cescartavel com lamina dupla, resistente.
Aromatizante de ambiente. aerossol, embalaaem com 360ml.
Avental em PVC. Tamanho aoroximado O 80x0,5mts
Balde de plastico com alca. Caoacidade 12 Its
Borrifador de plastico para agua e alcool - opaco, para desinfeccao de superficies. Capacidade
de 500ml.
Cesto de lixo Plastico telado sem tampa, Capacidade 10 Its
Ciscador oara iardim tioo leoue em metal. tamanho medio, com cabo em madeira.
Desinfetante de uso aeral, liauido, embalaaem 2L
Detergente neutro biodeqradave], indicado para lavagem manual de copes, louc;as e utensilios
em geral na area de alimentos, odor neutro, com ficha tecnica e registro na ANVISA.
Embalaoens olasticas de 500 ml.
Escova de mao, oara escovacao de unhas, de cerdas macias.
Escova oara vaso sanitario, cabo de plastico e cerdas de nylon
Esponja de la de aco, formato retangular, aplicacAo limpeza geral. Pacote com 08 unidades de
60Q
Esponja para limpeza tipo dupla face. Esponja para limpeza duas faces, sendo uma face macia
para limpeza leve e outra face em material resistente para limpeza pesada, com medidas
aproximadas de 10 x 7 x 2cm. Para limpeza de superficies e utensflios em geral. Embalagem
com identificacao do oroduto e marca do fabricante.
Flanela para limpeza, 100% algodao, bordas overloqueadas em linhas de algodao, para uso
aeral. medindo aoroximadamente de 59 x 39 cm
lnseticida base de aaua, tioo aerossol, 300mlx212Q todo tioo de inseto.
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Lamina de barbear. Embalagem com 03 unidades.
Limoa aluminio, embalaaem de plastico de 500ml
Limpador instantaneo multiuso 500ml. (Tipo veja); lfquido; fragancia diversas. Complemento: na
embalagem devera constar a data da fabrica,;ao, da validade, numero do late, informacces e
advertencias.
Lixeira com tamoa Plastico, caoacidade 1 DOits.
Lixeira com tarnpa vai e vem 100 Its, material oolipropileno.
Lixelra com tamoa vai e vem 151ts, material ooliorooileno.
Lixeira com tamoa vai e vem 501ts, material ooliorooileno.
Lixeira otastlca redonda com oedat Caoacidade de 7,0lts.
Lustra m6veis. Emulsao aquosa cremosa, perfumada, para aphcacao em m6veis e superflcies
lisas. Aromas diversos. Frasco olastico de 500ml.
Luva para limpeza, tamanho grande, confeccionada em latex natural, forrada, palma da mao
antl-derraoante, ambidestra, amarela.
Luva para limpeza, tamanho media, confeccionada em latex natural, forrada, palma da mao antiderraoante ambldestra, amarela.
Luva para limpeza, tamanho pequeno, confeccionada em latex natural, forrada, palma da mao
anti-derraoante, ambidestra, amarela.
Mangueira trancada at6xica para jardim em PVC de alta flexibilidade, transparente 1/2 ", com
bico - 50m
Mangueira trancada para jardim em PVC de alta flexibilidade, transparente 1/2", com bico 30m
Pa de lixo plastica cl Caba conco Plas!iflcado 1mt.
Pano de chao , em alaodao cru, medindo aoroximadamente 40x68cm
Pape! higienico; branco, folha dupla, picotado, nao-recictado, al!a absorcao, macio, sem
perfume, 100% fibra celul6sica virgem, rolo com 30m x 10cm, oacote com 4 rolos.
Papal toalha, interfolhado com 02 dobras. Caixa com aproximadamente 1.000 folhas. Sem odor,
altamente absorvente e resistente ao urnldo. 100% celulose. Branco.
Papel toalha, interfolhado com 02 dobras. Caixa com aproximadamente 1.000 folhas. Sem odor,
altamente absorvente e resistente ao umido. 100% celulose. Pardo.
Pedra Sanitaria com suoorte/desodorizante sanaario bacteriostatlco. com 40a cada
Querosene - embalaoem olastica com 500 ml, orioinal do fabricante.
Rado de madeira grande, com uma lamina em borracha reforcada, macia, fixada na parte interior
da base
Rodo de Plastico slntetlco grande, com 2 (uma) !Amina em borracha reforcada, macia, fixada na
parte inferior da base. Base com 60cm e corn cabo.
Roda de Plastico sintetico pequeno, com 2 (uma) lamina em borracha reforcada, macia. fixada
na parte inferior da base. Base com 40cm e com cabo.
Sabao em barra com 200o cada. alicerinado, cacote com 5 unidades.
Sabao em p6, com enzimas, para limpeza geral, embalagem plasttca de SOOg, produto de
primeira linha.
Sabonete em barra, glicerinado, fragancia agradflvel, embalagem contendo no mfnimo 90
gramas
Sabonete liquido, aspecto fisico visccso, com fragancia aqradavel, Aplica,;Ao: para higieniza,;ao
e hldratacao da pele. Frasco de 200ml, com tamoa em oressao,
Saco (farinha) 60 kg resistente
Saco pJastico lixo, 100 litros, cor oreta. de oolicroclleno. Pacote com 100 unidades
Saco olastko lixo, 15 litros, car preta, de coliorocileno. Pacote com 100 unidades
Saco elastico lixo, 60 litros. car preta, de ooliorooileno. Pacote com 100 unidades
Saco ptastlco para lixo hospltalar 30 litros. Saco plastico para acondicionamento de reslduos
hospitalares infectantes, car branco leitoso, com simbologia infectante impressa no saco, com
capacidade para 40 litros. 0 produto devera ter registro na ANVISA de acordo com a NBR 9191
e NBR 7500 da ABNT. cacote com 100unid.
Saco plasttco para lixo hospitalar 50 litros. Saco plastico para acondicionamento de residues
hospitalares infectantes, cor branco leltoso, com simbologia infectante impressa no saco, com
capacidade para 60 litros. 0 produto devera ter registro na ANVISA de acordo com a NBR 9191
e NBR 7500 da ABNT. oacote com 1 OOunid.
Saco plastico para residues hospitalares infectates cor branco leitoso, capacidade 100 litros.
Saco plastico para acondicionamento de residues hospitalares infectantes, car branco leitoso,
com simbologia infectante impressa no saco. com capacidade para 100 litros. o produto devera
ter reoistrc na ANVISA de acordo com a NBR 9191 e NBR 7500 da ABNT. oacote com 1 OOunid.
Sacolas plasticas resistentes, tamanho arande 60x80
Sacolas plasticas resistentes, tamanho media 50x60
Sacolas olastlces resistentes, tamanho sacotao 80x100
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Soda Caustica. Franco com 350a.
suoorte Disoensador de olastlco resistente para panel toalha em folha.
Suoorte dispensador de sabonete liquido de otasnco oara oia caoacidade de 350ml
Vassoura com cerdas plumadas para piso de cerarnica, madeira e acimentados, com cabo de
madeira contendo a marca do fabricante.
Vassoura de oalha
Vassoura Multiuso pelo slntettco, resistente e grosso para lavagem de piso, com cabo de
madeira e base medindo aoroximadamente 30 cm
LOTE 04 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Descrlcao do Produto
APITO CROMADO.
BAMBOLE GRANDE.
BANCADA OFJCINA MECANICA
BARALHO EM PAPEL
BOLA DE BASQUETE INFANTIL (Peauena)
BOLA DE BASQUETE. (arande)
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL, COSTURADA
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, COSTURADA
BOLA DE FUTSAL INFANTIL, COSTURADA.
BOLA DE FUTSAL, COSTURADA.
BOLA DE HANDEBOL H1 l.
BOLA DE HANDEBOL H2L
BOLA DE PLASTICO COLORIDAS (rostinho)
BOLA DE VOLEY INFANTIL.
BOLA DE VOLEY.
BOMBA DE ENCHER BOLA Cl aaulha.
BONECA DE PANO, TAMANHO 30CM
BONECA NO CARINHO
BONECOS SUPER HEROIS
CARRINHOS DE PLASTICOS DIVERSOS
CONES GRANDE.
CONES MeDIO
CONES PEQUENO
CRONOMETRO
FLAUTA DOCE YAMAHA
JOGO BOLICHE GRANDE.
JOGO CAI CAI MACACO
JOGO EDUCATIVO - DAMA.
JOGO EDUCATIVO - DOMINO EM OSSO.
JOGO EDUCATIVO da MEMORIA. (variados)
JOGO EDUCATIVO - QUEBRA-CABECA INFANTIL. PECAS GRANDES.Cvariados\
JOGO EDUCATIVO - UNO.
LEGO PECAS GRANDES
KIT BOLINHAS PEQUENAS DE BORRACHA
KIT INSTRUMENTAL COM FLAUTA, VIOL.AO, BATERIA, CAVAQUINHO. PANDEIRO.
KIT TAPETE EVA EMBORRACHADO COM ALFABETICO
LIVROS INFANTIS (!DADE ATE 6 ANOS)
MEDALHAS OURO
MEDALHAS PRATA
PULA CORDA (EM GRUPO).
PULA CORDA (INDIVIDUAL).
BLOCOS DE CONSTRU~AO DE PLASTICOS
BLOCOS EMPILHAVEIS DE PECAS GRANDES
CARIMBOS EDUCATIVOS
DEDOCHES
FOTOCHES EM TECIDO - PERSONAGENS DIVERSOS
KIT BOLINHAS PEQUENAS DE BORRACHA
LOUSA MAGICA
MASSINHA DE MOODELAR
PREGADORES DE ROUPRA COLORIDOS
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UNO
UNID.
CAIXA
UNID.

QUANT
10
100
2
10
12
8
30
30
30
30
10
10
40
30
20
25
24
4
4
80
10
50
100
10
30
16
2
10
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22
60
20
27
2
12
14
110
400
400
10
10
20
5
10
25
20
10
10
50
50
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ITEM
1
2
3
4

5
6

7
ITEM
1
2
3
4

5
6

7
8
9

Lote OS - Eletrico e Eletr6nico
ESPECIFICACAO DO PRODUTO
Bateria para olicosimetro CR 2032 - 3V
Bateria para sonar 6LR61XA 9V
Pilha Grande
Pilha Media
Pilha palito AAA alcalina
Pilha oeauena AA alcalina
Pilha Pequena Recaveqavet
LOTE 06 - MAT. PISCINA
ESPECIRCACOES DO PRODUTO
Aklicida de cheque, embalaoem plastica de 1 L
Clarificante maxfloc embalaaem olastica de 1 L
Clore oranulado desinfetante oara oisclna de azuleios, balde de 10ko
Soluciio A vennelho de fenol 23ml
SolucAo B Orto-Tolidina 23ml
Aspirador plastlco com 03 rodinhas, peso aproximado de 2,085kg, equipado com engate
girat6rio, fabricado em termoptastico (ABS) injetado, sistema de regulagem da alturapara limpeza
do fundo
Manoueira de aspiracao azul para piscina, com alta flexibilidade e tlutuante, medindo 1.5"
Sulfate de aluminlo, embalaoem olastica de 1 Kg
Sulfate de cobre, embalagem plastica de 1 Kg

UNID
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.
Und.

QUANT
900
420

578

450
2022
1822
125

UNID.
und.
und.
und.
und.
und.

QUANT
130
140
60
4
4

und.

2

metro
und.
und.

40
300
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ANEXO II - MODELO OE PROPOSTA DE PRECOS

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)
Local de Data

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
COMISSAO PERMANENTE DE LICIT ACAO
Prezados Senhores,
Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de precos. conforme planilha abaixo, referente ao
PREGAO PRESENCIAL N° 10.01.01/2018, cujo objeto o REGISTRO DE PRECO. TIPO MENOR
PRE<;O POR LOTE, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISl<;6ES DE MATERIAL DE
LIMPEZA, MATERIAL DE PISCINA, COPA E COZINHA, ELl:TRO E ELETRCNICO, MATERIAL DE
EXPEDIENTE, MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE.

e

Nesta oportunidade, temos a declarar. sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto
desta licltacao; que nao possulmos nenhum fato impeditivo para participacao deste certame e que nos
submetemos a todas as clausulas e condicoes previstas neste edital.

ITEM

ESPECIFICACAO

LOTEXX
MARCA UNID QUANT VRUNIT VRTOTAL

01

02
03
04

05

VALOR GLOBAL DO LOTE XX: R$ XXXX l

\

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ XXXX (,-------~
PROPONENTE:
CNPJ N°:
REPRESENTANTE DA EMPRESA:
CPF N°:
FONE:
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Nome do Representante Legal
CPFn°
~---
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ANEXO Ill - MODELO DE DECLARACAO
MODELO N°01
(Juntaraos documentosrequerldos para habilita~ao)
DECLARACAO
(NOME E QUALIFICACAO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins que, em
cumprimento ao estabelecido na Lei Federal n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de
28/10/1999, e ao incise XXXIII, do artigo 7°, da Constituiyao Federal, nao emprega menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis)
anos em trabalho algum, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
Locale data

Nome do representante Legal
CPFN°
_

MODELO N°02
(Juntar com os documentosapresentados para credenciamento)
DECLARACAO
(NOME E QUALIFICACAO OO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins e sob as pena&
da Lei, que atende a todas as exiqenclas requeridas para habilitacao no PREGAO PRESENCIAL N°
10.01.01/2018, cujo objeto e o REGISTRO DE PREQO, TIPO MENOR PREQO POR LOTE,
VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIQCES DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE
PISCINA, COPA E COZINHA, ELETRO E ELETRCNICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL
ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA SUPRIR
AS NECESSIDADES DAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE, e que se submete, de
pleno acordo, a todos os termos e condicoes previstas no instrumento convocat6rio.
Locale data

Nome do representante Legal
CPFN°
_
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ANEXO IV· MODELO DE PROCURACAO
PROCURACAO
OUTORGANTE: -----• CNPJ N°
, situada a Rua----n° __ ,
----· neste ato representado pelo s6cio
, brasileiro,
natural de -----• nascido em _J_I__ , divorciado, ernpresario, identidade RG n°
------ e CPF -------·residente e domiciliado
na Av.
_
n°
, Bairro
, CEP
_

OUTORGADO:
, ---• RG n°
, CPF n°
: Pleno e
gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junta a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, no
processo de PREGAO PRESENCIAL N° 10.01.01/2018,
cujo objeto e o REGISTRO DE PRECO,
TIPO MENOR PREQO POR LOTE, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIQ6ES DE
MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE PISCINA, COPA E COZINHA, ELETRO E ELETRONICO,
MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES OAS UNIDAOES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JAGUARIBE - CE, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar no pregao os envelopes de
habilitac;ao e proposta de precos, assinar toda a docurnentacao necessaria, como tamoern formular
ofertas e lances verbals de precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome
da OUTORGANTE e tudo o mais que se fizer necessario ao fiel cumprimento deste mandato.
Locale data

Nome do representante Legal
CPFN°
_

OBS.: No caso de procuracao particular. reconhecer a firma do OUTORGANTE, em cart6rio.
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ANEXO V- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° __
PROCESSO N° 10.01.01/2018
PREGAO PRESENCIAL N° 10.01.01/2018
VALIDADE: 01 (um) ano

._/2018

Aos
dias do mes de
do ano de dois mil e
, na sala da Comissao
Permanente de Licitacao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, localizada no(a) Praca Senador
Fernandes Tavera, sin, Centro - Jaguaribe - CE. inscrito no CNPJ/MF sob on° 07.443.708/0001-66,
nos termos do art. 15 da Lei Federal n.? 8.666/93 e suas alteracces posteriores; Lei Federal n."
10.520, de 17 de julho de 2002 e as demais normas legais aplicavels, de acordo com o resultado da
classificacao das propostas apresentadas no PREGAO PRESENCIAL N° 10.01.01/2018,
foram
registrados os precos das empresas, de acordo com a classificacao por ela(s) alcancadats),
observadas as condicoes do edital que integra este instrumento de registro de precos e aquelas
enunciadas nas clausulas que se seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- A presente Ata tern por objeto o REGISTRO DE PREQO, TIPO MENOR PREQO POR LOTE,
VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIQL>ES DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE
PISCINA, COPA E COZINHA, ELETRO E ELETRONICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL
ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE mediante Pregao
Presencial n° 10.01.01/2018, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente
com as propostas das licitantes vencedoras, bem coma com os mapas de apuracao de lances
ofertados e/ou verbals apresentados pelas licitantes.
CAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS

2.1- O registro de precos formalizado na presente Ata tera validade de 01 (um) ano, contados a partir
da data de sua assinatura.
2.2- A partir da vig1:mcia da Ata de Registro de Precos, o licitante se obriga a cumprir integralment§
todas as condicoes estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, as penalidades pelo descumprimento de
quaisquer de suas clausulas.
2.3- As quantidades previstas no Anexo I - Especiftcacoes dos Produtos sac estimativas rnaxirnas
para o periodo de validade da Ata de Registro de Precos.
CLAUSULA TERCEIRA- DA ADMINISTRACAO

DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS

3. 1- 0 gerenciamento da presente Ata cabera ao Ordenador de Despesas da Secretaria responsavet
da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, na forma que a lei estabelece.
CLAUSULA QUARTA- DAS CONDICC>ES DE PARTICIPACAO

4.1- A Ata de Registro de Precos, durante sua vig~ncia, podera ser utilizada pela Secretaria
responsavel, na condlcao de 6rgao gerenciador e pelas demais Unidades Administrativas, ambas, da
Prefeitura Municipal de Jaguaribe, na conctcao de 6rgaos participantes, e por qualquer outro 6rgao ou
entidade da Administracao que nao tenha participado do certame licitat6rio, mediante previa consulta
a Secretaria responsavel da Prefeitura Municipal de Jaguaribe. desde que devidamente comprovada
a vantagem.
4.2- Os orqaos e entidades que nao participaram do Registro de Precos, quando desejarem fazer uso
da Ata de Registro de Precos deverao manifestar o seu interesse junto a Secretaria responsavel da
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Prefeitura Municipal de Jaguaribe, que indicara as possfveis licitantes e respectivos precos
registrados.
4.3- Cabera a empresa adjudicataria beneficlarla da Ata de Registro de Precos, observada as
condicoes nela estabelecidas, optar ou nae pelo fornecimento dos produtos, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fomecimento nao prejudique as obriga9oes
anteriormente assumidas.
4.4- As aquisicoes adicionais a que se refere o item anterior nao poderao exceder, por 6rgao ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Precos.
4.5- A existencla de precos registrados nao obriga aos 6rgaos ou entidades Participantes, a adquirir o
objeto licitado, sendo facultada a reauzacao de licita,;:ao especifica para a aqulslcao pretendida,
assegurado ao beneflciario do registro a preferencia de fomecimento em igualdade de condicoes.
CLAUSULA QUINTA - DO PRECO E ESPECIFICACAO
5.1. Os precos ofertados, especificacoes, quadro classificat6rio com precos propostos das licitantes,
da empresa vencedora e das que se dispuserem a ter seus precos registrados ao preco da primeira
colocada, empresa(s) e representante(s) legal(ais), encontram-se enunciados, em anexo, na presente
Ata de Registro de Precos.
CLAUSULA SEXTA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA
6.1- Os produtos serao entregues no almoxarifado da Secretaria responsavel da Prefeitura Municipal
de Jaguaribe, mediante solicltacao prevla da CONTRATANTE, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos. a contar da data do recebimento da respectiva Ordem de Compra, tudo de acordo com as
especificacces constantes da proposta apresentada.
CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO
7.1- 0 pagamento sera efetuado, no prazo de ate 30 (trinta) dias ap6s a entrega do objeto licitado,
mediante apresentacao da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pela
Secretaria responsavel da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
7.1.1- Para fins de pagamento a empresa contratada devera manter as mesmas condicoes de
habllltacao, cuja confirmacao sera feita atraves de consulta ao CRC ou atraves da internet nos
respectivos sites dos 6rgaos emissores das certloees de regularidade fiscal.
~
7.2- Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstancia que desaprove a liquidacao da
despesa, o pagamento sera sustado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras
Ira
necessarias, nao ocorrendo, neste caso, quaisquer onus para a Secretaria responsavet da Prefeit
Municipal de Jaguaribe.
7.3- A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais
multas e/ou indenizacoes devidas pela Contratada, assegurado o direito ao contradit6rio e a ampla
defesa.
CLAUSULA OITAVA- DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS
8.1- Entregar os produtos no almoxarifado da Secretaria responsavel da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe, mediante solicitacao previa da CONTRATANTE, dentro do prazo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da data do recebimento da respectiva Ordem de Compra, tudo de acordo com as
especificacoes constantes da proposta apresentada.
CLAUSULA NONA-DAS SANCCES ADMINISTRATIVAS
9.1- Ficara impedido de licitar e contratar com a Administra9ao, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motives determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabihtacao
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
a) Ensejar retardamento da realizacao do certame.
b) Cometer fraude fiscal.
c) Deixar de apresentar documento exigido para participacao no certame.
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d) Apresentar documento ou declaracao falsa.
e) Nao mantiver a proposta de menor preco ofertado em qualquer fase do certame.
f) Comportar-se de modo inidOneo.
g) Cometer fraude na prestacao dos services, e
h) Descumprir prazos.
9.2- As penalidades serao obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Jaguaribe
e, no caso de suspensao de licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas no edital e no contrato e das demais comlnacoes legais.
9.3- A contratada sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obriqacoes, a advertenclas,
suspensoes e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminlstracao Publica, sem
prejuizo das sancoes legais na esfera civel e criminal, alem de multas estipuladas na forma a seguir:
a) Multa de 10% (dez por cento) sabre o valor homologado, em caso de recusa da licitante em
assinar a Ata de Registro de Precos em 05 (cinco) dias uteis, contados da data de sua convocacao.
b) Multa de 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso na entrega dos
produtos, sabre o valor global do Contrato.
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:
c.1) Atraso, superior a trinta dias na entrega dos produtos.
c.2) Desistencla de entregar os produtos.
9.4-As multas previstas nas allneas anteriores, nao serao aplicadas de modo cumulative.
9.5- O valor da multa aplicada sera deduzido pela Secretaria responsavel da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe, por ocasiao do pagamento, momenta em que a unidade responsavel pelo mesmo
comunlcara a CONTRATADA
9.6 - As suspensees referentes aos direitos de licitar e contratar com a Adminlstracao Publica serao
aplicadas CONTRATADA pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, nos casos em que a lnadlmplencla
acarretar prejuizos para a Adrninistraeao.
9.7- A declaracao de lnidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Jaguaribe
sera aplicada a CONTRATADA que der causa, por duas vezes, a suspensao prevista no item
anterior.
9.8-As sancoes previstas no item 9.7 poderao ser aplicadas CONTRATADA que:
a) Praticar atos ilf citos, visando frustrar os objetivos da Licitacao.
b) Demonstrar nao possuir idoneidade para Contratar com a Admlnistracao Publlca, em virtude de
atos ilicitos praticados.
~
9.9- A inexecucao total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transterencia total ou parcial a outra
Empresa, sem previo assentimento do Orgao/Entidade, enseja sua rescisao com as consequent
penalidades previstas legalmente e contratualmente.
9.10- Para aplicacao das sancoes previstas neste topico a licitante sera submetida a processo
administrative para apuracao dos fatos. garantidos sempre os direitos previos da cita<;ao, da ampla
defesa e do contradit6rio, assegurados pela Constituicao Federal de 1.988.

a

a

CLAUSULA DECIMA - DA INEXECUCAO E DA RESCISAO CONTRATUAL
10.1- A lnexecucao parcial ou total do Contrato dara ensejo a sua rescisao, atendido o disposto nos
artigos 77 a 80 da Lein° 8.666/93 e suas posteriores.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
11.1- A Ata de Registro de Precos podera sofrer alteracoes obedecidas as disposicces contidas no
art. 65 da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores atteracces.
11.2- 0 preco registrado podera ser revisto em decorrencia de eventual reducao daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Secretario de
Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe promover as necessarias neqociacoes
junto as licitantes.
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11.3- Quando o preco inicialmente registrado, por motive superveniente, tornar-se superior ao preco
praticado no mercado, a Secretaria responsavel da Prefeitura Municipal de Jaguaribe convocara a
licitante visando a neqoclacao para reducao de precos e sua adequacao ao praticado no mercado.
11.4- Frustrada a neqociacao, a licitante sera liberada do compromisso assumido e a Secretario de
Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe convocara as demais licitantes visando
igual oportunidade de neqociacao.
11 . 5- Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e a licitante nae puder
cumprir o compromisso, devera apresentar
secretano de Planejamento e Gestao da Prefeitura
Municipal de Jaguaribe requerimento com as devidas justificativas e comprovacoes acerca do
ass unto.
11.6- A Secretaria responsavel da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, ap6s analise do requerimento,
podera liberar a licitante do compromisso assumido, sem apllcacao da penalidade, caso confirmada a
veracidade justificativas e comprovantes apresentados, e se a comurucacao ocorrer antes do pedido
de fornecimento.
11 . 7 - Ocorrendo a liberacao da licitante conforme o item acima, a Secretaria responsavel da
Prefeitura Municipal de Jaguaribe convocara as demais licitantes visando igual oportunidade de

a

neqoclacao.

11.8- Nao havendo exito nas neqociacoes, a Secretaria responsavel da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe procedera com a revoqacao da Ata de Registro de Precos, adotando as medidas cabiveis
para obtencao de ajuste mais vantajoso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA OE REGISTRO OE PRECOS
12.1- A Secretaria responsavel da Prefeitura Municipal de Jaguaribe podera cancelar o registro de
precos, sem prejulzo das sancoes cablveis:
12.1.1Quando a Licitante:
a) Nao mantiver, ou deixar de comprovar que rnantern as condicoes de habiittacao e qualificacao
exigidas neste Edita!;
b) Nao atender, ou atender parcialmente, os precos e as condicoes estipuladas;
c) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigac;oes que decorrerem do Edita! e da Ata de Registro
de Precos;
d) Recusar-se
revisao de precos proposta pela Secretaria responsavel da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe, com o intuito de adequa-los aos praticados no mercado;
~
e) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender as soucitacoes de fornecimento em
razao dos precos registrados, pela indisponibilidade do bem no mercado, ou, ainda, em decorrencia
de caso fortuito ou forca maior.
12.1.2- Quando a Secretaria responsavel da Prefeitura Municipal de Jaguaribe:
a) Verificar que os precos praticados no mercado sao mais vantajosos no que se refere ao subitem
11.4 acima.
b) Entender, motivadamente, conveniente e oportuno por razoes de interesse publico;
c) Constatar fato impeditivo
rnanutencao dos precos registrados.
12.2- A licitante podera solicitar o cancelamento do seu registro de precos na ocorrencia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execucao do ajustado, decorrentes de caso fortuito
ou forca maior, devidamente comprovados.

a

a

CLAUSULA OECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO
13.1-

A execucao

da Ata de Registro de Precos sera objeto de acompanhamento,

fiscalizac;ao

e

avaliacao por intermedio da Secretaria responsavel da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
13.2- A flscalizacao de que trata o subitem anterior sera exercida no interesse da Secretaria
responsavel da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
13.3- Quaisquer exigencias de fiscalizacao inerentes ao objeto da Ata de Registro de Precos deverao
ser prontamente atendidas pelo licitante, sem qualquer onus para a Secretaria responsavel da
Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA CONTRATACAO

14.1- Durante o prazo de validade do registro de precos, as empresas detentoras poderao ser
convidadas a firmar contratacoes de fornecimento, observadas as condicoes fixadas neste Edital e
nas determinacoes contidas na legislac;:ao pertinente.
14.2- Aplica-se as contratacees de fornecimento decorrentes de registro de precos o disposto no
Capitulo Ill da Lei Federal n.0 8.666/93, com suas respectivas alteracoes posteriores, no que couber.
14.3- Na hip6tese de a licitante primeira classificada ter seu registro cancelado e/ou nao firmar a
contratacao no prazo e condicoes estabelecidos, podera ser firmada ccntratacac com as demais
licitantes, convocadas pela ordem crescente de suas classlncacoes, ate que uma delas demonstre
interesse, desde que nas mesmas condicoes propostas pela primeira colocada e atendidas as
especlflcacoes e prazos exigidos neste Edita!.
14.4- A contratacao resultante do objeto deste Edital reger-se-a ainda pelas normas fixadas pelo
C6digo de Defesa do Consumidor, Lein. 8.078, de 11.09.90.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO
25.1- Fica eleito o faro da Comarca de Jaguaribe, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controversia oriunda do presente edital, que nae possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que ap6s lido, conferido e
achado conforme, vai assinado pelas partes.
Jaguaribe-CE, _de

Secretario de Planejamento e Gest.lie
6RGAO GERENCIADOR

de 20_.

Nome do Representante Legat
Nome da Empresa
LICITANTE

TESTEMUNHAS:
1.

_

Nome:
CPF:
2.

_

Nome:
CPF:
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ANEXO DA ATA OE REGISTRO DE PRECOS N° __

._/2018

Este documento e parte integrante da Ata de Registro de Precos n° __ ._/2018, celebrada entre o
municlpio de Jaguaribe, atraves da Secretaria responsavel e a(s) empresa(s) abaixo indicadas, cujos
precos estao a seguir registrados, demonstrado nas planilhas seguintes, conforme resultado extraldo
dos mapas de lances ofertados no Preqao Presencial n° 10.01.01/2018.

EM PRESA
ENDERECO
CNPJ N°
LOTE

TOTAL

EM PRESA

ENDERECO
CNPJ N°
LOTE

TOTAL
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ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N°

----TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICiPIO DE JAGUARIBE, ATRAVES DA
SECRETARIA
COM A
EMPRESA
, PARA O
FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O Municlpio de Jaguaribe, pessoa juridica de direito publico interno, com sede na Praca Senador
Fernandes Tavera, sin, Centro - Jaguaribe - CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.443.708/0001-66,
neste ato representado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria
, Sr(a).
-------' doravante denominado de CONTRA TANTE e, do outro lado, a empresa
.............................................
, com enderec;:o na Rua
, N°
, bairro
............... , em
Estado do
inscrita no CNPJ sob o n°
....................................
,
representada
par
,
CPF
n°
...............................
, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o
Edita! de Preqao Presencial n° 10.01.01/2018, Processo n° 10.01.01/2018, em conformidade com o
que preceitua a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes posteriores, a Lei
Federal n° 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes as suas normas e as
ctausulas e condicoes a seguir ajustadas:
Cl.AUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1- Processo de Licltacao, na modalidade Pregao Presencial, em conformidade com a Lei Federal N°
8.666/93 e suas alteracoes posteriores, a Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, devidamente
homologado pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Secretariota) de
do Municlpio de
Jaguaribe-CE.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
~
2.1- 0 presente contrato tern por objeto o REGISTRO DE PRE<;O, TIPO MENOR PRE<;O POR
LOTE, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISl<;OES DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIA
DE PISCINA, COPA E COZINHA, ELETRO E ELETRONICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE,
MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE, conforme especiticacao
contida no Anexo I, parte integrante deste processo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1- A CONTRATANTE paqara aota) CONTRATADO(A) pela execucao do objeto deste contrato o
valor global de R$
(
• conforme planilha em anexo.
CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACC>ESDA CONTRATANTE
4.1- A Contratante se obriga a proporcionar ao(a) Contratado(a) todas as condicces necessaries ao
pleno cumprimento das obriqacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n2
8.666/93 e suas aiteracoes posteriores;
4.2- Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e
impastos, empregados e dernais despesas necessarias ao born andamento dos services;
4.3- Comunicar ao(a) Contratado(a) toda e qualquer ocorrencla relacionada com a execucao do
objeto contratual, diligenciando nos cases que exigem providencias corretivas;
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4.4- Providenciar os pagamentos aota) Contratado(a)
atestadas pelo Setor Competente.

a vista das

Notas Fiscais /Faturas devidamente

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
5.1- Entregar o objeto do Contrato no almoxarifado da Secretaria de
, no
Municipio de Jaguaribe-CE, de conformidade com as condlcoes e prazos estabelecidos no Edita!, no
Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir
do recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas
alteracoes:
5.2- Manter durante toda a duracao do contrato, em compatibilidade com as obriqacoes assumidas,
todas as condlcoes de HABILITACAO e quallflcacao exigidas na llcitacao:
5.3- Providenciar a imediata correcao das deficiencias e/ou irregularidades
apontadas pela
CONTRATANTE, arcando com eventuais prejufzos causados
CONTRATANTE e/ou terceiros,
provocados por lneftclencla ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos
envolvidos na entrega do objeto contratual;
5.4- Os pedidos de prorroqacao de prazo de entrega serao dirigidos a Cornissao de Licitacao, ate
05(cinco} dias corridos, antes da data do terrnino do prazo de entrega, explicitadas as razOes e
devidamente fundamentadas;
5.5- Os atrasos ocasionados por motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que notificado o prazo
de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela SECRETARIA DE
, nao serao
considerados coma inadimplemento contratual.

a

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DO CONTRATO E 00 RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1- O contrato tera o prazo de vigencia a contar da data de sua assinatura ate 31 de Dezembro de
2018, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores.
6.2- 0 objeto da licita9ao sera recebido pelo liquidante da respectiva Secretaria, mediante a
apresentacao da fatura e nota fiscal, nos termos do Edita!.

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1- 0 pagamento sera efetuado, no prazo de ate 30 (trinta) dias ap6s a entrega do objeto licitado,
mediante apresentacao da Neta Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pela
Secretaria da
da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
~
7 .1.1- Para fins de pagamento a empresa contratada devera manter as mesmas condicoes de
habllitacao, cuja confirrnacao sera feita atraves de consulta ao CRC ou atraves da internet nos
respectivos sites dos 6rgaos emissores das certidces de regularidade fiscal.
7.2- Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstancia que desaprove a liquidac;ao da
despesa, o pagamento sera sustado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras
necessarias, nae ocorrendo, neste caso, quaisquer Onus para a Secretaria da
da
Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
7.3- A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais
multas e/ou indenizacoes devidas pela Contratada, assegurado o direito ao contradit6rio e
ampla
defesa.

a

CLAUSULA OITAVA- DA FONTE DE RECURSOS
8.1- As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta, dos recursos onundos do Tesauro
Municipal, sob a ootacao Orcamentaria:
elementos de despesas n°

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECO
9.1- Os precos sao firmes e irrealustaveis:
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CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES CONTRA TUAIS

10.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acrescimos ou
supressoes no quantitativo do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 12, art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas
atteracoes posteriores.
CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA

- DAS SANCOES

11 .1- Ficara impedido de licitar e contratar com a Adrninistracao, pelo prazo de ate 5 ( cinco) anos,
enquanto perdurarem os motives determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reablntacao
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penafidade, a licitante que:
a) Ensejar retardamento da realizacao do certame.
b) Cometer fraude fiscal.
c) Deixar de apresentar documento exigido para partlclpacao no certame.
d) Apresentar documento ou declaracao falsa.
e) Nao mantiver a proposta de menor preco ofertado em qualquer fase do certame.
f) Comportar-se de modo inid6neo.
g) Cometer fraude na prestacao dos services. e
h) Descumprir prazos.
11.2- As penalidades serao obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe e, no caso de suspensao de licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo,
sem prejulzo das multas previstas no edital e no contrato e das dernals cominacoes legais.
11.3- A contratada sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas oonqacoes, a advertenclas,
suspensoes e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publica, sem
prejulzo das sancees legais na esfera civet e criminal, alem de multas estipuladas na forma a seguir:
a) Multa de 10% (dez par cento) sabre o valor homologado, em caso de recusa da licitante em
assinar a Ata de Registro de Precos em 05 (cinco) dias uteis, contados da data de sua convocacao.
b) Multa de 0,3% (tres decirnos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso na entrega dos
produtos, sobre o valor global do Contrato.
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:
c.1) Atraso, superior a trinta dias na entrega dos produtos.
c.2) Desistencia de entregar os produtos.
21.4- As multas previstas nas alineas anteriores, nae serao aplicadas de rnodo cumulative.
21.5- O valor da multa aplicada sera deduzido pela Secretaria da
da Prefeitura
Municipal de Jaguaribe, por ocasiao do pagamento, momenta em que a unidade responsavet pelo ·
mesmo comunicara a CONTRATADA.
11.6 - As suspens6es referentes aos direitos de licitar e contratar com a Adrninistracao Publica serao
aplicadas a CONTRATADA pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadlmplencla
acarretar prejulzos para a Adrntrustracao.
11. 7- A declaracao de lnidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Jaguaribe
sera aplicada a CONTRATADA que der causa, por duas vezes. a suspensao prevista no item
anterior.
11.8-As sancoes previstas no item 21.7 poderao ser aplicadas a CONTRATADA que:
a) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da Licitacao.
b) Demonstrar nao possuir idoneidade para Contratar com a Adminlstracao Publica, em virtude de
atos illcitos praticados.
11.9- A Inexecucao total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferencia total ou parcial a outra
Empresa, sem previo assentimento do 6rgao/Entidade, enseja sua resctsao com as consequentes
penalidades previstas legalmente e contratualmente.
11.10- Para aplicacao das sancoes previstas neste t6pico a licitante sera submetida a processo
administrativo para apuracao dos fatos, garantidos sempre os direitos previos da cltacao, da ampla
defesa e do contradit6rio, assegurados pela Constituic;aoFederal de 1.988.

§}
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CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA

- DA RESCISAO

12.1 - A rescisao contratual podera ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
b) Amtqave], por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde que haja conveniencia da Administracao:
12.2- Em caso de rescisao prevista nos incises XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja
culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejulzos regulamentares comprovados. quando
os houver sofrido;
12.3- A rescisao contratual de que trata o incise I do art. 78 acarreta as consequencias previstas no
art. 80, incises I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA OECIMA-TERCEIRA

- DAS DISPOSICOES FINAIS

13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde a rnanitestacao final, completa e exclusiva,
do acordo entre elas celebrado;
13.2- Obrigacao do contratado de manter, durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacoes por ere assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualiflcacao exigidas na
licitar;ao.
CLAUSULA DE CIMA-QUART A - DO FORO

14.1- Fica eleito o fora da Comarca de Jaguaribe, para conhecimento das questOes relacionadas com
o presente Contrato que nao forem resolvidos pelos meios administrativos.
14.2- E, assim, inteiramente acordados nas clausutas e condicoes retro-estipuladas, as partes
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus juridicos e legais
efeitos.
JAGUARIBE-CE,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SECRETARIA DE

CONTRA_T_A_N_T_E

_

de

de 2018

Nome do Representante da Empresa
Nome da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.~--------~----~--~~--

Nome:
CPF:

2.~----------------------Nome:
CPF:

PRACA SENADOR FERNANDES TA.VORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: O-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66

