PREFEITURA

MUNICIPAL DE

JAGUARIBE
PREGAO PRESENCIAL N° 07.06.02/2018

LICITACAO DO REGISTRO DE PRECOS, DO TIPO
MENOR PRECO POR LOTE, VISANDO FUTURAS E
EVENTUAIS
AQUISICOES
DE
MOVEIS,
ELETRONICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,
CENTRAIS DE AR, FERRAMENTAS E OUTROS
MATERIAIS PERMANENTES, PARA SUPRIR AS
NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE.
O municipio de Jaguaribe, atraves da Comissao Permanente de Licitacao, devidamente nomeada
pela Portaria n° 003/2018, de 02 de janeiro de 2018, torna pubtico para conhecimento dos
interessados que, na data, horario e local abaixo previsto, abrira licitacao, na modalidade Preqao
Presencial, do tipo menor preco por lote, para atendimento do objeto desta ucitacao, de acordo com
as condicoes estabelecidas neste Edital, observadas as disposicoes 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 Pregoeiro Sra. Sr. Rafael Peixoto Amorim e sua equipe
de apoio composta por Uiara Costa Silveira e Wagner Barros Serrano, nomeados pela Portaria n°
106/2018, de 04 de junho de 2018.
HORARIO, DATA E LOCAL:
OS DOCUMENTOS DE HABILITA<;AO E PROPOSTAS serao recebidos em sessao pubhca marcada
para:
As 08:00 horas.
Do dia 25 de junho de 2018.
No endereco: Na Sala da Comissao Permanente de Licitacoes, na Secretaria de Planejamento e
Gestao, localizada na Rua Coneqo 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<;0ES DOS PRODUTOS
- MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
- MODELO DE DECLARA<;AO
- MODELO DE PROCURA<;AO
- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRE<;OS
- MINUTA DE CONTRATO

1.0 - DO OBJETO
1.1- A presente licitacao tern como objeto o REGISTRO DE PRECOS, DO TIPO MENOR PRECO
POR LOTE, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISl<;OES DE M6VEIS, ELETRONICOS,
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CENTRAIS DE AR, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS
PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE.
2.0- DAS RESTRICOES E CONDICOES DE PARTICIPACAO
2.1-RESTRICOES DE PARTICIPACAO:
PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: O-XX-88-3522-1092- CNPJ: 07.443.708/0001-66
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2.1.1- Nao podera participar empresa declarada inidOneaou cumprindo pena de suspensao, que lhes
tenham sido aplicadas, por forca da Lei de Licltacoes nQ 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
atteracoes 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
empresas;
2.1.4- Quando um dos s6cios representantes ou responsaveis 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;
2.2.2- 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 aoministracao da sociedade, com
identrticacao e assinatura com firma reconhecida em cart6rio;
2.2.3- Caso a proponente enquadrada na condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte
nao apresente a declaracao, na forma do item anterior, essa podera participar do procedimento
licitat6rio, sem direito, entretanto, a fruir,;:ao dos beneffcios previstos nos arts. 42 a 45 das Leis
Complementares n° 123/2006 e 147/2014.
2.2.4. No ato do credenciamento o(a) Pregoeiro(a) veriticara o eventual descumprimento das
condicoes de participacao, especialmente quanta a existencia de sancao que irnpeca a participacao
no certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
2.2.4.1. SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;
2.2.4.2. Cadastro Nacional de Empresas lnid6neas e Suspensas - CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da Uniao (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
2.2.4.1. Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Atos de lmprobidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

3.0- DOS ENVELOPES

a

a

3.1- A docurnentacao necessarla
Proposta de Precos, bem como
Habilltacao, devera ser
apresentada aota) Pregoeiro(a}, em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, hora e local
indicado no preambulo deste Edita!, conforme abaixo:

A PREFEITURA

MUNICIPAL DE JAGUARIBE
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA I CNPJ)
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECO
PREGAO PRESENCIAL N° 07.06.02/2018

A PREFEITURA

MUNICIPAL DE JAGUARIBE
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(IDENTIFICACAO DA EMPRESA I CNPJ)
ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PREGAO PRESENCIAL N° 07.06.02/2018
3.2-

E obrigat6ria a assinatura de quern de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE PRE<;OS.

3.3- Os Documentos de Habiiltacao e as Propostas de Precos deverao ser apresentadas por preposto
da licitante com poderes de representacao legal, atraves de procoracao publica, ou particular com
firma reconhecida. A nao apresentacao nae implicara em inabilitacao. No entanto, o representante
nao podera pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver sendo representada par um de seus
dirigentes, que devera apresentar c6pia do contrato social e documento de identidade.
3.4- Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habilitacao e as Propostas de Precos de
mais de uma licitante. Porern, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracao, podera
representar mais de uma licitante junto a Cornissao, sob pena de exclusao surnaria das licitantes
representadas.
4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE N° 02.
4.1- Os Documentos de Habilitacao deverao ser apresentados da seguinte forma:
4.1.1- Em originais ou publicacao 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 conter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de declaracao
ou requlamentacao do 6rgao emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na ausencia de tal
declaracao ou reqularnentacao, 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 a ultirna paqina, de modo a refletir seu nurnero exato;
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, impressas por qualquer processo rnecanico, eletronlco 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 nurnero de inscricao no CNPJ da licitante;
4.3.2- Assinatura do Representante Legal;
4.3.3- lndlcacao 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 casos em que couber;
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4.3.5- Prec;:o unitario e total propostos, cotados em moeda corrente nacional, em algarismos, [a
consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, taxas, contribuicoes e demais
encargos incidentes direta e indiretamente no objeto deste Edital;
4.3.6- Planilha de Prec;:os, contendo precos unitarios e totais de todos os itens constantes do ANEXO
I - aspeclflcacoes dos produtos.
4.3.7- Correrao por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de
explicitar em sua proposta.
4.3.8- O 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 os descritos por extenso e, no caso de incompatibilidade entre os valores unltario e
total, prevalecerao os valores unitarios
5.0 - EXIGENCIAS PARA HABILITACAO:
5.1-HABILITA<;AO JURiDICA:
5.1.1-

Cedula de identidade do responsavel legal ou slqnatario da proposta.

5.1.2- Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos (quando da nao
consolidacao), devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro
Comercial em caso de empresa individual, e no caso de sociedade por acoes, acompanhado da data
da assembleia que elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscrlcao
do ato constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exerclcio.
5.1.3- PROVA DE INSCRICAO NA:
a) Fazenda Federal (CNPJ);
b) Fazenda Estadual, (CGF);
c) Alvara de funcionamento;
5.2- REGULARIDADE 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 Contribuicoes Federais e da Drvida Ativa da Unlao, 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 Debitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
c) A cornprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita atraves de
Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Dfvida Ativa Municipal.
5.2.2- Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servic;:o - FGTS, atraves
de Certificado de Regularidade de sltuacao - CRS;
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5.2.3- Prova de mexistencla de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, atraves da
Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.
5.3- QUALIFICACAO TECNICA:
5. 3.1- Atestado de desempenho anterior fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
com identiticacao e firma reconhecida do assinante, que comprove que o licitante esteja realizando ou
tenha realizado fornecimento compativel com o objeto da presente licitacao.
5.4- QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
5.4.1-Certidao negativa de falencia e concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da
PROPONENTE, Justice Ordinaria;
5.4.2- Balance patrimonial e dernonstracces contabeis do ultimo exercicio social, ja exigivel e
apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicao por balancetes ou balances provis6rios. Tratando-se de Sociedade Anonima, 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 dernonstracces de Contas de Resultados.
5.4.2.1- Entende-se como na forma da lei, para os demais tipos societarios, o Balance Patrimonial
(inclusivetermos de abertura e encerramento do Livro Diario no qual se encontratranscrito)
devidamente chancelado na Junta Comercial da sede da licitante atraves de selo de autenticacao e
registro, conforme o caso, ou no cart6rio de trtulos e documentos, conforme a natureza juridica da
empresa.
5.5- OUTRAS EXIGENCIAS:
5.5.1- Declaracao expressa de que atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da CF/88, conforme
modelo do Anexo Ill, devidamente assinada.
5.5.2- Declaracao de Adirnplencia, expedida pela Secretaria de Planejamento e Gestao do Municipio
de Jaguaribe/CE, em horario de atendimento ao publico (07:30 hs as 11:30 hs). observacao: para
expedlcao da declaracao 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 docurnentacao tenha sido emitida pela Internet, s6 sera aceita se for
original, se for c6pia devera tarnbem ser autenticada em Cart6rio.
5.7- Os documentos apresentados deverac 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 vaiidos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o preco registrado na Ata
de Registro de Precos sera com a sede que apresentou a documentacao.
6.0- DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO
6.1- A abertura da presente tlcltacao dar-se-a em sessao publica, dirigida por um Pregoeiro, a ser
realizada no endereco constante do Preambulo, de acordo com a legisla9ao mencionada no
prearnbulo e o conteudo deste edital.
6.2-Antes do inicio da sessao, os representantes dos interessados em participar do certame, deverao
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se apresentar para credenciamento junto aota) Pregoeiro(a), devidamente munidos de documentos
que os credenciem a participar desta hcitacao, inclusive com poderes para formulacao de ofertas e
lances verbais e declaracao dando ciencia de que cumprem plenamente os requisitos de habllitacao,
conforme modelo fornecido pelo (a) Pregoeiro (a).
6.3-No dia e local designado neste edital, na presenca 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
documentacao exigida para a habtlitacao dos licitantes, registrando em ata a presence dos
participantes.
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 credenciara representante que sera admitido a intervir nas fases do procedimento
licitat6rio e a responder por 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;
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 atos pertinentes ao certame, em nome da licitante.
c) Declaracao de que tern condicoes de cumprir fielmente os requisitos de Habilitagao, conforme Modelo
II, Constante no ANEXO 111- MODELO DE DECLARACOES;
6.6-Caso o representante seja socio da empresa licitante com poderes de representacao, sociogerente, diretor da licitante ou titular de firma individual, deverao ser apresentados documentos que
comprovem tal condicao (atos constitutivos da pessoa jurldica, ata de sua elelcao, etc.), nos quais
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obriqacoes em decorrencia de tal
investidura.
6.7-Nos demais casos deverao ser apresentados procuracao por instrumento publico ou particular,
este ultimo com firma reconhecida em cart6rio e acompanhada de c6pia do ato de investidura do
outorgante (atos constitutivos da pessoa jurldica, 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 beneficios 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 administracao da sociedade;
6.9- Caso o proponente enquadrado na condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte
nao apresente a Certidao, na forma do em anterior, este podera participar do procedimento licitat6rio,
sem direito, entretanto, a frui9ao dos beneffcios previstos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n."
123/2006.
6.10-Estes documentos ( originais ou c6pias autenticadas em Cart6rio) deverao ser entregues fora
dos envelopes, para que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura dos
envelopes "Propostas de Precos".
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6.11-A nae apresentacao ou incorrecao insanavel de quaisquer dos documentos de credenciamento
do preposto nao lnabllltara o licitante, mas irnpedira 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 caso.
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 participacao de um mesmo
representante para mais de uma empresa licitante.
7.0- DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS
7 .1- O Pregao 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 obedecera ao criterio 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 classificacao inicial das propostas passlveis de ofertas de lances verbais, a oferta de
lances verbais das licitantes proclamados para tal a classltlcacao final das propostas e exame da
aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor;
7.2.2- A etapa de habilita9ao, declaracao da licitante vencedora e adiudicacao compreendera a
veriflcacao e anaiise dos documentos apresentados no envelope "Documentos de Habihtacao" da
licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigencias constantes do
presente edital, bem como a declaracao da licitante considerada vencedora do certame e a
adjudicacao, sendo esta uitima feita caso nao ocorra interposicao de recurso.
7.3- Ap6s a entrega dos envelopes nao cabera desistencia, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
7.4- Da reuniao para recebimento, abertura e classificacao das propostas e habilitacao, sera lavrada
ata circunstanciada, que rnencionara todas As licitantes, as propostas apresentadas, as observacoes
e irnpuqnacoes feitas pelas licitantes e demais ocorrenclas que interessarem ao julgamento da
licitacao, 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 numero
minimo de dois licitantes;
7.5- A reuniao mencionada no item anterior podera ser gravada, pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de
Apoio, por qualquer meio de reproducao rnecanica ou etetronlca, como a fotoqranca, cinernatoqrafica,
fonoqrafica ou de outra especie. O(A) Pregoeiro(a) comunicara as licitantes qual o meio de grava9ao
estara utilizando e os registros decorrentes desta poderao ser utilizados para cornprovacao de atos e
fatos nele contidos, sendo que sera arquivada por um periodo de 60 (sessenta) dias ap6s a data da
reuniao.
7.6- A licitante vencedora sera convocada a apresentar a proposta de preco definitiva e assinar a Ata
de Registro de Precos, nos termos da minuta constante do Anexo V deste edital.
7.7- o Municipio de Jaguaribe se reservara ao direito de efetuar diligencias visando confirmar as
inforrnacoes apresentadas pela licitante sobre as caracteristicas dos produtos ofertados. Caso sejam
encontradas discrepancies entre informacoes contidas em docurnentacao impressa e na proposta
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especifica, prevalecerao as da proposta. Se inexequiveis, este fato irnplicara na desclassjficacao da
proposta da licitante.
8.0-DA FASE DE CLASSIFICACAO DE PRECOS
8.1- serao abertos os envelopes "Proposta de Pre90" de todas as licitantes e o(a) Pregoeiro(a)
inforrnara as participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preco para o
fornecimento do(s) objeto(s) da presente licita9ao e os respectivos valores ofertados.
8.2- O(a) Pregoeiro(a) fara a ordenacao dos valores das propostas, em ordem decrescente, de todas
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) classificara as melhores propostas, ate o rnaximo de 03
(tres), para que seus(suas) representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
precos oferecidos nas propostas escritas.
8.3- Em seguida, sera dado infcio a etapa de apresentacao de lances verbais, que deverao ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com precos decrescentes.
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 sido
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), irnpltcara
exclusao da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua ultirna proposta
registrada para classiflcacao. 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 classificacao final das propostas, o(a)
Pregoeiro(a) examinara a aceitabilidade da primeira classificada, quanto 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 estimados
para a contratacao.
8.5- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se
realizem lances verbais, o desempate se fara por sorteio, em ato publico, na pr6pria sessao do
Preqao, observado, primeiramente, o disposto no item 8.5.1.
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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:
8.5.1.1Entende-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, proceder-se-a da seguinte
forma:
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 minutos, sob pena de
p11recNlu_sao,situac;dao em que sera addjud~cado em seu favor o objedto licitado;
f
.
- ao ocorren o a contratacao a rrucroempresaou empresa e pequeno porte, na orma do incise
I deste item, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese do
item 8.5.1.1 deste Edital, na ordem classificat6ria, para o exercicio do mesmo direito, tarnbern todos
no prazo de cinco minutos cada, sob pena de preclusao;
Ill - no caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 8.5.1.1, inciso 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 Edital, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.5.1.4- O disposto no item 8.5.1.2 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver sido
apresentada par 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 nao
atinja o valor de referencia definido pela administracao publics.
8.6- Nas sltuacoes em que nao 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 Administracao.
8. 7- Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente as
penalidades constantes deste edital.
8.8- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n."
01 (Proposta de Preco], ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou com
irregularidades, bem como os que apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequiveis,
serao consideradas desclassificadas, nao se admitindo complementacao posterior.
8.8.1- Conslderar-se-ao precos manifestamente inexequiveis aqueles que forem simb61icos, irris6rios
ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
8.9- Em caso de diverqencia entre inforrnacoes contidas em docurnentacao impressa e na proposta
especffica, prevalecerao as da proposta. Em caso de divergencia entre informacoes contidas nos
documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porern nao exigidos, prevalecerao as
primeiras.
9.0- DA FASE DE HABILITACAO

E DO JULGAMENTO
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9.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 8 deste edital, e sendo aceitavel a proposta
cfassificada em primeiro fugar, o(a) Pregoeiro(a) anunciara a abertura do envelope referente aos
"Documentos de Habilitacao" desta licitante.
9.2- As ficitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n° 02
(Documentosde Habilita(;ao), ou os apresentarem em desacordo com o estabefecido neste editaf,
ou com irregularidades, serao consideradas inabilitados, nao se admitindo complementacao posterior,
salvo disposto no item 9.2.1.
9.2.1- Na forma do que dispOe o 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.
9.2.1.1Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasiao de participacao neste
procedimento
licitat6rio, deverao apresentar toda a documentacao exigida para efeito de
cornprovacao 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 momenta em que a proponente for declarado o vencedora
do certame, para reqularizacao da docurnentacao, pagamento ou parcelamento do debito, e ernissao
de eventuais certidOes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.
9.2.1.3A nao regularizac:;:ao da docurnentacao, no prazo previsto no item anterior, impiicara
decadencia do direito
contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93, sendo facultado a Administracao convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitac:;:ao.

a

9.2.1.4- Sera inabilitada a licitante que nao atender as exigencias deste edital referentes a fase de
habilitacao, bem como apresentar os documentos defeituosos em seu conteudo e forma, e ainda, a
ME ou EPP que nae apresentar a reqularizacao da documentacao 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, pelo(a) Pregoeiro(a), caso nao haja intencao de
interposicao de recurse.
9.4- Se a oferta nae for aceitavel ou se a licitante desatender as exiqencias habilitat6rias, o(a)
Pregoeiro(a) examinara a oferta subsequente, permitida reneqociacao - item 8.6 do edital,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a venncacao da hablhtacao da licitante, na ordem de
classificacao, e assim sucessivamente, ate uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.

9.5- A licitante declarada vencedora do certame devera apresentar, na propria sessao, Proposta de

Preco formal que ratifique o ultimo lance ofertado, se for o caso. E facultado ao(a) Pregoeiro(a)
prorrogar o prazo, motivadamente, por 24 (vinte e quatro) horas, contados da nonncacao realizada na
audiencia puolica do Preqao;
9.6- Da sessao do Pregao sera lavrada ata circunstanciada, que rnencionara as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de ctasslficacao, a analise da
documentacao exigida para habllitacao e os recurses interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao
final, pelo(a) Pregoeiro(a), sua Equipe de Apoio e pelos(as) representante(s) credenciados(as) das
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licitantes presentes
dois licitantes.

a sessao ou por representantes entre eles escolhidos, sendo o nurnero minimo de

9.7- Ao final da sessao, caso nao haja intencao de interposicao de recurso e o preco final seja igual
ou inferior ao previsto para a prestacao dos services, sera feita, pelo(a) Pregoeiro(a), a aojudicacao a
licitante declarada vencedora do certame e encerrada a reuniao. Posteriormente, o processo,
devidamente instruido, sera encaminhado para a autoridade competente para homoloqacao e
subsequente contratacao.
9.8- Os envelopes com os documentos relativos a habllltacao das licitantes nao declaradas
vencedoras serao retirados pelos(as) representantes das licitantes na pr6pria sessao, Os
remanescentes perrnanecerao 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 licitante vencedora do certame, qualquer licitante
podera manifestar, imediata e motivadamente, a intencao de interpor recurso, 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 nurnero de dias, que
cornecarao a correr do terrnino do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
10.1.1- A falta de rnanifestacao imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessao do
Preqao, importara a preclusao do direito de recurso e a adiudlcacao do objeto da licita9ao pelo(a)
Pregoeiro(a) a licitante vencedora.
10.1.2- A peti9ao podera ser feita na pr6pria sessao e, se oral, sera reduzida a termo em ata,
facultado aota) Pregoeiro(a) o exame dos fatos e julgamento imediato do recurse.
10.2- O acolhimento de recurso importara a invalldacao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
10.3- Os autos do processo administrativo permanecsrao na Cornissao de Licltacao, com vista
franqueada aos interessados.
10.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Ordenador(a)
de Despesas homoloqara o procedimento licitat6rio e aojudlcara 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 recursos e impuqnacoes interpostos fora dos prazos nae serao conhecidos.
11.0 - DAS OBRIGACOES

DA EMPRESA VENCEDORA

11.1- Entregar os produtos no almoxarifado da SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO da
Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mediante soucitacao 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 especiflcacoes constantes da proposta apresentada.
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12.0 - DAS CONDICOES PARA FORMALIZACAO E ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS, FORNECIMENTO E VIGENCIA.
12.1- Ap6s a homoloqacao 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 assinatura da Ata de Registro de Precos podera ser prorrogado por uma vez, por
igual periodo, quando solicitado pela empresa vencedora durante seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Secretaria de Planejamento e Gestao,
12.3- O nao cumprimento do disposto no item anterior sujeitara a empresa vencedora ao disposto nos
artigos 64 a 81 da Lei n° 8.666/93 e ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sabre 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
Adrninistracao Publica pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais corninacoes legais.
13.0 - DO REGISTRO DE PRECOS
13.1- A Ata de Registro de Precos, durante sua vigencia, podera ser utilizada pela Secretaria de
Planejamento e Gestao, 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 Adrninistracao que nao tenha participado do certame licitat6rio, mediante
previa consulta a Secretaria de Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, desde
que devidamente comprovada a vantagem.
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 junto a Secretaria de
Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, que lndlcara as possiveis licitantes e
respectivos precos registrados.
13.3- Cabera a empresa aojudicataria 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 fornecimento nao prejudique as obriqacoes
anteriormente assumidas.
13.4- 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.
13.5- A existencia de precos registrados nao obriga aos 6rgaos ou entidades Participantes, a adquirir
o objeto licitado, sendo facultada a realizacao de licitacao especifica para a aquisicao pretendida,
assegurado ao beneficlarto do registro a preferencia de fornecimento em igualdade de condicoes.
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13.6- Na hip6tese de ocorrencia da situacao a que se refere o item 12.3, sera convocada outra
licitante, observada a ordem de classiflcacao, ocasiao na qual o Pregoeiro avaliara a aceitabilidade da
oferta e a docurnentacao do convocado, podendo, ainda, negociar diretamente com esta para
obtencao de preco melhor.
14.0-DAS ALTERACOES

NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

14.1- A Ata de Registro de Precos podera sofrer alteracoes obedecidas as otsposicces contidas no
art. 65 da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alteracoes.
14.2- 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 Secretaria de
Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe promover as necessarias neqociacoes
junta as licitantes.
14.3- Quando o preco inicialmente registrado, por motive superveniente, tornar-se superior ao preco
praticado no mercado, a Secretaria de Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe
convocara a licitante visando a neqociacao para reducao de precos e sua adequacao ao praticado no
mercado.
14.4- Frustrada a neqociacao, a licitante sera liberada do compromisso assumido e a Secretaria de
Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe convocara as demais licitantes visando
igual oportunidade de neqociacao.
14.5- Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados ea licitante nae puder
cumprir o compromisso, devera apresentar a Secretaria de Planejamento e Gestao da Prefeitura
Municipal de Jaguaribe requerimento com as devidas justificativas e comprovacoes acerca do
assunto.
14.6- A Secretaria de Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, ap6s analise 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 de Planejamento e
Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe convocara as demais licitantes visando igual
oportunidade de neqociacao.
14.8- Nao havendo exito nas neqociacoes, a Secretaria de Planejamento e Gestac 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 -DO CANCELAMENTO

DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

15.1- A Secretaria de Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe podera cancelar o
registro de precos, sem prejuizo das sancees cabiveis:
15.1.1- Quando a Licitante:
a) Nao mantiver, ou deixar de comprovar que mantern as condicoes de haouitacao e quahficacao
exigidas neste Edita!;
b) Nao atender, ou atender parcialmente, os precos e as condicoes estipuladas;
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c) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigac;:oes que decorrerem do Edital e da Ata de Registro
de Prec;:os;
d) Recusar-se a revisao de prec;:os proposta pela Secretaria de Planejamento e Gestao da Prefeitura
Municipal de Jaguaribe, com o intuito de adequa-los aos praticados no mercado;
e) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender as solicitacces de fornecimento em
razao dos preens registrados, pela indisponibilidade do bem no mercado, ou, ainda, em decorrencia
de caso fortuito ou forc;:a maior.
15.1.2- Quando a Secretaria de Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe:
a) Verificar que os prec;:os praticados no mercado sao mais vantajosos no que se refere ao subitem
14.4 deste edital;
b) Entender, motivadamente, conveniente e oportuno por razoes de interesse publico;
c) Constatar fato impeditivo a manutencao dos prec;:os 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 maior, devidamente comprovados.
16.0 - DA FISCALIZACAO
16.1- A execucao da Ata de Registro de Prec;:os sera objeto de acompanhamento, fiscalizacao e
avaliacao por lntermedio da Secretaria de Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe.
16.2- A fiscahzacao de que trata o subitem anterior sera exercida no interesse da Secretaria de
Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
16.3- Quaisquer exiqenclas de fiscalizac;:aoinerentes ao objeto da Ata de Registro de Prec;:os deverao
ser prontamente atendidas pelo licitante, sem qualquer onus para a Secretaria de Planejamento e
Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
17.0 - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACC>ES
17 .1- Ate 02 ( dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
fisica ou juridica podera solicitar esclarecimentos, providenclas ou impugnar o ato convocat6rio deste
Preqao Presencial.
17.2- Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitacao perante a Administracao a
pessoa que nae o fizer dentro do prazo fixado no subitem acima, hip6tese em que tal cornunicacao
nao tera efeito de recurso.
17.3- A irnpuqnacao feita tempestivamente pela licitante nao o impedira de participar do processo
licitat6rio ate o transito em julgado da decisao a ela pertinente.
17.4- Somente serao aceitas solicitacoes de esclarecimentos, providencias ou impugnar;;oesmediante
peticao confeccionada em rnaquina datiloqrafica ou impressora eletrOnica, em tinta nao lavavel, que
preencham os seguintes requisitos:
a) O enderecamento ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jaguaribe;
b) A identificac;:ao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos
documentos comprobat6rios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissao,
domicilio, nurnero do documento de identiftcacao, devidamente datada, assinada e protocolada na
sede da Comissao de Licitacao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, dentro do prazo legal.
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17.5- Cabera ao Pregoeiro decidir sabre a peticao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
17.6- Acolhida a peticao de impuqnacao contra o ato convocat6rio que importe em modiflcacao dos
termos do edital sera designada nova data para a realizacao do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a forrnulacao 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 condtcoes fixadas neste Edita! e nas determlnacoes contidas
na legislac;aopertinente.
18.2- Aplica-se as contratacoes 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.
18.3- Na hip6tese de a licitante primeira classificada ter seu registro cancelado e/ou nae firmar a
contratacao no prazo e condicoes estabelecidos, podera ser firmada contratacao com as demais
licitantes, convocadas pela ordem crescente de suas classiftcacoes, ate que uma delas demonstre
interesse, desde que nas mesmas condicoes propostas pela primeira colocada e atendidas as
especificacces e prazos exigidos neste Edita!.
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 de Planejamento e Gestao 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 especlflcacoes constantes da proposta apresentada.
20.0 - DO PAGAMENTO
20.1- 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 de Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
20.1.1- Para fins de pagamento a empresa contratada devera manter as mesmas condicoes de
habilitacao, cuja confirrnacao 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 circunstancla que desaprove a uquloacao da
despesa, o pagamento sera sustado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras
necessarias, nao ocorrendo, neste caso, quaisquer onus para a Secretaria de Planejamento e Gestao
da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
20.3- A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais
multas e/ou indemzacoes devidas pela Contratada, assegurado o direito ao contradit6rio e a ampla
defesa.

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
21.0- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

21.1- Ficara impedido de licitar e contratar com a Adminlstracao, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao
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.
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.
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 multas previstas no edital e no contrato e das demais cominacoes legais.
21.3- A contratada sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obriqacoes, a advertencias,
suspensoes e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracac Publica, sem
prejufzo 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 triqesirno 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) Desistencia de entregar os produtos.
21.4- As multas previstas nas alineas anteriores, nao serao aplicadas de modo cumulativo.
21.5- 0 valor da multa aplicada sera deduzido pela Secretaria de Planejamento e Gestao da
Prefeitura Municipal de Jaguaribe, por ocasiao do pagamento, momento em que a unidade
responsavel pelo mesmo comunicara a CONTRATADA.
21.6 - As suspensoes referentes aos direitos de licitar e contratar com a Adrnmistracao Publica serao
aplicadas CONTRATADA pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, nos casos em que a lnadirnplencia
acarretar prejuizos para a Admlnistracao.

a

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.

a

21.8-As sancoes previstas no item 21.7 poderao ser aplicadas CONTRATADA que:
a) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da Licita9ao.
b) Demonstrar nao possuir idoneidade para Contratar com a Administracao Publica, em virtude de
atos ilicitos praticados.
21.9- A inexecucac total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferencla total ou parcial a outra
Empresa, sem previo assentimento do Orgao/Entidade, enseja sua rescisao com as consequentes
penalidades previstas legalmente e contratualmente.
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21.10- Para apllcacao das sancoes previstas neste t6pico a licitante sera submetida a processo
administrativo 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 RESCISAO 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 Lein° 8.666/93 e suas posteriores.
23.0 - DAS DISPOSICOES

GERAIS

23.1- Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comurucacao do
Pregoeiro em contrario.
23.2- Qualquer pedido de esclarecimento em relacao a eventuais duvidas na interpretacao do
presente Edita! e seus Anexos devera ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no endereco
constante do prearnbulo deste edital.
23.3- As normas que disciplinam este Preqao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados desde que nao comprometam o interesse da Adrninistracao, a
finalidade e a sequranca da contratacao.
23.4- A licitante e responsavel administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das
inforrnacoes e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitacao;
23.5- lndependentemente de dectaracao expressa, a simples participacao neste certame implicara na
aceitacao plena das condicoes estipuladas no presente edital e submissao as normas nele contidas.
23.6- O desatendimento de exigencias formais nae essenciais nao implicara o afastamento da
licitante, desde que seja possfvel a afericao da sua qualiticacao e a exata cornpreensao da sua
proposta, durante a reallzacao da sessao publlca de Preqao.
23.7- I: facultado ao Pregoeiro ou a autoridade competente, em qualquer fase da licitacao, a
promocao de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a mstrucao do processo.
23.8- A autoridade competente podera revogar a licita9ao por razoes de interesse publlco decorrentes
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anula-la por ilegalidade de offcio ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
23.9- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do infcio
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.
23.1 O- E vedado ao servidor dos 6rgaos e entidades da Adrrunistracao Publica, inclusive Fundacoes
institufdas ou mantidas pelo Poder 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 habilitac;aotara parte dos autos da ucitacao e nao
sera devolvida ao proponente;
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23.12- Aos casos omissos aplicar-se-ao as demais disposicoes 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- 0 resultado deste Pregao sera publicado na forma da sua divulqacao.
24.0 - DO FORO
24.1- Fica eleito o foro 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, par mais privilegiado que seja.
Jaguaribe-CE, 11 de junho de 2018.

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

ANEXO 1- ESPECIFICACOES

ITEM
1
2
3
4

5

6

7
8
9

DOS PRODUTOS

LOTE 01 - MOVEIS E ELETRONICOS
ESPECIFICACAO DO PRODUTO
Armario para Escrit6rio em ace, 2 portas com 3 reforr;:os, 1 prateleira fixa e 3 regulaveis a cada
50mm, capacidade par prateleira de 20kg, pintura eletrostatica a p6 e pintura esmalte
sintetico.Dirnensees: alt 1900mm Iara 800mm orof 400mm. car cinza.
Armano suspenso em aco para cozinha com 3 portas. Cor a decidir.
Arquivo de aco 04 gavetas, para pasta suspensa, dimensc5es: alt 1335mm larg 470mm prof
470mm alt 570mm parte interna das gavetas: alt 250mm larg 390mm prof 480mm. Capacidade
par gaveta: 30 a 40 pastas ou 25kg - desliza par oatins de nvlon
Banqueta para balcao em Pu, regulavel com assento e encosto estofado em corino, apoio de pes,
base em ace inox.
Bebedouro c/ 2 torneiras, gabinete em aco lnoxidavel, capacidade para 100 Its agua refrigerada.
Serpentina em ace inox com isolamento em poliuretano; torneira em metal cromado para copo ao
uso em agua refrigerada do reservat6rio; termostato fixo com regulagem de temperatura para
ajuste de 04 a 15 graus; voltagem opcional em 110 v e 220 v; fabricados com modernissimo
compressor hermetico de 1 /5, 1 /4 e 1 /3 de Ho com cas ecol6aico R 134a
Bebedouro coluna altura: 1,01 m largura: 32,00 cm profundidade: 32,00 cm. Reservat6rio de agua
vedado: garante a qualidade da agua do garrafao, sistema easy open removlvel: faz a abertura
automatica do garrafao, funr;:ao mix: permite a mistura de agua gelada e natural com apenas um
toque, termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da agua
gelada entre 5°C e 15°C, refriqeracao par compressor: agua gelada ate nos dias mais
quentes.Baixo consumo de eneraia, caoacidade do reservat6rio: 3,5L de aoua aelada oor hora.
Botiiao para qas P13 kg.
Cadeira + Lavat6rio P/ Salao De Cabelereiro, cuba funda resistente e com 2 anos de aarantia.
Cadeira diretor Dauphin X- Code 5310 com base giratoria, ajuste na altura, profundidade,
lnclinacao de encosto em ate 4 posicoes e ajuste de altura de apoio lombar, espuma injetada
anatomicamente revestido em tecido, com base de plasticos, rodizios para piso, Altura: 113cm e
Larqura: 72cm
Cadeira LONGARINA 4 LUGARES - Especficacao : Conjunto audit6rio c/03 lugares com
encosto e assento fixos. Possui curvatura anatornlca no assento e no encosto, de forma a permitir
a acomodacao das regic5es dorsal e lombar, se adaptando melhor coluna vertebral. Assento
injetado em polipropileno copolimero de alta reslstencla. com cor padronizada par pigmentos
especiais. Nervuras na parte inferior e furos de aeracao em desenho elfptico. - Fixado por
parafuso tipo fenda cruzada especial para plastico, Encosto injetado em polipropileno copolimero
de alta reslstencia, com cor padronizada por pigmentos especiais. Pega-mao para auxiliar em
movimentar;:c5es e transporte. Furos de aeracao em desenho eliptico. Fixar;:ao do encosto por 2
pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tuba suporte do encosto. Estrutura do
tipo P, confeccionada com tubos de aco curvados frio em maquina curvadora CNC, e unidos por
solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta reslstencia, e recalibrada em gabaritos
especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubas de aco SAE 1020,
redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de ace
SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos de
Ar;:o SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiras em
polipropileno copolimero injetado na car preta. A estrutura possui tratamento de superffcie com
fosfato de zinco, (executado em linha automatica de oito tanques, sem uso de produtos clorados
para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas da FEPAMRS), proporcionando protecao contra corrosao e para uma melhor ancoragem da tinta, evitando
assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura e em p6, do tipo hibrida
(poliester - ep6xi), W-Eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor
preto, com camada de 60 microns, onde todas as per;:as sao curadas em estufa, a temperatura de
2000 C .. Dimensc5es Aproximadas: Largura do assento: 460 mm; Profundidade do assento: 400
mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260 mm; Profundidade total da longarina
1650 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento: 450 mm; Largura total da cadeira:
545 mm. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministerio do
Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Assoclacao Brasileira de Normas
Tecnicas (ABNT), apresentar certificado. Montaaem : inclusa.
Cadeira plastica com brace, cor branca, material de resina, tamanho 80 x 55 x 4 cm, peso
suportado de 120 Ko. Emoilhavel.
Cadeira olastica sem brace, car branca, material de resina, tamanho 80 x 55 x 4 cm, oeso
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suportado de 120 Ka. Empilhavel. (teste inmetro)
Cadeira secretaria girat6ria, com brace, madeira do assento com encosto em compensado
multilaminado, moldado anatomicamente, espuma injetada anatomicamente, revestimento em
tecido, bordas do assento encosto protegidas por perfil PVC, uniao do assento encosto por aste
de aco em tubo oblongo fixado direto na parte inferior da base, fixai;:aodo ass/enc por parafusos
Y. Philips galvanizado preto. Base caixa girat6ria com capa de polipropileno rodizios em nylon
com duplo giro coluna gas protegida com capa telesc6pica ajuste por meio de 1 alavanca
localizada no lado direito sendo o/ reaulaaem de altura do assento - cores a definir
Cadeira secretaria girat6ria, sem brace, madeira do assento com encosto em compensado
multilaminado, moldado anatomicamente, espuma injetada anatomicamente, revestimento em
tecido, bordas do assento encosto protegidas por perfil PVC, uniao do assento encosto por aste
de aco em tubo oblongo fixado direto na parte inferior da base, fixai;:aodo ass/enc por parafusos
Y. Philips galvanizado preto. Base caixa girat6ria com capa de polipropileno rodfzios em nylon
com duplo giro coluna gas protegida com capa telesc6pica ajuste por meio de 1alavanca
localizada no lado direito sendo o/ reaulagem de altura do assento - cores a definir
CADEIRA FIXA EM POUPROPILENO Resistente - Especificai;:ao : Cadeira Aproxirnacao
Empilhavel com encosto e assento fixos. Possui curvatura anat6mica no assento e no encosto, de
forma a permitir a acomodacao das regioes dorsal e lombar, se adaptando melhor a coluna
vertebral. Assento injetado em polipropileno copolimero de alta resistencia, com cor padronizada
por pigmentos especiais.Nervuras na parte inferior e furos de aeracao em desenho eliptico. Fixado por parafuso tipo fenda cruzada especial para plastico. Encosto injetado em polipropileno
copolimero de alta reslstencia, com cor padronizada por pigmentos especiais.Pega-mao para
auxiliar em movimentacoes e transporte. Furos de aeracao em desenho eliptico. Fixac;ao do
encosto por 2 pinos injetados do mesmo material, por encaixe e furo no tubo suporte do encosto.
Estrutura do tipo P, confeccionada com tubas de aco curvados a frio em maquina curvadora CNC,
e unidos por solda do tipo MIG, formando um monobloco de alta reslstencia, e recalibrada em
gabaritos especiais para controle dimensional. Pernas confeccionadas em tubos de aco SAE
1020, redondos 22,22 mm com 1,06 mm de espessura, e travessas confeccionadas em tubos de
aco SAE 1020 19,05mm, com espessura das paredes de 1,06 mm. Suporte do encosto em tubos
de Ai;:o SAE 1020, oblongos 16x30mm e espessura da parede de 1,5 mm; Sapatas e ponteiras
em polipropileno copolfmero injetado na cor preta. A estrutura tern que possuir tratamento de
superffcie com fosfato de zinco, (executado em linha automatlca de oito tanques, sem uso de
produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as
normas da FEPAM-RS), proporcionando protecao contra corrosao e para uma melhor ancoragem
da tinta, evitando assim o descolamento da mesma; A tinta utilizada para a pintura e em p6, do
tipo hfbrida (poliester - ep6xi), W-Eco, atendendo norma Europefa RoHS, isenta de metais
pesados, na cor preto, com camada de 60 microns, onde todas as pecas sao curadas em estufa,
a temperatura de 20011.1 C. Poltrona baseada nas normas NR17 - Norma Regulamentadora do
Ministerio do Trabalho, que trata da ergonomia; e da NBR 13962 - da Assoclacao Brasileira de
Normas Tecnicas (ABNT), apresentar certificado. Dimensees Aproximadas: Largura do assento:
460 mm; Profundidade do assento: 400 mm; Largura do encosto: 460 mm; Altura do encosto: 260
mm; Profundidade total da cadeira: 525 mm; Altura total da cadeira: 825 mm; Altura do assento:
450 mm; Largura total da cadeira: 545 mm. Montaaem : inclusa.
Caixa amplificada, 2500CM, Multi-uso 2 canais de entrada - na cor preta. com dimensoes:
39,5cm (Al x 30,5 cm (Ll x 23 cm (Pl - Peso 6,5kg, na cor oreta.
Caixa amplificada, com 80 w RMS de potencia, entrada USB, com 5 canais com dimensoes:
?Bern (A) x 59cm IL) x 31,4 cm IP) - na cor oreta.
Escada 9 degraus alt 3,0mt. Para uso profissional e domestico, a escada multifuncional oferece
diferentes poslcoes para adequar as suas necessidades. Possui estrutura em alumfnio e pes
emborrachados aue aumentam a aderencia e nao danificam o oiso. Suoorta ate 150kg.
Escada extensiva 22 degraus alt 6,0mt. Para uso profissional e domestlco, a escada
multifuncional oferece diferentes poslcoes para adequar as suas necessidades. Possui estrutura
em alumfnio e oes emborrachados aue aumentam a aderencla e nae danificam o oiso.
Estante Desmontavel em Ai;:o , 6 prateleiras com 40 regulagens de altura, referees omega na
parte interna, capacidade por prateleira 25k, dobras duplas nas laterais, 4 colunas em perfil L de
30x30mm, 4 sapatas plasticas, piintura etetrostatica a p6 - C/Cristal e pintura esmalte sintetico.
Dlrnensces: alt 2000mm Iara 920mm orof 300mm
Estante em Ai;:o com divis6rias para pasta AZ com porta, pintura esmalte sintetlco, cor cinza.
Dirnensoes: alt 1,980mm Iara 1.1 OOmm prof 320mm.
Fogao 04 bocas com forno, tampa e mesa de aco, forno com visor e vidro temperado, pes
tubulares.
Fogao industrial 6 bocas, confeccionado em chapa aco, carbono com pintura eletrostatica em aco
inox , grelhas em ferro fundido, 3 QS, 3 QD, aueimador em ferro fundido, com forno - cor preta.
Freezer horizontal 1 norta, 307 Its, 220w - cor branca.
Gaveteito MDF com 5 Gavetas
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Liquidificador modelo domestico. capacidade de 02 (dois) litros, na cor padrao do 6rgao/entidade
solicitante, revestimento do motor em plasuco de alto impacto, copo plastieo transparente e
graduado, com no minimo 03 (tres) velocidades, sistema pulsar, potencia mfnima 350 w,
consumo mfnimo 0, 14 kwh/h, tensao 220 volts.
Liquidificador Industrial, capacidade de 04 litros, na cor padrao, revestimento do motor em a90
inox, flange superior de plastico injetavel, copo removfvel em chapa de a90 inox, flange do copo
em material de plastlco injetavel, alcas em a90 inox, tampa do copo em a90 inox, interruptor
liga/desliga. tensao 220 volts.
Mesa para computador, teclado retratll, suporte CPU em MDF com gaveta cor cinza 1,40m
comorimento 0,70m largura e 0,74m altura
Mesa plastica de polipropileno, monobloco, ernpilnavet. Medidas: 70x70x70 cm cor a decidir.
Mesa plastica infantil de polipropileno, com 4 cadeiras.
Mesa secretaria 120x615x750 com 03gavetas com chave, acabamento com fita de bordo em
PVC, com armacao de ferro - cores a definir.
Mesa de Tenis de Mesa, medidas oficiais que atendem aos padroes da ITTF, Tampo em MDF ou
MDP; Acabamento em PrimerAzul com secagem UV e linhasdemarcat6rias brancas; Pes de
madeira macicadobravels. Medidas da Mesa C x L x A - (2,74 x 1,52 x 0,76)m. Medidas da
embalagem: (1,55 x 1,39 x 0, 12)m. Cubagem:( 0,2585 m3).
Microfone com fio.
Microfone sem fio Mc 301 UHF. (Laoelal
Quadro branco em PVC, com moldura em aluminio medindo 2,m x 1,20m.
Refrigerador domestica de 01 Porta, com as seguintes caracterfsticas: Cor: branco. Voltagem:
220V ; Consumo de energia: 35.5 kWh/mes; Classifica9ao enerqetlca: A; Capacidade bruta:
mfnimo
de
314l.;
Capacidade
de
armazenamento
do
freezer:
minimo de 35l.; Capacidade total: mfnimo de 280L.; Controle de temperatura: localizado no
painel frontal; Frost free no congelador; Gavetao de legumes transparente: espaco ideal para
verduras,
frutas
legumes;
e
Resfriamento
extra:
rnantem
OS
alimentos
conqelados, liberando esoaco no conaelador, cor a decidir.
Tefefone com fio.
Tefefone sem fio.
Tenda Retratil Kala Camping, Base em Alumfnio e Corpo em Ferro, Retratil Aluminio 3x3m, Corpo
em Ferro Dobravel, Altura: 250 cm, Largura: 300 cm, Profundidade: 300 cm,
Peso: 11,2 Kg.
TV Slim LED 32". Oonvenienclas: Busca autornatica de canais, Desligamento autornatico,
Nivelador Automatlco de Volume, Close Caption (Legendas), Rel6gio temporizador ( On/Off),
Modo Jogos, Picture-In-Picture, Temporizador, Tamanho da tela: 32", conexees: 1 Saida de
audio (Mini Jack), 1 Entrada de Video Componente (Y/Pb/Pr), 1 Entrada de Video/ Audio
Composto, 1 Saida de audio (Optica), 2 HDMI, 1 USB, 2 Entrada de RF (Terrestre/Cabo),
Especificacoes Tecnicas: Resolucao: 1,366 x 768, Taxa de atuanzacao: 120 Hz (Clear Motion
Rate), Contraste dinamico: Mega Contrast, Potencla de audio total (RMS): 10W x 2, Sistema de
TV: ISDB-TB, Dimensoes sf base (LxAxP) mm, 737.9 x 435.8 x 49.5, Peso sf base (kg): 5.2,
Dirnensoes c/ base (LxAxP) mm, 737.9 x 509.1 x 191.7, Peso c/ base (kg), 5.7, Consumo de
energia: 58 W, Cor: Preto, TensaoNoltagem: bivolt. Conteudo da embalagem: 1 TV 32" LED
Samsung Serie 4 UN32F4200AGXZD, 1 Controle remoto com pilhas, 1 Cabo de forca, 1 Manual
do usuario, 1 Manual Eletronico do usuario. Garantia: 12 meses.
Ventilador 60 cm Oscilante de parede, com 3 pas. Cor Branco e Preto, grades: a90 cromado ou
pintado, helice com 3 pas, dlametro das helices: 55 cm, controle de velocidade: continuo,
ootencla: 160 W - 220 V
Ventilador de Coluna, Oscilante, grade removivel, controle de velocidade, 60 cm - cor oreta.
LOTE 02 • EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
ESPECIFICACAO DO PRODUTO
Camara Fotoorafica Digital 16MP.
Camara Fotoqrafica Digital 700 Canon, com lente unlca reflexiva com flash embutido, midia de
grava9ao, cartao SD/SDHC/SDXC, compativel com canoes de mem6ria Ultra High Speed(UHS-1)
e cartoes Eye-Fi (a rede local sem fio nao pode ser usada ao mesmo tempo dos cartoes Eye-Fi),
formato de imagem aprox. 22.5 x 15.0 mm(tamanho APS-C), Lentes compativeis Canon
EF(inclusive EF-S)(distancia focal equivalente a 35mm e aprox. 1.6x a distancia focal das lentes),
incluso o Trice para colocar a maquina.
Mem6ria 4GB DDR3
COMPUTADOR. Processador Core™ i3-3.0GHz - Cache 2.4: 6 MB ;
1333Mhz; Disco Rigido 500GB SATA Ill 7200RPM; Drives Gravador CD/DVD+ Leitor de cartao
de mem6ria 21 em 1; Placa Mae GA-H61M-S1 (S,V,R);
Barramento Max. Suportado (Placa
Mae) Processador: 5.0 GT/s/; Mem6ria: 1333MHz; Video lntegrado Intel® HD Graphics provido
Rede tntecrada
oeto orocessador;
Som lntegrado Audio de Alta Definicao 7.1 Canais;
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10/100/1000Mbps (Gigabit); Fax modem Nao; Fonte Fonte Goldentec 450W; Cor do gabinete
Prete. Com teclado e Mouse Usb. Tela 18,5 LED.
Estabilizador 600 KVA.
GPS Portatil com Bussola de 3 eixos e Altimetro barornetnco com %GB- mem6ria lnterna.
lmpressora Jato de Tinta; Sistema de lrnpressao: Colorida; Conexoes: 2 USB 2.0, 1 Ethernet, 1
sem fio 802.11b/g/n, 2 portas RJ-11/modem, slots de cartao de mem6ria; Wireless: Sim;
Velocidade em cores: ate 32 com em cores; Velocidade em preto: Ate 32 com em preto;
Resolu9ao maxima em preto: ate 1.200 x 600 dpi; Resolu9ao maxima em cores: ate 4.800 x 1.200
dpi otimizados em papel fotografico avancado da HP, 1.200 x 1.200 dpi de entrada; Consume de
energia: 28 watts, 0,22 watt (manual-desligado), 1,95 watt (repouso), 5,81 watts(em espera); Cicio
mensal de trabalho: De 250 a 1.250 paqlnas: Capacidade da bandeja: Capacidade de entrada:
Ate 250 folhas de Carta/Oflcio, ate 80 cartoes, ate 100 folhas de fotos 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) .Ate
100 fol has de papel fotoqrafico, ate 30 envelopes, ate 100 folhas de etiqueta; Capacidade de
saida: ate 150 folhas Carta/Oficio, ate 60 cartees: ate 25 envelopes, ate 60 folhas de etiquetas;
Sistema Operacional: Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 8, Mac OS X
v 10.5, v 10.6 ou v 10.7, Linux; Cor da impressora: Prete; Voltagem: Bivolt; Dimensoes
aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 30,5 x 49,4 x 41,3cm; Garantia do Fornecedor: 12 meses.
Com Bulk.
lmpressora MULTIFUNCINAL P/ 35.000 COPIASIMES Especifica9oes do mecanismo SP
377DNwX No de peca 408151 No de peca 408155 Desktop Laser Prete e branco lmpressao
eietrototoqrafica Feixe de laser Revela9ao toner seco com monocomponente Velocidade de
lmpressac PB (Carta) 30 ppm Ate 5.800 irnpressoes/rnes 35.000 impressoes ate 8 segundos SP
377DNwX: ate 26 segundos SP 377SFNwX: ate 30 segundos 6 segundos Capacidade padrao de
papel 1 Bandeja 250 folhas + Bandeja manual de 50 folhas Capacidade max. de: 600 x 600 dpi
pelo Vidro, 600 x 300 dpi via ARDF lmpressao: Up to 1200 x 1200 dpi Tipo de alimentador de
docs Alimentador de documentos com reversao automatica (ARDF) 35 folhas Alimentador de
documentos com reversao autornatica (Padrao) 35 folhas 5,5" x 5,5" a 8,5" x 14" (140 x 140 mm a
216 x 356 mm) Peso do original: 14 - 28 lb. Bond (52 - 105 g/m2) Quantidade maxima de c6pias
99 c6pias 50%, 65%, 78%, 93%, 129%, 155%, 200%, 400% 25 - 400% in 1 % em incrementos
pelo ARDF ou vidro C6pia de identidade Compatfvel Fun96es de c6pia - Somente SP 377SFNwX
C6pia frente e verso, combinada (2 em 1, 4 em 1), ajuste de densidade de imagem, modo de
qualidade de imagem (Texto/foto/combinado) Especifica9oes da impressora ( 360 MHz 128 MB
RAM 1200 x 1200, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi PCL6, PCL5e Wi-Fi Direct IEEE 802.11 b/g/n
LAN sem fio ((modes Ad Hoc e e de infraestrutura) Comunlcacao por aproximacao (NFC)
Ethernet 10Base-T/100Base-TX USB2.0 de alta velocidade tipo B PCL: 45 + 13 lnternacionais
TCP/IP (1Pv4, 1Pv6), IPP Windows Vista/7/8//10, Server 2003/2008/ R2, Server 2012/R2 Mac OS
v10.8 ou posterior Linux Ubuntu 14.04LTS/14.10, Open SUSE 13.1/13.2, Red Hat Linux
Enterprise 6/7 e suporte a Mopria™ Web Image Monitor, @Remote1 (suporte limitado aos
utllitartos, requer o @Remote Office Appliance opcional) App RICOH Smart Device Print&Scan,
Mopria 1 lnformacoes apenas do contador. Outros recurses de impressao Agrupar. pontilhar,
frente e verso, nao imprimir paginas em branco, folhas de capa, layout/n para cima,
reduzir/amoliar, airar irnpressao, economia de toner, marcas d'aqua
lmpressora Multifuncional LaserJet; Tipo de lmpressiio Monocromatica; Resolucao Maxima de
lrnpressao 1200 x 1200 dpi; Velocidade Maxima de lmpressao em Prete 26 pag/min; lmpressao
de Fotografia Sim; Cicio de Trabalho Mensa! 8000 pag/mes; Hardware; Mem6ria lnterna 128 MB;
Visor 2 Polegadas; Compatfvel com Mac Sim; Conectividade Ethernet, USB; Portatil Nao; Fax
Fun9ao Fax Sim; Mem6ria do Fax 300 paginas; Velocidade de Fax 33,6 Kbps; Papel; Bandejas 2;
Capacidade de Folhas 250 folhas; Mfdias aceitas A4, AS; Scanner; Fun9ao Scanner Sim;
Resoiucao maxima de digitalizacao 1200 x 1200 doi
Nanostation Loco MS Airmax 5.8ghz Antena 13dbi + Fonte+ Poe. Wireless: 5GHz, 802.11a.
Power Supply: 12V, 1A DC. Antena: lntegrateda 13dBi. Power Method: Passive PoE. Throughput:
25Mbps+ TCP/IP. Channel width: 5/10/20/40MHz. Saida para Antena externa: NAO. Polarity:
Adaptive Vertical/Horizontal. Consume maxima de energia: 6 Watts. Processor Specs: Atheros
MIPS 4KC, 180MHz. Memory Information: 16MB SDRAM, 4MB Flash. Networking Interface: 1 X
10/100 (Cat. 5, RJ45). ltens lncluso: NanoStation LOCO MS, POE, Cabo de Energia (POE),
Cintas Plasticas.
No break 1200KVA
No break 1400KVA
Notebook - Processador: Core™ i5-3337U (1.8GHz, 4 Threads, 3 MB Cache, Turbo Boost 2.0 ate
2.7GHz); - Mem6ria RAM: 6 GB; - Disco Rigido: 1 TB; - Drive 6ptico Gravador/Leitor DVD; - Placa
de Rede: Sim; - Tecnologia Wireless: 802.11g; - Tecnologia Bluetooth: Sim; - Portas USB: 3; Placa de Video: Dedicada; - Camera Embutida (Webcam): 1.0 MP; - Sistema Operacional:
Windows 8; - Entrada HDMI: Sim; - Tamanho da Tela: 14 polegadas; - Resolu9ao da Tela:
1366x768 pixels: - Bateria: 6 celulas: -Autonomia Bateria: 6 horas; -Voltagem: 100/240 volts
Proietor de Mesa - Resolucao Maxima: Totalmente em cores, 16,77 milhoes de cores;
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Luminosidade: Ate 3000 lumens de brilho (emissao de luz branca e ermssao de luz colorida);
t.ampada: UHE (Eficiencia Ultra-Alta) I Consumo de 200 W I Modo de consumo de energia
normal: Ate cerca de 4000 horas - Modo de consumo de energia ECO: Ate aproximadamente
5000 horas; Lente: Fixa - Foco Manual. F-N 1,44, Foco 16.7mm, Zoom 1.0 - 1.35 digital; Outras
Funi;;oes: Projecao de imagem e vfdeo; Requisitos do Sistema: Compatibilidade da porta USB
Type B: Compativel com USB 1.1 e 2.0 para exibii;;ao USB ou uso como mouse externo I
Compatibilidade da porta USB Type A: Uma porta compativel com USB 1.1 e 2.0 para dispositivo
USB ou exibii;;ao de camera de documento da Epson; Conexoes: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1,
Video composto (1 RCA) x 1, S-video (Mini DIN 4 pin) x 1, Video componente (compartilhado com
entrada VGA) x 1, Audio (RCA) x 1, USB tipo B x 1 (video de computador), 1 HDMI; Voltagem:
Bivolt; Dimensoes aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 7,9x 29,Sx 22,8 cm; Peso liq.
aproximado do produto (kg): 2,3 Kg; Peso aproximado da embalagem c/ produto (kg): 4,3 Kg;
Garantia do Fornecedor:36 meses; Mais lntormacoes: Lente: F 1,58 a 1, 72 Dlstancia focal: 16,9
a 20,28 mm; Sistema Operacional: Windows 2000 (Service Pack 4 Mac OS X 10.5.x ou 10.6.x
somente), Windows XP Professional, Home Edition e Tablet PC Edition (32 bits), exceto para o
Service Pack 1, Windows Vista Ultimate, Enterprise, Business, Home Premium e Home Basic, (32
bits), Windows 7 Ultimate, Enterprise, Professional e Home Premium (32 e 64 bit); Home Basic e
Starter (32 bit), Mac OS X 10.5.x ou 10.6.x;
Rack de parede SU.
Switch 16 Portas 10/100/1000: Portas22 portas 10/100/1000 com deteccao autornatica (10BASET tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab), Tipo de
midia: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half ou full; 1000BASE-T: somente full; 2
portas com funcionalidade dupla, cada porta pode ser usada como uma porta 10/100/1000 RJ-45
(10Base-T tipo IEEE 802.3; 100Base-TX tipo IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit
Ethernet) ou um slot miniGBIC aberto (para uso com transceptores miniGBIC); Montagem
Montado em um rack telco de 19 polegadas padrao EIA (hardware incluldo); montagem em
parede, embaixo de mesa e em bancada de trabalho; Mem6ria e processador 512 KB de flash.
tamanho do buffer de pacotes: 512 KB; tatencta t.atencia de 100 Mb: < 8,0 us (pacotes de 64
bytes LIFO); Latencia de 1000 Mb: < 3,6 µs (pacotes de 64 bytes LIFO); Capacidade de produi;;ao
ate 35, 7 rnilhees de pps (pacotes de 64 bytes); COMUNICAC0ES E CONECTIVIDADE;
Protocolos gerais IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3i 10BASE-T;
IEEE 802.3u 1 OOBASE-X; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1 OOOBASE-X; REQUISITOS
DE ENERGIA E OPERACAO; Consumo de energia 22 W (maxima); Voltage de entrada 100127/200-240 VAC; Corrente operacional de entrada 0,3/0,2 A; Frequencia de entrada 50/60 Hz;
Segurani;;a CSA 22,2 No. 60950; UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; Compatibilidade
eletromagneticaRegras do FCC Parte 15, Subparte B Classe A; Gama de temperaturas de
funcionamento O a 40° C; lntervalo de umidade para funcionamento 15 a 95% a 40 •c (sem
condensacao): Altitude operacional ate 3 km; Emissoes de pressao acustica Liga/Desliga: o dB,
sem ventilador; Dissipacao de calor 75 BTUs/h {79, 13 kJ/h)
Switch 24 Portas 10/100/1000: Portas22 portas 10/100/1000 com deteccao autornatica (10BASET tipo IEEE 802.3, 100BASE-TX tipo IEEE 802.3u, 1000BASE-T tipo IEEE 802.3ab), Tipo de
midia: Auto-MDIX, Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half ou full; 1000BASE-T: somente full; 2
portas com funcionalidade dupla, cada porta pode ser usada como uma porta 10/100/1000 RJ-45
(10Base-T tipo IEEE 802.3; 100Base-TX tipo IEEE 802.3u; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit
Ethernet) ou um slot miniGBIC aberto (para uso com transceptores miniGBIC); Montagem
Montado em um rack telco de 19 polegadas padrao EIA (hardware incluido); montagem em
parede, embaixo de mesa e em bancada de trabalho; Mem6ria e processador 512 KB de flash,
tamanho do buffer de pacotes: 512 KB; Latencia Latencia de 100 Mb: < 8,0 us (pacotes de 64
bytes LIFO); Latencia de 1000 Mb: < 3,6 us (pacotes de 64 bytes LIFO); Capacidade de producao
ate 35,7 miihoes de pps (pacotes de 64 bytes); COMUNICACDES E CONECTIVIDADE;
Protocolos gerais IEEE 802.1p Priority; IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3i 10BASE-T;
IEEE 802.3u 100BASE-X; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.3z 1000BASE-X; REQUISITOS
DE ENERGIA E OPERACAO; Consumo de energia 22 W (rnaximo): Voltage de entrada 100127/200-240 VAC; Corrente operacional de entrada 0,3/0,2 A; Frequencia de entrada 50/60 Hz;
Segurani;;a CSA 22,2 No. 60950; UL 60950-1; IEC 60950-1; EN 60950-1; Compatibilidade
eletromagneticaRegras do FCC Parte 15, Subparte B Classe A; Gama de temperaturas de
funcionamento O a 40° C; lntervalo de umidade para funcionamento 15 a. 95% a 40
(sem
condensacao): Altitude operacional ate 3 km; Emissoes de pressao acustica Liga/Desliga: O dB,
sem ventilador; Dissipacao de calor 75 BTUs/h {79, 13 kJ/h)
Tablet Android 7.0 dual camera 10 polegadas quad core multilaser, 32Gb, Wifi. Com capa de
couro e teclado acoolado na caoa.
Tela 18.5". Tipo de Monitor LED;
Caracteristicas Widescreen;
Diagonal Visual 47;cm;
Resoluyao Maxima 1366 x 768 @60 Hz (HD); Pixel Pitch 0,3 mm; Tempo de Resposta 5 ms;
Brilho 200 cd/m2; Contraste Dinamico 20.000.000:1;
Angulo de Visao (H x V) 170° x 160°;
Padrao do Furo para lnstalacao Na Parede 100 x 100 mm; TensaoNoltaaem Bivolt
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LOTE 03 • CENTRAIS DE AR
ESPECIFICACAO DO PRODUTO
Condicionador de Ar Split 9.000 BTUs filtro HEPA, consume de eneraia classe A, inverter.
Condicionador de Ar Split 12.000 BTUs filtro HEPA, consume de eneroia classe A, inverter.
Condicionador de Ar Split 18.000 BTUs filtro HEPA, consume de eneraia classe A, inverter.
Condicionador de Ar Split 24.000 BTUs filtro HEPA, consumo de energia classe A, inverter.
Condicionador de Ar Split 30.000 BTUs filtro HEPA, consumo de eneraia classe A, inverter.
LOTE 04 • FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
ESPECIFICACAO DO PRODUTO
Bateria Estaclonaria - DF2000 - 115Ah / 105Ah. Tensao: 12V. C-10 : 94Ah, C-20 : 105Ah, C100 : 115Ah, Tensao de Flutua9ao : de 13,2 a 13,8V @ 25 °C, Tensao Carga I Equaliza9ao : de
14,4 a 15,5V@. 25 °C, Peso: 27,1 Kg, Dimensoes ( Comp x Larg x Alt): 330 x 172 x 240mm.
Camera lnfravermelhoAHO EXMOR 1/3 - FULL HD (1080p) - 30 metros; Resolucao: FULL HD
(1080p/2MP); Sensor de imagem: 1/3" AHO EXMOR; Case Metalico: canhao: Veda9ao IP66;
Alcance infravermelho: 30m; Angulo: 80° Leds: 16; SMART IR - Infra lnteligente Dynamic tru low
liaht
Carregadores de bateria lnteligente. Os carregadores Hayama HYC015-050-100 sao para
carga cfclica. Eles possuem tensao de saida de 14,5V e corrente maxima de carga de 1,5A, SA, e
10A, respectivamente. HYC 100 Plus. Tensao, 12Vdc 10A Eletronico, Saida: Garras.
Dimensional: 115x165x215. Peso: 4,35.
Compressor tufao de ar multificional para nlntura e encher balces, com 2 bicos. Boa aualidade.
DVR Stand Alone HibridoAHO • 720p; DVR AHO Hibrido; 08 canais BNC; Fun9ao Tri-Hibrida;
Suporta cameras AHO, IP e anal6gicas; Resolucao: 1280 x 720; Suporta 1 HOD SATA(ate 8TB);
Funcao Pentaplex; Saida HDMI e VGA
Routerboard CCR 1036-12G-4S-EM.
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ANEXO 11- MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)
Local de Data

A PREFEITURA

MUNICIPAL DE JAGUARIBE
COMISSAO PERMANENTE DE LICIT ACAO
JAGUARIBE-CE

Prezados Senhores,
Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de precos, conforme planilha abaixo, referente ao
PREGAO PRESENCIAL ND 07.06.02/2018, cujo objeto e o REGISTRO DE PRECOS, DO TIPO
MENOR PREQO POR LOTE, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE M6VEIS,
ELETRQNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CENTRAIS DE AR, FERRAMENTAS E
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE.
Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto
desta licitacao; que nao possuimos 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 VR UNIT VRTOTAL

01
02

03
04
05
VALOR GLOBAL DO LORE XX: R$ XXXX (
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ XXXX ,_

_
_,

PROPONENTE:
CNPJ ND:
REPRESENTANTE DA EMPRESA:
CPF ND:
FONE:
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Nome do Representante Legal
CPFnD~~~~~-
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ANEXO Ill
MODELO DE DECLARACAO

MODELO N°01
(Juntaraos documentosrequeridos 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 inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituicao 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
CPF N°

-----

MODELO N°02
(Juntarcom os documentosapresentados para credenciamento)
DECLARACAO
(NOME E QUALIFICA<;AO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins e sob as penas
da Lei, que atende a todas as exiqenciae requeridas para habilitacao no PREGAO PRESENCIAL N°
07.06.02/2018, cujo objeto e o REGISTRO DE PRE<;OS, DO TIPO MENOR PRE<;O POR LOTE,
VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISl<;6ES DE M6VEIS, ELETRCJNICOS, EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA, CENTRAIS DE AR, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,
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
condlcoes previstas no instrumento convocat6rio.
Locale data

Nome do representante Legal
CPF N° -----
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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 _)_! __ , 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° 07.06.02/2018, cujo objeto e o REGISTRO DE PREQOS,
DO TIPO MENOR PREQO POR LOTE, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIQ6ES DE
MOVEIS,
ELETRCNICOS,
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CENTRAIS DE AR,
FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES
DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE, podendo
o mesmo, assinar propostas, atas, entregar no pregao os envelopes de habllitacao e proposta de
precos, assinar toda a documentacao necessaria, como tambern formular ofertas e lances verbais 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 procura9ao 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° __
._/2018
PROCESSO N° 07.06.02/2018
PREGAO PRESENCIAL N° 07.06.02/2018
VALIDADE: 01 (um) ano

;:

\

Aos
dias do mes de
do ano de dois mil e
, na sala da Comissao
Permanente de l.icltacao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, localizada no(a) Praca Senador
Fernandes Tavera, s/n, Centro - Jaguaribe - CE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.443.708/0001-66,
nos termos do art. 15 da Lei Federal n.? 8.666/93 e suas alteracoes posteriores; Lei Federal n.0
10.520, de 17 de julho de 2002 e as demais normas legais apllcaveis, de acordo com o resultado da
classiflcacao das propostas apresentadas no PREGAO PRESENCIAL N° 07.06.02/2018, 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 PRECOS, DO TIPO MENOR PRECO POR
LOTE, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE M6VEIS, ELETRCNICOS,
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CENTRAis DE AR, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAis
PERMANENTE$, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE mediante Pregao Presencial n° 07.06.02/2018, 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 verbais apresentados
pelas licitantes.
CAUSULA SEGUNDA- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS
2.1- 0 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 vigencia da Ata de Registro de Precos, o licitante se obriga a cumprir integralmente
todas as condlcoes estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, as penalidades pelo descumprimento de
quaisquer de suas clausulas.
2.3- As quantidades previstas no Anexo I - Especificacoes dos Produtos sao estimativas rnaxirnas
para o perfodo 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 de
Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, na forma que a lei estabelece.
CLAUSULA QUARTA- DAS CONDICC>ESDE PARTICIPACAO
4.1- A Ata de Registro de Precos, durante sua vigencia, podera ser utilizada pela Secretaria de
Planejamento e Gestao, na condicao de 6rgao gerenciador e pelas demais Unidades Administrativas,
ambas, da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, na condicao de 6rgaos participantes, e par qualquer
outro 6rgao ou entidade da Administracao que nao tenha participado do certame licitat6rio, mediante
previa consulta a Secretaria de Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, desde
que devidamente comprovada a vantagem.
4.2- 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 junto a Secretaria de Planejamento
e Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, que indicara as possiveis licitantes e respectivos
precos registrados.
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4.3- Cabera a empresa adiudicataria beneficlaria 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 fornecimento nao prejudique as obriqacoes
anteriormente assumidas.
4.4- As aquisicoes adicionais a que se refere o item anterior nao poderao exceder, par 6rgao ou
entidade, a 100% (cem par cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Precos.
4.5- A existencia de precos registrados nao obriga aos 6rgaos ou entidades Participantes, a adquirir o
objeto licitado, sendo facultada a realizacao de licltacao especifica para a aquisicao pretendida,
assegurado ao beneficiario do registro a preferencia de fornecimento em igualdade de condicoes.
CLAUSULA QUINTA- DO PRECO E ESPECIFICACAO
5.1. Os precos ofertados, especiflcacoes, 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 LOCALE DO PRAZO DE ENTREGA
6.1- Os produtos serao entregues no almoxarifado da Secretaria de Planejamento e Gestao 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 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 Nata Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pela
Secretaria de Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
7 .1.1- Para fins de pagamento a empresa contratada devera manter as mesmas condicoes de
nabilitacao, cuja conflrmacao sera feita atraves de consulta ao CRC ou atraves da internet nos
respectivos sites dos 6rgaos emissores das certidoes de regularidade fiscal.
7.2- Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstancia que desaprove a hquidacao da
despesa, o pagamento sera sustado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras
necessarias, nao ocorrendo, neste caso, quaisquer onus para a Secretaria de Planejamento e Gestao
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 a ampla
defesa.
CLAUSULA OITAVA- DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS
8.1- Entregar os produtos no almoxarifado da Secretaria de Planejamento e oestao da Prefeitura
Municipal de Jaguaribe, mediante soncltacao 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 SANCOES ADMINISTRATIVAS
9.1- Ficara impedido de licitar e contratar com a Adrninlstracao, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motives determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao
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 partlcipacao no certame.
d) Apresentar documento ou dectaracao falsa.
e) Nao mantiver a proposta de menor preco ofertado em qualquer fase do certame.
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f) Comportar-se de modo inid6neo.
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 cominacoes legais.
9.3- A contratada sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obriqacoes, a advertencias,
suspensoes e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao 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 decirnos 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) Desistencia de entregar os produtos.
9.4- As multas previstas nas alineas anteriores, nao serao aplicadas de modo cumulative.
9.5- 0 valor da multa aplicada sera deduzido pela Secretaria de Planejamento e Gestao da Prefeitura
Municipal de Jaguaribe, por ocasiao do pagamento, momenta em que a unidade responsavel pelo
mesmo cornunicara a CONTRATADA.
9.6 - As suspensoes referentes aos direitos de licitar e contratar com a Administracao Publica serao
aplicadas CONTRATADA pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, nos casos em que a lnadimplencia
acarretar prejuizos para a Administracao.
9.7- A declaracao de lnidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Jaguaribe
sera aplicada
CONTRATADA que der causa, por duas vezes,
suspensao prevista no item
anterior.
9.8- As sancoes previstas no item 9.7 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 Adrninistracao Publica, em virtude de
atos iltcitos praticados.
9.9- 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 resclsao com as consequentes
penalidades previstas legalmente e contratualmente.
9.10- Para aplicacao das sancoes previstas neste t6pico a licitante sera submetida a processo
administrativo para apuracao dos fatos, garantidos sempre os direitos previos da citacao, da ampla
defesa e do contradit6rio, assegurados pela Constituicao Federal de 1.988.

a

a

a

CLAUSULA DECIMA - DA INEXECU<;AO EDA RESCISAO CONTRATUAL

10.1- A inexecucao 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.
CL-AUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERA<;C>ES NA ATA DE REGISTRO DE PRE<;OS

11.1- 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 alteracoes.
11.2- O 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 Gestoa da Prefeitura Municipal de Jaguaribe promover as necessaries neqociacoes
junta as licitantes.
11.3- Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preco
praticado no mercado, a Secretaria de Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe
convocara a licitante visando a neqociacao para reducao de precos e sua adequacao ao praticado no
mercado.
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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 nao puder
cumprir o compromisso, devera apresentar a Secretario de Planejamento e Gestao da Prefeitura
Municipal de Jaguaribe requerimento com as devidas justificativas e cornprovacoes acerca do
assunto.
11.6- A Secretaria de Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, ap6s analise do
requerimento, podera liberar a licitante do compromisso assumido, sem aplicacao da penalidade,
caso confirmada a veracidade justificativas e comprovantes apresentados, e se a comunicacao
ocorrer antes do pedido de fornecimento.
11. 7- Ocorrendo a liberacao da licitante conforme o item acima, a Secretaria de Planejamento e
Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe convocara as demais licitantes visando igual
oportunidade de neqoclacao.
11.8- Nao havendo exito nas neqociacoes, a Secretaria de Planejamento e Gestao da Prefeitura
Municipal de Jaguaribe procedera com a revoqacao da Ata de Registro de Precos, adotando as
medidas cabfveis para obtencao de ajuste mais vantajoso.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
12.1- A Secretaria de Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe podera cancelar o
registro de precos, sem prejuizo das sancoes cabiveis:
12.1.1- Quando a Licitante:
a) Nao mantiver, ou deixar de comprovar que mantern as condlcoes de habllitacao e qualiticacao
exigidas neste Edital;
b) Nao atender, ou atender parcialmente, os precos e as condicoes estipuladas;
c) Reincidir em faltas no cumprimento das obriqacoes que decorrerem do Edital e da Ata de Registro
de Precos:
d) Recusar-se a revisao de precos proposta pela Secretaria de Planejamento e Gestao da Prefeitura
Municipal de Jaguaribe, com o intuito de adequa-los aos praticados no mercado;
e) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender as solicitacoes 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 de Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe:
a) Verificar que os precos praticados no mercado sac mais vantajosos no que se refere ao subitem
11.4 acima.
b) Entender, motivadamente, conveniente e oportuno por razoes de interesse publico;
c) Constatar fate impeditivo a 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.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO
13.1- A execucao da Ata de Registro de Prec;:os sera objeto de acompanhamento, fiscalizacao e
avaliacao por intermeclo da Secretaria de Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe.
13.2- A fiscalizacao de que trata o subitem anterior sera exercida no interesse da Secretaria de
Planejamento e Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
13.3- Quaisquer exigencias de ftscanzacao inerentes ao objeto da Ata de Registro de Precos deverao
ser prontamente atendidas pelo licitante, sem qualquer onus para a Secretaria de Planejamento e
Gestao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA CONTRATACAO
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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 legisla9ao pertinente.
14.2- Aplica-se as contratacoes 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 nae firmar a
contratacao no prazo e condlcoes estabelecidos, podera ser firmada contratacao com as demais
licitantes, convocadas pela ordem crescente de suas ctassincacoes, ate que uma delas demonstre
interesse, desde que nas mesmas condicoes propostas pela primeira colocada e atendidas as
especificacoes e prazos exigidos neste Edital.
14.4- 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.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

15.1- Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaribe, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde [a, 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.

controversia

Jaguaribe-CE, _de

Secretario de
ORGAO GERENCIADOR

de 20_.

Nome do Representante Legal
Nome da Empresa
LICIT ANTE

TESTEMUNHAS:

1.~~~~~~~~~~~~~

Nome:

CPF:

2.~~~~~~~~~~~~~
Nome:

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

._/2018

Este documento e parte integrante da Ata de Registro de Precos n° __ ._/2018, celebrada entre o
munic1pio de Jaguaribe, atraves da Secretaria de Planejamento e Gestao e a(s) empresa(s) abaixo
indicadas, cujos precos estao a seguir registrados, demonstrado nas planilhas seguintes, conforme
resultado extraido dos mapas de lances ofertados no Pregao Presencial n° 07.06.02/2018.
EM PRESA
ENDERECO
CNPJ N°

TOTAL
EM PRESA
ENDERECO
CNPJ N°

TOTAL
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ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO

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 Municfpio de Jaguaribe, pessoa juridica de direito publico interno, com sede na Praca Senador
Fernandes Tavera, s/n, 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 CONTRATANTE e, do outro lado, a
empresa
, com endereco na Rua
, N°
,
bairro
, em
, Estado do
, inscrita no CNPJ sob o n°
....................................
,
representada
por
,
CPF
n°
...............................
, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o
Edital de Pregao Presencial n° 07.06.02/2018, Processo n° 07.06.02/2018, 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
clausulas e condlcoes a seguir ajustadas:
CLAUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1- Processo de Licitacao, 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 Municfpio de
Jaguaribe-CE.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1- 0 presente contrato tern por objeto o REGISTRO DE PRE<;OS, DO TIPO MENOR PRE<;O POR
LOTE, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISl<;OES DE M6VEIS, ELETRONICOS,
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CENTRAIS DE AR, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS
PERMANENTES, 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 OBRIGACOES DA CONTRATANTE
4.1- A Contratante se obriga a proporcionar aota) Contratado(a) todas as condicoes necessarias ao
pleno cumprimento das obriqacces decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nQ
8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
4.2- Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e
impastos, empregados e demais despesas necessarias ao born andamento dos services:
4.3- Comunicar aota) Contratado(a) toda e qualquer ocorrencia 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) a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.
CLAUSULA QUINTA- DAS OBRIGA<;OES DA CONTRATADA

5.1- Entregar o objeto do Contrato no almoxarifado da Secretaria de
, no
Municipio de Jaguaribe-CE, de conformidade com as condicoes e prazos estabelecidos no Edital, 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 HABILITA<;AOe qualiflcacao exigidas na licitacao:
5.3- Providenciar a imediata correcao das deftcienclas e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuizos causados a CONTRATANTE e/ou terceiros,
provocados por ineficiencia 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 Comissao 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
, nae serao
considerados coma inadimplemento contratual.
CLAUSULA SEXTA- DO PRAZO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO

DO OBJETO

6.1- 0 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- O objeto da licitacao sera recebido pelo liquidante da respectiva Secretaria, mediante a
apresentacao da fatura e nota fiscal, nos termos do Edital.
CLAUSULA SETIMA - DAS CONDl<;OES DE PAGAMENTO

7 .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 pela
Secretaria da
da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
7 .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.
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
necessarias, nao 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 a ampla
defesa.
CLAUSULA OITAVA- DA FONTE DE RECURSOS

8.1- As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta, dos recursos oriundos do Tesouro
Municipal, sob a Dotacao Orcamentaria:
elementos de despesas n°
CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

DE PRE<;O

9.1- Os precos sac firmes e irreajustaveis;
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CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACC>ES CONTRATUAIS

10.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acrescirnos ou
supressoes no quantitative do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1Q, art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas
alteracoes posteriores.
CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA

- DAS SANCC>ES

11.1- Ficara impedido de licitar e contratar com a Adrninistracao, pelo prazo de ate 5 ( cinco) a nos,
enquanto perdurarem os motives determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
a) Ensejar retardamento da reanzacao do certame.
b) Co meter fraude fiscal.
cjDeixar de apresentar documento exigido para participacao 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 inidoneo.
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 prejuizo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominacoes legais.
11.3- A contratada sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obrlqacoes, a advertenclas,
suspensoes e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publica, sem
prejuizo das sancoes legais na esfera cfvel e criminal, alem de multas estipuladas na forma a seguir:
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa da licitante em
assinar a Ata de Registro de Precos em 05 (cinco) dias utels, 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) Deststencia de entregar os produtos.
21.4- As multas previstas nas alineas anteriores, nao serao aplicadas de modo cumulative.
21.5- 0 valor da multa aplicada sera deduzido pela Secretaria da
da Prefeitura
Municipal de Jaguaribe, por ocasiao do pagamento, memento em que a unidade responsavel pelo
mesmo cornunicara CONTRATADA.
11.6 - As suspensoes referentes aos direitos de licitar e contratar com a Adrninistracao Publica serao
aplicadas a CONTRATADA pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, nos cases em que a madirnplencia
acarretar prejuizos para a Adrnlnistracao,
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 ucltacao.
b) Demonstrar nao possuir idoneidade para Contratar com a Adrninistracao Publica, em virtude de
atos ilfcitos praticados.
11.9- A inexecucao total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferencia total ou parcial a outra
Empresa, sem prevlo assentimento do 6rgao/Entidade, enseja sua rescisao com as consequentes
penalidades previstas legalmente e contratualmente.
11.10- Para aplicacao das sancoes previstas neste topico a licitante sera submetida a processo
administrative para apuracao dos fates, garantidos sempre os direitos previos da citacao, da ampla
defesa e do contradit6rio, assegurados pela Constituicao Federal de 1.988.

a
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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) Arniqavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde que haja conveniencia da Adrninistracao;
12.2- Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja
culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando
os houver sofrido;
12.3- A rescisao contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequencias previstas no
art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n" 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS
13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde a manitestacao final, completa e exclusiva,
do acordo entre elas celebrado;
13.2- Obrlqacao do contratado de manter, durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade
com as obriqacoes por ele assumidas, todas as condicoes de habititacao e qualificacao exigidas na
iicitacao.
CLAUSULA DE CIMA-QUART A - DO FORO
14.1- Fica eleito o foro 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 clausulas 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
CONTRATANTE

_

de

de 2018

Nome do Representante da Empresa
Nome da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.~~~~~~~~~~~~~

Nome:
CPF:

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