Prefeitura de

LO!

LIMOEIRO

DO Nr,RT:E

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO Do

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.0301-001GM.
Regido pela Lei n.° 10.520,?ae 17 de julhó de 2002 e subWidiáiriamiifte jeIa Lei n! .8.666
de 21106193 (com as alterações da Lei n.° 8.883/94 e da Lei ã.° 9.648/98).

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO POR
ITEM PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, GRAXAS,
DERIVADOS E FILTROS, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO 1,
TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL

PREÂMBULO

A Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, através da sua Comissão Permanente de
Licitações e Pregoes, nomeada através da Portaria 143/2017 modificada pela 194/2017, toma
público para conhecimento dos interessados que, na data, horário e local abaixo previstos,
abrirá licitação, n modalidade Pregão Presencial, MENOR PREÇO POR ITEM, tombada sob No.
2019.030l -OO1GM para atendimento do objeto desta licitação, de acordo com as condições
estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, Lei Complementar
123/06, e subsidiariamente, no que couber a Lei 8.666/93 e alterações, sob a condução do
pregoeiro oficial, ou pregoeiro substituto, em caso de impossibilidade do titular, nos ternos que
segue.
Compõem-se o preente Edital das partes A e B, conforme a seguir apresentadas:
PARTE A - Condições para competição, julgamento e adjudicação. Parte em que estão
estabelecidos os requisitos e as condições para competição, julgamento e formalização do
contrato.
PARTE B -

ANEX?S

Anexo 1 - Termo de Referência do Objeto;
Anexo II - Modelo Øe Proposta de Preços;
Anexo 1H - Model4 de Declaração;
Anexo IV - Modelo de Declaração;
Anexo V - Modelo de Declaração;
Anexo VI - Minuta do Termo de Contrato;
Anexo VII - Modelo de Procuração;
Anexo VIII - Modelo de Declaração.
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1. DO OBJETO, DATA, HORA E LOCAL DA LICITAÇÃO
1.1- OBJETO: A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa especi: izada
para fornecimento de combustíveis, lubrificantes, graxas, derivados e filtros, conforme
especificações constantes do anexo 1, Termo de Referência do edital.
1.2- DATA, HORA E LOCAL DA LICITAÇÃO
CREDENCIAMER!kO. tENTREÕA DOS ErwELonsa rõfbEsYo8:i5 do
JAEIRQtff204
t.a!ERTn4.
DAS 9aoPQsTAs asQ8 lódodia22deJanefrode2ol9,
ENDEREçoPAwRALaAçAo DA LICITAÇÃO Sala daComissãq de Uoitaçøes e ErftJóea ia
PefelurMIicI4a14noeIro do Nãrte - Ceara, situada n& RujtprMffõiffo
-.
2. DAS CONDIÕES PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO NA PRESENTE
LICITAÇÃO
2.1, CONDIÇÃO IMPLÍCITA: A simples apresentação da Proposta de Preços e Documentação
pela Licitante implica na aceitação total e automática das disposições insertas no presente edital,
incluindo as condibões técnicas e especificações do projeto apresentado
2.2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
2.2.1- Poderá participar da presente licitação qualquer pessoa jurídica localizada em todas as
Unidades da Fed&ração, cadastradas ou não na Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte Ceara, desde que &tenda a todas as condições exigidas neste edital, observados os necessários
requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e econômicofinanceira, inclusive tendo seus objetivos sociais compatíveis com o objeto da licitação.
2.2.2- É vedado ao(s) Servidor(es) dos órgãos e entidades da Administração Pública, inclusive
Fundações instituidas e/ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou
indiretamente, porsi ou por interposta pessoa, do presente processo licitatório.
2.3- RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.3.1 - Não poderá participar do certame a empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de
suspensão, que lles tenham sido aplicadas, por força da Lei n2 8.666/93 e suas alterações
posteriores;
2.3.2- Não poderá participar empresa com falência decretada;
2.3.3- Não será admitida a participação de interessados sob forma de consórcio ou grupo de
empresas;
2.3.4- Quando um dos sócios, representante, sócio ou diretor de qualquer das Licitante
participar de mais de uma empresa, somente uma delas poderá participar do certame licitatório;
2.3.5. - Detectado a situação prevista no item 2.3.4, serão sumariamente desclassificadas todas
as concorrentes em que faça parte os sócios, representantes, diretores ou responsável técnico.
2.3.6 - Seja qual for a situação, não isentará o licitantes, seus representantes e o rponsável
técnico das penalidades cabíveis, inclusive penais.
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2.3.7 - O Pregoeirp e sua equipe poderá, a seu critério, verificar e utilizar como condição prévia
de participação, impedindo a participação no certame, os interessados que estejam inclusas em
eventual descumrimento das condições de licitar e/ou contratar com o poder público, em
especial, quanto à existência de sanção imposta em qualquer dos seguintes cadastros:
- Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela ControladoriaGeral da União (wvw.portaldatransparencia.gov. br/ceis);
- Cadastro Nacionhl de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacionai de Justiça (www. cnj.jus. br/improbidade_adm/consultarjequerido.php).
2.3.7.1 - Qualquer licitante poderá, caso queira, requerer a consulta descrita no item 2.3.7 de
qualquer dos concorrente, caso em que, constatada a aplicação de penalidades, será a apenada
imediatamente de4classificada em qualquer das fases da licitação.
2.3.7.2 - A consulta aos cadastros será reRli7ada em nome da empresa licitante e também de
eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão TCU n° 1.793/11) e de seu sócio majoritário e/ou
administradores (çfr. art. 12 da Lei n° 8.429/92), que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, in41usive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário ou
administrador.
2.3.7.3 - Constatada a existência de vedação à participação no certame, o Pregoeiro reputará ao
mesmo sua condição impeditiva e o eliminará do certame em qualquer das fases do mesmo,
dando continuidade com os concorrentes remanescentes.
2.3.7.4 - Será asegurado ao apenado o direito a ampla defesa e o contraditório, no prazo de
03(trés) dias utei, feita por escrito acompanhada dos documentos que achar necessário e
protocolada junto a Comissão de Licitação do Município de Limoeiro do Norte.. Ceara.
2.3.8 - Para participação neste certame o licitante deverá comprovar estar adimplente para com
o Município de Lilçoeiro do Norte - Ceara em relação a execução contratual. A comprovação de
que trata este item será feita mediante apresentação de Certidão de Adimplência Contratual
emitida pelo Setor de Compras do município a qual deverá ser solicitada junto ao referido setor
ate 48 (quarenta e oito) horas uteis antes da data prevista para reli7ação da licitação.
2.3.8.1 - Caso o licitante esteja inadimplente para com o município por qualquer fato de
inexecução de conrato, seja ela total ou parcial, ficará impedida de participação na licitação.
2.3.8.2 - A solicitação da certidão de adimplência contratual poderá ser feita na forma presencial
através de requerimento, e/ou através de e-mail por qualquer dos correios eletrônicos:
pmln.compraâgm'ail.com ou comprasØimoeirodonorte.ce.gov.br

2.4 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
2.4.1- As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão ter o tratamento diferenciado
previsto na lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores, desde que, apresente
Declaração de En4uadramento da ME ou EPP expedida pela Junta Comercial ou da Receita
Federal, comprovafldo está registrada e que seu registro se enquadra na condição de Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, e/ou Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial
do domicilio sede da mesma, emitida em data não superior a 30 (trinta) dias da data marcada
para abertura da licitação, em que conste seu enquadramento como tal.
2.4.1.1. Não será aceito como comprovação de enquadramento como Micro Empresa ou Empresa
de Pequeno Porte declaração expedida pelo próprio concorrente.
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2.4.1.2. A documèntação exigida no item 2.4.1 deverá estar anexa ao CREDENCIAMENTO do
licitante.
2.4.1.3. As MICRÕEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE que não apresentarem no
ENVELOPE «DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO os documentos constantes no item 2.4.1 deste
Edital, conforme o caso, estarão, independente de declaração, abrindo mão do tratamento
diferenciado lhes1concedida pela Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 2006 e
alterações posteriores.
2.4.1.4. A aplicação da Lei Complementar n° 123 de 14 de Dezembro de 2006 e alterações
posteriores será realizada ao teor da referida lei independente de sua transcrição a este
instrumento, prevalecendo a citada norma quando conflitante com este edital.
2.5 - DO CREDENCLAMENTO
2.5.1- Cada licitante deverá apresentar-se com apenas 01 (um) representante, devidamente
munido de docuipentação hábil de credenciamento, e no caso de procurador, munido de
instrumento de rocuração pública ou privada, esta última com firma reconhecida de
outorgante, sendo o outorgado o único admitido a intervir nas diversas fases do procedimento
licitatório, responc1endo assim, para todos os efeitos, pelo licitante representado.
2.5.2- Cada representante, juntamente com o documento hábil de credenciamento, deverá
apresentar ainda:
a) Cópia de seu documento oficial de identificação (do representante), válido na forma da lei;
b) Declaração de kleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências quanto à
proposta e à habilitação previstas no Edital, conforme modelo disposto no item 1 do ANEXO III
deste Edital;
e) Outros doeumertos por ventura exigidos neste edita, e cujo sua apresentação esteja vinculada
ao momento do crçdenciamento;
2.5.3- Os docum6tos de credenciamento e de identificação deverão ser apresentados em
separados dos envelopes de proposta de preço e de habilitação, para que possam ser analisados
no início dos trabalhos, antes da abertura desses envelopes.
2.5.4- Entende-se por documento hábil de credenciamento, no caso de procurador, o
instrumento particular de mandato, conforme descrito no item 2.5.1, conferindo poderes para a
prática de atos coitipativeis com a presente licitação, outorgado por sócio-gerente, diretor, titular
ou qualquer outro representante da licitante com poderes para tanto, acompanhado do
respectivo documento que comprove a investidura/titularidade desses poderes pelo outorgante
(ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado da ata de eleição dos
administradores, procurações e/ou substabelecimentos se foro caso, demonstrando essa condição
de sócio-gerente, diretor, titular ou representante com poderes para constituição do mandato).
2.5.6- Caso o credenciado da pessoa jurídica licitante seja sócio-gerente, diretor do licitante ou
titular da empresa dispondo por si só de poderes de representação, deverão ser apresentados
documentos que cpmprovem tal condição (ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
acompanhado da ata de eleição dos administradores, procurações e/ou substabelecimentos se for
o caso, demonstrando essa condição de sócio-gerente, diretor, titular ou representante com
poderes para constituição do mandato), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
25.7- A incorreção ou não apresentação dos documentos tratados nas alíneas do item 2.5,
implicará no não credenciamento do licitante e por conseqüência, na impossibilidade de
manifestação no decorrer do certame, inclusive quanto a oferecimento de lances verbais e
interposição de recursos.
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2.5.8- No decorr4r do procedimento licitatório, os licitantes poderão nomear represen antes,
caso não os tenha feito, descredenciar ou substituir os já nomeados, desde que apresente os
documentos exigidos neste item. Entretanto, não será admitida a participação de um mesmo
representante para mais de uma empresa/ entidade licitante.
3. DAS FASES DO PROCESSO LICITATÓRI0 E DO SEU REGULAMENTO OPERACIONAL.
3.1- O presente procedimento de licitação seguirá o seguinte trâmite em fases distintas:
3.1.1- Credencianlento dos licitantes;
3.1.2. Recebimento de envelopes de «propostas de preços" e "documentos de habilitação";
3.1.3- Abertura das propostas de preços apresentadas, verificação e classificação inicial;
3.1.4- Lances verbais entre os classificados;
3.1.5- Habilitaçãoldo licitante melhor classificado;
3.1.6- Recursos;
3.1.7- Adjudicação.
3.2 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:
3.2.1 - O certamelserá conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em
especial, as seguintes atribuições:
a) presidir o certame e atribuir e acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propost.s de preços;
d) analisar a aceiMbilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor
preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examindr e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata dá sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
1) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de
penalidades previstas na legislação
4. DOS ENVELOPES E DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
4.1- Além dos documentos de credencianiento, previstos no subitein 2.5, cada licitante deverá
ainda apresentar simultaneamente 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber: "Proposta de
Preço" e "Documentos de Habilitação", sendo vedada a remessa por via postal.
4.2- Os conjuntos de documentos relativos à "Proposta de Preço" e aos "Documentos de
Habilitação" deverão ser entregues em envelopes separados, opacos e lacrados, rubricados no
fecho, endereçados à Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, identificados com o
número da presente licitação, com o nome do licitante, o número do CNPJ, o objeto da licitação
e, respectivamente, os títulos dos seus conteúdos ("Proposta de Preço" ou «Documentos de
Habilitação").
4.3- Todos os dócumentos necessários à participação na presente licitação poderão ser
apresentados em original ou cópia autenticada por cartório competente, ressalvado os
documentos de credenciamento que poderão ser apresentados em original ou cópia simples
acompanhada do respectivo original a fim de ser verificada autenticidade pelo Pregoeiro ou por
servidor integrante da Equipe de Apoio.
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4.3.1- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes
ou cópias em fac4s&nile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos
ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
4.3.2- Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes à habilitação, à proposta de preço e seus anexos, deverão ser
apresentados no iàioma oficial do Brasil.
4.3.3- Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório,
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e
traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado.
4.3.4- Nos docum. 'pntos apresentados neste processo, quando não consignado o respectivo prazo
de vigência em seÚ bojo, o prazo de vigência será aceito pelo Pregoeiro como sendo de 30 (trinta)
dias, salvo deterninação legal específica em contrário.
S. DA PROPOSTA1 DE PREÇOS
5.1- A proposta ce preços deverá ser elaborada em 01 (uma) vias em papel timbrado ou com
carimbo do interessado, confeccionada por máquina, computador ou equipamento equivalente,
impresso em qualquer tipo de impressora ou outro meio mecânico, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, contehdo na parte externa do envelope as seguintes indicações:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CEARA
PREGÃO N° 20190301.001GM.
OBJETO:
CNPJ
LICITANTE:
ENVELOPE N.° 01 (PROPOSTA DE PREÇOS)
5.2- A proposta de preços deverá ser apresentada seguindo o modelo padronizado no ANEXO II
deste Edital, contedo:
5.2.1- A modalidade e o número da licitação;
5.2.2- Endereçamento ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara;
5.2.3- Razão Social, CNPJ, endereço, inscrição estadual ou municipal do proponente, conforme
o caso, número da conta corrente, agência bancária, identificação do respectivo banco, e se
houver, número do telefone/ fax, e endereço eletrônico;
5.2.4- Prazo de entrega conforme os termos do edital;
5.2.5- Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias;
5.2.6- Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segunda a unidade de medida consignada
no edital, com a respectiva marca;
5.2.7- Os valores initários e total em algarismos de cada item cotado, bem como valor global da
proposta em algarimo e por extenso;
5.2.8- Declaração [de que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes
sobre a execução do fornecimento referentes a frete, tributos e demais ônus atinentes à
fabricação, garantia, transporte e entrega do objeto.
5.3- Os preços constantes da proposta do licitante deverão conter apenas duas casas decimais
após a virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprnir os números após
as duas casas dedimais dos centavos, e deverão ser cotados em moeda corrente nacional. Na
fase de lances também só poderão ser utilizadas até 02 (duas) casas decimais.
5.4- Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão o4 qualquer
outro argumento não previsto em lei.
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5.5- Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros,
devendo o Pregoeifo proceder às correções necessárias.
5.6- Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos licitantes.
5.6.1- A proposta 'deve contemplar o quantitativo do item em sua totalidade conforme licitado.
5.7- A apresentaço da proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital
e seus anexos, em especial quanto à especificação dos bens e as condições de participação,
competição, julgamento e formalização do contrato, bem como a aceitação e sujeição integral às
suas disposições e à legislação aplicável, notadamente às Leis Federais n010.520/02 e 8.666/93,
alterada e consolidada.
5.5- Os preços a derem cotados deverão levar em conta os preços estimados para a contratação,
insertos na planilha anexa ao Projeto Básico, sendo desclassificado da proposta o item que
exceder ao ali explicitado.
5.9- Na análise das propostas de preço o Pregoeiro observará preferencialmente o preço unitário,
facultando-lhe, porém, segundo critério de conveniência e oportunidade observar o preço total.
5.10- Será desclassificada a proposta de preços apresentada em desconformidade com este
edital.
5.11 - Somente serão aceitos os documentos acondicionados no envelope "A" não sendo
admitido o recebimento pelo Pregoeiro, de qualquer outro documento, nem permitido à licitante
fazer qualquer adebdo após a entrega ao Pregoeiro.
5.12 - O Pregoeirb a qualquer tempo, poderá solicitar amostra/ demonstração do objeto desta
licitação para melhor avaliação, ficando o licitante obrigado, sob pena de desclassificação, a
apresentar tal ampstra/demonstração, no prazo definido pelo pregoeiro, contados a partir da
intimação.
5.13 - No caso da amostra do item, esta será recebida pelo pregoeiro, no prazo estipulado,
remetida ao órgão interessado na licitação, por ocasião da abertura da proposta de preços, e
analisada por técnico designado pelo titular do órgão, devendo o laudo ser devidamente datado e
assinado por quem o emitiu e visado pelo titular do órgão.
5.14 - Ao pregoeiro e sua equipe é facultado a realização de diligências para dirimir eventuais
duvidas sobre qualquer assunto inerente as propostas de preços e seus produtos.
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÀO
6.1- O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos exigidos em uma
única via, e ser apresentado na forma do subitem 4.2 deste edital, contendo a seguinte
inscrição no seu frôntispício:
À PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE- CEARA
PREGÃO N° 2019.0301.001C}M.
OBJETO:
LICITANTE:
CNPJ
ENVELOPE N.° 02' (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
6.2- Os INTERESSADOS NÃO CADASTRADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
DO NORTE - CEARA, na forma dos artigos 34 a 37 da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e
consolidada, habilitar-se-ão à presente licitação mediante a apresentação dos ,çlçcumentos
abaixo relacionados, os quais serão analisados pelo Pregoeiro quanto a sua autgá*idade e o
seu prazo de validade.
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6.3- RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
6.3.1 - REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa física, no regis u'.' púb 3 de
empresa mercantv da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucurs: , i ial ou
agência, apresentr o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde
tem sede a matriz.
6.3.2 - ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor
devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se
tratando de sociddades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de elkção de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal,
filial ou agência, aipresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta
onde tem sede a matriz.

o

6.3.3 - INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto
cooperativas - no Çartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria
em exercido; devehdo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro
no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório
onde tem sede a matriz.
6.3.4 - DECRETO' DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento nd Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

6.3.5 - Alvará de Puncionamento;
6.4- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL:

Ø

6.4.1- Prova de incrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
6.4.2- Prova de incrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinentb ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
6.4.3- Prova de regularidade fiscal perante com a Fazenda Nacional, a Secretaria da Receita
Previdenciária, inclusive em relação à divida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
mediante a apresentação de certidão conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal e
Procuradoria-Gera' da Fazenda Nacional, referente aos tributos federais e à Dívida Ativa da
União (Decreto N° .l06, de 30 de abril de 2007 e alterações);
6.4.4- Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual de seu domicilio;
6.4.5- Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Municipal de seu domicílio (Geral ou
ISS) como também a Certidão de Limoeiro do Norte - CE;
6.4.6- Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS;
6.4.7- Certidão Neativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Lei n° 12.440/2011 e à Resolução
Administrativa TST n° 1470/2011, de 4 de janeiro de 2012);
6.5- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
6.5.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica licitante, com data de emissão não anterior a 30 (trinta) dias da data marcada
para entrega dos envelopes.
6.5.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, obrigatórios e
já apresentados na, forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição pôr balancetes ou balanços provisórios;
6.5.2.1 - É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por qualquer outro tipo de
documento;

6.5.2.2 - A boa situação financeira de que trata este item será medida baseada na obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) de análise de
Balanço. Todos os índices analisados deverão ser maiores que 01 (um) p%% habilitar-se,
conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95.
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Ativo Circulante
Passivo Circulante

6.5.2.3 - As empresas constituídas a menos de um ano poderão concorrer nesta licitação
apresentado Balaxço Patrimonial de Abertura, desde que, acompanhado dos índices do Balanço
nos termos do iteri 6.5.2.2 deste edital.
6.6- RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TECNICA:
6.6.1- Registro ou inscrição na ANP - Agencia Nacional de Petróleo, na forma da legislação
vigente, em especial da Resolução ANP n° 22/2014 e Resolução ANP n° 704/2017);
6.6.2- Atestado de capacidade técnica que comprove que a empresa forneceu ou estar
fornecendo produtos em quantidades e especificações compatíveis com o objeto da licitação;
6.7- DEMAIS DOÔUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
6.7.1 Certidão de kdSplência Contratual perante a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte Ceara, conforme item 2.3.8 do edital.
6.7.2- Declaraçãode que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal, não
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 (quato,rze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
6.7.3- Declaração 1expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
6.7.4- Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo
da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme
modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93)
6.8. No caso de LICITANTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL
DE LIMOEIRO DO NORTE - CEARÁ, a documentação mencionada no Item 6.3 e subitens
deste, poderá ser substituída pela apresentação do Certificado de Registro Cadastrai (CRC)
junto à Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, dentro do prazo de validade,
assegurado, neste caso, aos demais licitantes, o direito de acesso aos dados nele constantes.
6.8.1- A documentação constante do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de
Limoeiro do Nore - Ceara deverá também encontrar-se dentro do prazo de validade e
atender ao disposto neste edital.
6.9- A documentação constante dos envelopes de habilitação que forem abertos integrará os
autos do processo licitatório e não será devolvida.
6.9.1. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação dos licitantes não declarados
classificados ao final da fase de competição poderão ser retirados por seus representantes na
própria sessão. Os documentos não retirados permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente
lacrados, durante bs (cinco) dias correntes à disposição dos respectivos licitantesFindo este
prazo, sem que sej4m retirados, serão destruidos.
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6.10. Será inabilitado o licitante que não atender as exigências deste edital referente à
fase de habilitaço, bem como apresentar os documentos defeituosos em seus conteúdos e
forma.
7. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
7.1- O Pregão será do tipo presencial, com a abertura da licitação em sessão pública, dirigida
por um Pregoeiro) e realizar-se-á no endereço constante do Preâmbulo deste Editai, seguindo o
trâmite indicado abaixo e obedecendo a legislação em vigor.
7.2- CREDENCIAMENTO: Antes do inicio da sessão os representantes dos interessados em
participar do certame deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, identificarse e comprovaren a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a
prática de todos o demais atos inerentes ao certame, na forma do item 2.5 deste instrumento,
assinando então lista de presença.
7.3- RECEBIMENTO DE ENVELOPES: A partir do horário estabelecido no preâmbulo deste
Edital terá inicio à sessão pública do Pregão Presencial, na presença dos representantes dos
licitantes devidan{ente credenciados e demais pessoas que queiram assistir ao ato, onde o
Pregoeiro receber4 de cada licitante ou seu representante, em envelopes distintos, devidamente
lacrados e rubricados nos fechos, as propostas de preços e a documentação exigida para a
habilitação dos licitantes, fazendo registrar o nome dos licitantes que assim procederam.
7.3.1- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento
será aceito pelo Prpgoeiro.
7.3.2- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência por parte de qualquer licitante, salvo
por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

s

7.4- ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREÇOS: Abertos os
envelopes contendo a "Proposta de Preços" de todos os licitantes, o Pregoeiro ou membro da
equipe de apoio [ fará a verificação da conformidade das propostas com os requisitos
estabelecidos no edital. A seguir, o Pregoeiro informará aos participantes presentes quais
licitantes apresentaram propostas de preços para o fornecimento do(s) objeto(s) da presente
licitação e os respectivos valores ofertados.
7.4.1- Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços o Pregoeiro examinará a
compatibilidade desta com os termos do edital, desclassificando as propostas que não atendam
aos termos desse idital.
7.4.2- O Pregoeiro, poderá a qualquer tempo determinar a suspensão da sessão, a fim de que o
setor técnico da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara proceda ao exame de
qualidade e compatibilidade com os termos do edital dos produtos cotados.
7.4.3- Realizada a avaliação pelo setor técnico será expedido o competente laudo, que servirá de
base ao Pregoeiro tara o exame de compatilidade/qualidade do objeto cotado pelo licitante.
7.5- CLASSIFICAkÃO INICIAL: O Pregoeiro fará a ordenação das propostas de todos os
licitantes, em ordem decrescente de valor, classificando o licitante com proposta de menor
preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até
10% (dez por cento) relativamente à de menor preço, para que seus representantes participem
dos lances verbais.
7.5.1- Côo não éejam verificadas no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições
definidas no subitem 7.5, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo de 03
(três), para que seus representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os
preços oferecidos nas propostas escritas iniciais.
7.6- LANCES VERBAIS: Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances
verbais, que deve?ão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e •m preços
decrescentes, obedecendo as seguintes disposições:
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7.6.1- O Pregoeirb convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a
apresentar lancesverbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais,
em ordem decrescente de valor. No caso de empate de valor entre propostas será realizado
imediatamente sorteio visando definir a ordem de lance entre os licitantes empatados.
7.6.2. Só serão aeitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado.
7.6.3- O Pregoeiro' no inicio ou no decorrer da etapa de lances verbais terá a prerrogativa de:
a) determinar um intervalo mínimo de valor entre os lances verbais a serem realizados;
b) determinar um período máximo de tempo para que cada licitante realize o lance verbal;
7.6.4- Não será &ceito o lance realizado em desacordo com as determinações emanadas do
Pregoeiro na formç. da alínea "a" do subitem anterior.
7.6.5- Preclui o direito de apresentar lance verbal, sendo considerado desistente o licitante que
deixar de apresentar lance no prazo determinado pelo Pregoeiro na forma da alínea "b" do
subitem 7.6.3.
7.6.6- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitalite das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última
proposta registrada para efeito de classificação ao final da etapa competitiva.
7.6.7- Quando nãp mais se realizarem lances verbais por qualquer dos licitantes será declarada
encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas em ordem decrescente de valor,
exclusivamente peo critério de menor preço.
7.6.8- O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor para a Administração nas situações em que não se realizem lances verbais, ou
realizando-se, depois de declarado o encerramento da etapa competitiva se a oferta não for
aceitável, ou se o licitante classificado for considerado inabilitado, no exame de oferta
subseqüente.
7.6.9- Caso haja çripate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que
se realizem lances tverbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do
pregão.
7.6.10- Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais, e realizada a
classificação final das propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do primeiro classificado,
especialmente quanto à conformidade entre a proposta/oferta de menor preço e o valor estimado
para a contratação constante da planilha anexa ao Projeto Básico, decidindo motivadamente a
respeito.
7.6.11- Tratandose de preço inexeqüivel o Pregoeiro poderá determinar ao licitante que
comprove a exeqüibilidade de sua proposta, em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificação.
7.6.12- Ocorrendo a hipótese tratada no sub item anterior, o Pregoeiro abrirá o envelope de
habilitação do licitante primeiro classificado "sob condição", considerando o disposto no sub
item anterior.
7.6.13- Diante dq hipótese tratada no sub item 7.6.11 o Pregoeiro poderá, também "sob
condição", negocik diretamente com o classificado subseqüente para que seja obtida melhor
oferta que a sua proposta anteriormente oferecida a fim de conseguir menor preço, caso não
comprovada a exeqüibilidade do licitante anteriormente classificado.
7.6.14- O lance verbal depois de proferido será irretratável, não podendo haver desistência dos
lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes deste edital. (sub
itens 13.1 e 13.1.1)
7.6.15- Os licitantes que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, serão
considerados desclassificados, não se admitindo complementação posterior.
7.6.16- Considerar-se-ão preços manifestamente inexeqüiveis aqueles que forem simbólicos,
irrisórios ou de vafor zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos.
7.6.17- Não serão adjudicadas propostas com preços superiores aos valores esti Sdos para a
contratação constantes da planilha anexa ao Projeto Básico.
Limoeiro do Norte — Ceara - CEP 62.930-000

refeitura de

'LIMOEIRO
DO NRTE
O VA Ç A O E T RANS 1' A

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO D

NC IA

7.6.17.1- Serão cbnsiderados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem
iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Comissão de Licitação da Prefeitura
Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, responsável pela elaboração e emissão da referida
Planilha, assim também, dirimidas as eventuais dúvidas que possam surgir.
7.6.18- Caso o preço referente ao preço final seja composto de preços unitários, deverá o
Pregoeiro, solicitar ao vencedor à adequação desses preços ao valor do lance final.
77- HABILITAÇÃO DO LICITANTE CLASSIFICADO: Existindo proposta classificada aceitável,
o Pregoeiro anundiará a abertura do envelope referente aos "Documentos de Habilitação" do(s)
licitante(s) que apresentou(aram) a(s) melhor(es) proposta(s), para confirmação das suas
condições habilitdórias, determinadas no Item 6.

o

7.7.1- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope
n° 02 (Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
edital, ou com irregularidades, serão considerados inabilitados, não se admitindo
complementação posterior.
7.7.2- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo Pregoeiro, caso não haja intenção de
interposição de recurso por qualquer dos demais licitantes.
7.7.3- Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta
subseqüente, pernitida negociação - sub item 7.6.8 do edital, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à verificação da habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o
respectivo licitant declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
7.7.4- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para
a apresentação de 'nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas
neste artigo.
7.7.5- O Pregoeiro terá a prerrogativa de decidir se o exame dos "documentos de habilitação" se
dará ao final da et4pa competitiva de cada item ou ao final do julgamento de todos os itens.
7.7.6 - DO TRATAMENTO DADO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Ø

7.7.6.1- Sempre pós o final de cada fase (FASE DE PREÇOS E LANCES e FASE DE
DOCUMENTOS 4E HABILITAÇÃO) o Pregoeiro verificará a existência de concorrentes
enquadradas como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assegurando-lhes o
tratamento diferenbiado previsto na lei Complementar 123/2006 e alterações posteriores, desde
que, atendido ao que preceitua este edital em seu item 2.4.
7.7.6.2- Para ter direito ao tratamento diferenciado quando da FASE DE DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, a concorrente Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte obrigatoriamente
deverá apresentar todos os documentos exigidos no edital, mesmo que vencidos ou fora da data
de validade bem como, solicitação do tratamento de que trata o item 7.7.6.1, sendo-lhe, após
análise do Pregoeiro, concedido prazo de até 03 (três) dias para sanar as pendencias,
prorrogáveis por igual período. A não regularização da pendência no prazo estabelecido
importara na inabilitação da concorrente, procedendo-se com o chamamento das
remanescentes.
7.8- RECURSOS:
7.8.1 - Somente no final da sessão, depois de declarado o(s) licitante(s) vencedor(es) do certame,
qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso,
com registro em ata da síntese das suas razões, facultando-lhe juntar memoriais no prazo de 3
(três) dias corridos, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarazões em prazo sucessivo também de 03 (três) dias corridos (que começará a correr do término
do prazo da recorrente), sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
7.8.2- O recurso será dirigido ao Ordenador da Despesa, por intermédio do Pregoeiro o qual
fazêpoderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo
Limoeiro do Norte - Ceara _ CEP j0-00
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lo subir, devidamnte informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de
05 (cinco) dias út4is, contado do recebimento do recurso pelo ao Ordenador da Despesa.
7.8.2d - Tanto o pregoeiro quanto o ordenador da despesa poderá recorrer à opinião da PGM
para analise dos recursos.
7.8.3- Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela
Licitante.
7.8.4- Não será oncedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo Licitante.
7.8.5- O recurso dontra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
7.8.6- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessão do
Pregão, importará a preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo
Pregoeiro ao licitante vencedor.
1.8.7- A petição poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será reduzida a termo em ata,
facultado ao Pregdeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
7.8.8- O acolhi4nto de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
7.8.9- Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
Ordenador da Depesa homologará e procederá a adjudicação da(s) proposta(s) vencedora(s),
para determinar a contratação;
7.8.10- A intima'?ão dos atos decisórios da administração - Pregoeiro ou o Ordenador da
Despesa - em sede recursal será feita mediante afixação de cópia da íntegra do ato no site do
TCE - Tribunal dê Contas do Estado do Ceara - Portal de Licitações, e do resumo no jornal de
circulação e do Diario Oficial do Município da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara,
para fins de publididade dos atos, e ainda,.
7.8.11- Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte Ceara.
7.9- ENCERRAMENTO DA SESSÃO:
7.9.1 - Da sessã1 do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará os licitantes
credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a análise
da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma
obrigatoriamente assinada, ao final, pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e facultativamente,
pelos licitantes ainda presentes quando do encerramento dos trabalhos.
7.9.2- Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso e o preço final seja
igual ou inferior 1 a previsto para a aquisição dos produtos, será feita pelo Pregoeiro a
adjudicação ao licitante declarado vencedor do certame e encerrada a reunião, após o que, o
processo, devidamente instruído, será encaminhado ao Presidente da Prefeitura Municipal de
Limoeiro do Norte - Ceara para homologação e subseqüente contratação.
7.10- SUSPENSÃO DA SESSÃO:
7.10.1- Ao Prego4iro é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente
justificado e marcdr sua reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos
trabalhos.
7.10.2- O Pregoeiro poderá, para analisar as propostas de preços, os documentos de habilitação,
as amostras e outros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para
realizar diligência a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões.
S. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO E DA(S) DOTAÇÃO(ÕES) ORÇAMENTÁRIA(S)
8.1- Estima-se a presente contratação em R$ 2.873.684,66 (Dois milhões, oitocentos e setenta e
três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)
& /

Limoeiro do Norte - Ceara - CEP 62.930-000

refeitura de

LIMOEIRO
DO NRTE

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIR

OVA ÇÀO ETRA .$PAR)N CIA

80

8.2- As despesas' decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de
recursos especificàs consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte Ceara, na seguinte dotação: SEGAPRE - 04.122.0403.2005 - Manutenção das atividades da
secretaria; SEGEF - 04.122.0401.2001 - Manutenção das atividades da secretaria; SEINFRA
15.122.1501.2014 - Manutenção das atividades da secretaria; SEMAE 20.122.2001.2011 Manutenção das atividades da secretaria; SECULDES 13.122.1301.2007 - Manutenção das
atividades da secretaria; PGM 04.122.0412.2006 - Manutenção das atividades da secretaria;
12.122.1203.2029 - Manutenção das atividades da secretaria; FUNDEB
SEMEB - FME
12.361.1202.2023- Manutenção do Ensino Funtamental; 12.365.1204.2025 - Manutenção da
12.366.1202.2027 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos;
Educação Infantil;'
08.122.0801.2059 - Manutenção das atividades da secretaria; 08.244.0807.2046 SEMAS
IGDBF; 08.244.Q802.2045 - IGD SUAS; 08.244.0809.2050 - PSB SCFV; SECSA
10.122.1001.2041'- Manutenção das atividades da secretaria; 10.301.1010.2037 - Gestão dos
Serviços de Atenção Básica; 10.302.1011.2038 - Gestão dos Serviços de Media e Alta
Complexidade MAC; 10.304.1006.2040 - Gestão dos Serviços de Vigilância a Saúde.
Classificação econômica 3.3.90.30.00.
9. CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGÊNCIAS, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO
9.1- Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa jurídica p1oderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório
deste Pregão.
9.1.1- Decairá doiireito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração a
pessoa que não o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso.
9.1.2- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
9.2- Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações
mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em Unta
não lavável, que prpencham os seguintes requisitos:

o

9.2.1- o endereçamento à(o) Pregoeira(o) da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara;
9.2.2- a identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos
documentos compMbatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão,
domicílio, número [do documento de identificação, devidamente datada, assinada e protocolada
na sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, dentro do prazo editalicio;
9.2.3- o fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou sub itens
discutidos;
9.2.4- o pedido, com suas especificações;
9.3- A resposta da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, será disponibilizada a
todas os interessados mediante afixação de cópia da íntegra do ato proferido pela administração
no site do TCE - Tribunal de Contas do Estado do Ceara, e do resumo do mesmo no Diário
Oficial do Municipo de Limoeiro do Norte, e, quando for o caso, no jornal de grande circulação,
para fins de publicidade dos atos e constituirá aditamento a estas Instruções.
9.4- O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.
9.5- Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação
dos termos do edital será designada nova data para a realização do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
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9.5.1- Qualquer ihodificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto
original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
9.6- DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, o Pregoeiro ou a autoridade
superior, poderá promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar
informações ou permitir sejam sanadas falhas formais de documentação que complementem a
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria
constar originariaaente da proposta, fixando o prazo para a resposta.
9.6.1- Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazêlo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/ inabilitação.

o

9.7- REVOGAÇÃÓ E ANULAÇÃO: A Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara poderá
revogar a licitação por razões de interesse público, no todo ou em parte ou anular esta licitação,
em qualquer etapd do processo.
10. DA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
10.1 As obrigações decorrentes da presente licitação serão formRli7adas por termo de contrato
especifico, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara através do
Presidente, e o(s) licitante(s) vencedor(es), que observará os termos da Lei n.° 8.666/93, da Lei
ri.' 10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes.
10.1.1- Integra o presente instrumento (ANEXO VI) a minuta do termo de contrato a ser
celebrado.
10.1.2- Os licitantes além das obrigações resultantes da observância da Legislação aplicável,
deverão obedecer As disposições elencadas na minuta do Termo de Contrato - Anexa a este
edital.

10.2- Homologadaa licitação pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de Limoeiro do
Norte - Ceara poderá emitir o correspondente Instrumento Contratual para o Licitante Vencedor
visando a formalização do vínculo contratual, nos termos da Minuta que integra este Edital.

o

10.2.1- O Licitante Vencedor terá o prazo de 03 (tres) dias úteis, contados a partir da
convocação, para formalizar o Instrumento Contratual. Este prazo poderá ser prorrogado uma
vez, por igual perjodo, quando solicitado pelo Licitante Vencedor durante o seu transcurso e
desde que ocorra J?.isto motivo aceito pela Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara.
10.2.2- A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar o
Instrumento Contratual, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades
previstas neste Edital.
10.2.3- Se o licitante vencedor não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é
facultado à administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem
de classificação final das propostas, para negociar com os mesmos, com vistas à obtenção de
melhores preços, preservado o interesse público e respeitados os valores estimados para a
contratação previstos na planilha de custos anexa ao Termo de Referencia.
10.3- Incumbirá à administração providenciar a publicação do extrato do Contrato nos quadros
de aviso dos órgãos públicos municipais, para fins de publicidade dos atos, até o quinto dia útil
ao de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos
aditivos.
10.4- O Termo de Contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto,Ái,b artigo 65
da Lei n.° 8.666/93.
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10.5- O licitante, buando contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou[ supressões que se fizerem necessários, a critério da administração pública,
respeitando-se os !limites previstos na Lei n.° 8.666/93 e alterações posteriores, até 25% (vinte e
cinco por cento) do' valor do Contrato.
10.6- O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da expedição das ordens de
compra/ fornecimento e vigerá pelo período de 09(nove) meses, ou até a entrega da totalidade dos
bens licitados, pddendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com
vistas à obtenção 1e preços e condições mais vantajosas para a Administração até 60 (sessenta)
meses, na forma do artigo 57, II da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
10.7- O Contrato poderá ser rescindido pelas motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei
n.° 8.666/93 e ras formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alterações
posteriores.
Ø

11. DA EXECUÇ$ DOS PRODUTOS OU AQUISIÇÕES E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
11.1- DAS ORDENS DE COMPRAS: O fornecimento dos objetos licitados se dará mediante
expedição de ORDENS / AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, por parte da administração ao
licitante vencedor.
11.1.1- A ordem de serviço/ autorização de fornecimento sera emitida pela administração
contendo as quantidades da aquisição.
11.1.2- Observadds as determinações e orientações constantes da ordem de serviço/ autorização
de fornecimento, fornecedor deverá enviar nota fiscal de venda, dentro do prazo e horários
previstos, para Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, oportunidade em que receberá
o atesto declarando a entrega dos produtos.
11.1.3- O aceite ios produtos pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do
ornecedor por vicio de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações
deste Edital quanto aos produtos entregues.
estabelecidas no
Atiexo
11.2- DO PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS PRODUTOS:
11.2.1 Os objetos licitados deverão ser entregues de imediato, após a emissão da ordem de
compra pela administração.
11.2.2- Para a cobrança das mercadorias objetos deste certame, deverá ser emitida Fatura e/ou
Nota Fiscal em nome da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, com endereço na
Rua Cel. Antonio Jpaquim, 2121 - Centro de Limoeiro do Norte - Ceara.
11.2.3- No caso de constatação da inadequação dos produtos fornecidos às normas e exigências
especificadas neste Edital e na Proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de
imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições,
sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.
11.2.4- Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo.
11.3- Os produto licitados deverão ser fornecido, observando rigorosamente as condições
contidas no Projeto Básico, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua
proposta, bem como ainda às normas vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo
pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e
municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do serviço que lhes sejam
imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda:
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
b) responsabili7srr-se pelos danos causados diretamente ã Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do serviço, não excluindo ou redy#fndo essa
responsabilida4\afiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
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c) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do objeto
contratado. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do
fornecedor deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condições do registro de preços, os acréscimos ou supressões
quantitativas que 'se fizerem no objeto da licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do registro, na forma do § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
e) a execução do objeto da licitação deverá ser efetuada de forma a não comprometer o
funcionamento dos Produtos da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara.

11.4 - DAS OBRI(1AÇÕES DO CONTRATADO
11.4.1. São obrigkções do CONTRATADO, além das demais previstas neste instrumento e no
Anexo 1:
a) executar o fornecimento dos bens licitados dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura
Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, de acordo com o especificado no instrumento
convocatório, no Anexo 1, que faz parte deste instrumento, observando ainda todas as normas
técnicas que eventualmente regulem o fornecimento, responsabilizando-se ainda por eventuais
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
b) assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de
origem federal, estdual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais,
sejam trabalhistas, previdenciârios, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que
lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento;
C) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que sé verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
d) responsabilizar.jse pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Limoeiro do
Norte - Ceara ou aterceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não
excluindo ou reduindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado;
e) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As
decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado
deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes;
f) aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem nas compras,
de até 25% (vinte e cinco por cento) da(s) quantidade(s) máximas do(s) material(is) no Anexo II,
de acordo com o art. 65, p. 1° da Lei 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara;aceitar, nas mesmas condições registradas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
g) entregar os bens de forma a não comprometer o funcionamento da Prefeitura Municipal de
Limoeiro do Norte - Ceara;
h) comunicar antecipadamente, quanto assim solicitado, a data e horário da entrega, não sendo
aceitos os produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste
instrumento, nem ,quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito
funcionamento e conclusão do objeto contratado.
1) prestar os esclaecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de Limoeiro do
Norte - Ceara, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência á
Prefeitura Municipl de Limoeiro do Norte - Ceara, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar quando da execução do contrato;
J) dispor-se a toda 'e qualquer fiscalização da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara,
no tocante ao fornecimento do material, assim como ao cumprimento das obrigações previstas
neste instrumento;
1) prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento,
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
m) comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara qualquer
alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários pfl reçebimento
de correspondêpcia;
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n) respeitar e fazJ cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;
o) substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Limoeiro
do Norte - Ceara, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis da recusa, no todo ou em parte o
objeto recusado pela administração, caso constatadas divergências nas especificações, às
normas e exigências especificadas no Projeto Básico, no Edital ou na Proposta do Contratado,
ou, quando for 9 caso, da amostra/ protótipo, com o material entregue, sujeitando-se às
penalidades cabíveis;
p) providenciar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, por sua conta e sem ônus para a Prefeitura
Municipal de Lim4eiro do Norte - Ceara, a correção ou substituição, dos bens que apresentem
defeito durante o período de garantia;
q) os bens deverdo ser entregue dentro do prazo de garantia, que não poderá ser inferior a
12(doze) meses.
r) manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados,
informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais da Prefeitura
Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou
que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com o fornecimento objeto deste
instrumento;
s) manter seus empregados, quando nas dependências da Prefeitura Municipal de Limoeiro do
Norte - Ceara, detridamente identificados com crachá subscrito pela CONTRATADA, no qual
constará, no minirio, sua razão social, nome completo do empregado e fotografia 3x4;
t) arcar com as deppesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais até o(s) locai(is) de
entrega;
ti) manter, duraikte a vigência deste instrumento, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidks no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos
do Art. 55, Inciso XIII, da Lei n° 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à
CONTRATADA;
11.4.2. No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos às normas e exigências
especificadas no Projeto Básico, no Edital ou na Proposta do Contratado, o Contratante os
recusará, devendo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) ser adequados às supracitadas
condições;
11.4.3. São respoi}sabilidades do CONTRATADO, ainda:
a) toda e qualquer ttipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento
em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que
envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte Ceara qualquer solidariedade ou responsabilidade;
b) toda e qualquer multa, indenização ou despesa imposta a Prefeitura Municipal de Limoeiro do
Norte - Ceara por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de
regulamento a ser observado na execução do fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais
serão reembolsadas a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, que ficará, de pleno
direito, autorizad4 a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor
correspondente;
11.4.4. o Fornecedor detentor do registro autoriza a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte
Ceara a descontar, o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das
faturas pertinenteé aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.
11.4.5. a ausência ou omissão da fiscalização da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte Ceara não eximirá o fornecedor das responsabilidades previstas neste Instrumento.
11.4.6. Todo o material deverá ser comprovadamente de primeira qualidade não sdo admitido,
em hipótese alguma, a entrega de material reutilizado ou recondicionado;
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11.4.7. A falta dê quaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço
registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou
inexecução do objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
11.5 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.5.1. A CONTRATANTE obriga-se a:
a) indicar o local e horários em que deverão ser entregues os bens.
b) permitir ao pesoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas as normas
de segurança;
e) efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta instrumento.
d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
12. DO PREÇO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQuILÍBRI0
12.1- PREÇOS: Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos os
tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre o
fornecimento dos bens licitados, inclusive a margem de lucro.
12.2- PAGAMENT: O pagamento será realizado na proporção dos fornecimentos, segundo as
ordens de comprai expedidas pela administração, de conformidade com as notas fiscais/faturas
devidamente atestdas pelo Ordenador da despesa, acompanhadas das Certidões Federais,
Estaduais e Munióipais do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da
proposta.
12.2.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o fornecimento, contados da
data do protocolo le encaminhamento da documentação (nota fiscal, fatura e documentos de
regularidade), obsérvadas as disposições editalicias, impreterivelmente através de crédito na
Conta Bancária doi fornecedor.
12.3- REAJUSTE Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste antes de
decorridos 12 (do4) meses da contratação, hipótese na qual poderão ser realinhados por fato
superveniente que influencie no equilíbrio financeiro do contrato.
12.4- REEQUUJIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos
da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea económica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento
administrativo onde reste demonstrada tal situação, e termo aditivo, ser restabelecida a relação
que as partes pa4tuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da
Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do
equilíbrio económiço-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal
n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
13. DAS SANÇÕES
13.1- O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidóneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido
de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara e será
descredenciado no Cadastro da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte Apeara. pelo
Limoeiro do Norte - Ceara - CEP 62.930-000
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prazo de até 5 (inco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais
cominações legais:

13.1.1- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:
a) recusar em celebrar o contrato dela decorrentequando regularmente convocado
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
e) não manter a proposta ou lance;
d) fraudar na execução do contrato;
e) comportar-se d modo inidôneo;

/
CPL

13.1.2- multa mokatória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de
qualquer objeto contratual solicitado, contados do recebimento da ordem de compra/ autorização
de fornecimento n' endereço constante do cadastro, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre
o valor da compra, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execução da
entrega dos bens;
13.1.3- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da compra, na hipótese de atraso
superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado;

13.2- Na hipótes de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento do contrato, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação
mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações
de sanção
definidas neste in4trumento, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não
abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas
na Lei n° 8.666/9t alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, as seguintes penas:
13.2.1- advertência;
13.2.2- multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição,
ou do valor global máximo do contrato, conforme o caso;

13.3- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco)
dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação
Municipal - DAM.
13.3.1- Se o va1orda multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
pagamento a que a Contratada fizer jus.

13.3.2- Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será
cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante
processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.
13.4- A inexecuçãb total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas em lei.

13.5- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.
13.5.1- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, garaitidos os seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência;
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o Prefeitura
Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura
Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
14. DISPOSIÇÕES GERAIS

Limoeiro do Norte - Ceara - CEP 62.930-000
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14.1- As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
da disputa entre os interessados, atendidos o interesse público, sem comprometimento da
segurança e do regular funcionamento da administração.
14.2- Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo Pregoeiro durante a sessão e pelo Ordenador
de Despesa, em outro caso, mediante aplicação do caput do art. 54 da Lei n.° 8.666/93.
14.3- O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata compreensão da sua
proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão.
14.4- A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
14.5- Nenhuma irdenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação refeente ao presente edital.
14.6- A Homologação do presente procedimento será de competência do Presidente da Prefeitura
Municipal de Limoêiro do Norte - Ceara.
14.7- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de inicio de contagem e
inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de
expediente normal no Município, exceto quando for expressamente estabelecido em contrário.
14.8- Quaisquer informações poderá ser obtida junto a Comissão de Licitação da Prefeitura
Municipal de Limoçiro do Norte - Ceara. situada à Rua Cel Antônio Joaquim, Centro, Limoeiro
do Norte-CE
14.9- Cópias do edital e anexos serão fornecidas, gratuitamente, mediante Termo de Retirada de
Edital apresentada' pelo licitante, nos horários de 08:00 às' 12:00 horas, na Sede da Comissão de
Licitação Prefeitur4 Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, situada à Rua Cel Antônio Joaquim,
Centro, Limoeiro do Norte-CE, ou ainda através de download do site do TCE - Tribunal de
Contas do Estado çlo Ceara - Portal de Licitações dos Municípios (www.tce.ce.gov.br), ficando os
autos do presente processo administrativo de Pregão à disposição para vistas e conferência dos
interessados.
14.10- O presente procedimento licitatório somente será concluído com a aprovação e
assinatura do contrato firmado entre o vencedor do certame e o ordenador de despesas da
secretaria contratante da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara.
14.11- O Projeto Básico /Termo de Referencia, que esta disponível para download do site do TCE
- Tribunal de Contas do Estado do Ceara - Portal de Licitações dos Municípios
(www.tce.ce.gov.br), também poderá ser examinado por qualquer interessado na sede da
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte Ceara.
14.12- Todas as n'ormas inerentes às contratações do objeto deste Certame, discriminadas no
Referência deste Instrumento Convocatório deverão ser minuciosamente
Anexo - Termo
observadas pelos licitantes qu: soda elaboração de suas propostas.
14.13- Para dirimir', na esfer udicial, as questões oriundas do presente cdi será competente
o Foro da Comarca de Limo-.i o do Norte - CE.
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ANEXO 1
TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.0301-001GM.

1. Objeto

Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis,
lubrificantes, graxas, derivados e filtros, conforme especificações constantes
deste Termo de Referência do edital.

2. ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS:
DESCRIÇÃO
ITEM

UNID

QJJANT

1

GASOLINA ADTIVADA

LT

10.000

2

GASOLINA COMUM

LT

287.000

3

OLEO DIESEL B 510

LT

282.500

4

OLEO DIESELB S500

LT

141.000

5

ETANOL HIDRATADO COMUM

LT

3.000

6

OLEO HIDRAULICO (TUBO 500ML)

TB

2.100

7

OLEO HIDRAULICO BALDE 20 LTS

BALDE

128

BALDE

237

OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL BALDE DE 20

8

LTS
OLEO LUBRIFIANTE PARA MOTOR A GASOLINA PARA 5.000

9
o

KM

LT

3.770

OLEO DE FREIO (TUBO 500 ]VIL)

TB

352

BALDE

124

TB

280

11

GRAXA (BALDE C120 1<0)

12

ADITIVO PARA:RADIADOR (TUBO 500 ML)

13

FILTOR F13-161;

UND

46

14

FILTRO AP-983F4

UND

129

15

FILTRO AP-9836

UNO

130

16

FILTRO COMBUSTIVEL PSC-353

UNO

180

17

FILTRO COMBUSTIVEL PSD-970/1

UND

178

18

FILTRO DE OLEO PSL-500

UND

95

19

FILTRO DE OLO PSL-619

UND

105

20

FILTRO PL-519

UNO

115

21

FILTRO PSL-45

UNO

189

22

FILTRO PSL-55

UND

189

23

FILTRO PSL-77[

UND

65

24

FILTRO PSL-94

UNO

145

3. CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO
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- Os Produtos de<'erão ser disponibilizado segundo as normas técnicas obrigaton
do de acordo com a necessidade do órgão interessado nesta licitação;
- A empresa vencedora desta licitação deverá possuir registro junto a ANP - Agencia Nacional de
Petroleo;
- Somente serão aeitos os produtos que tiverem dentro das especificações obrigatórias legais, e
de acordo com os (lados da proposta do interessado.
4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
4.1 - São obrigações gerais da contratada, além das especificadas na minuta do contrato a
ser firmado, as seguintes:
- A empresa coMratada deverá, sempre que solicitado, manter à disposição da Prefeitura
Municipal de Limieiro do Norte - Ceara, os produtos em conformidade com as características
detalhadas no item 02;
Os Produtos deverão ser entregues de acordo com as normas técnicas de segurança, ficando
sob a responsabilidade da contratada;
- A contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos causados direta ou indiretamente
ao contratante e/o1u a terceiros;
- Poderá haver acréscimo ou supressão de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato nos quantitativos licitados.
5 -OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CEARA
5.1 - São obrigaçes gerais da contratante, além das especificadas na minuta do contrato
a ser firmado, as seguintes:
- Indicar o veiculo em que deverá ser entregue o produto;
- Efetuar os paganíentos devidos nas condições estabelecidas neste Termo de Referência.
- Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem comphtíveis com os praticados no mercado;
- Designar servidor para a vistoria e fiscalização do serviço.
- Não haverá, da parte da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, a obrigatoriedade
de solicitação míiima, quinzenal ou mensal, dos referidos Produtos, uma vez que tais
solicitações se ade9uarão às suas necessidades não cabendo por parte da Contratada, qualquer
cobrança, justificação ou explicação, em todo ou em parte.
6- PRAZO DE VIGÊNCIA:
O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá
pelo prazo de 10 (dez) meses, adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários,
podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de
preços e condiçõesiniais vantajosas para a Administração até 60 (sessenta) meses, na forma do
artigo 57, II da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
7- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
Limoeiro do Norte - Ceara - CEP 62.930-000
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- As despesas decbrrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de recursos
específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, na
seguinte dotação: SEGAPRE - 04.122.0403.2005 - Manutenção das atividades da secretaria;
SEGEF - 04.122.0401.2001 - Manutenção das atividades da secretaria; SEINFRA
15.122.1501.2014 - Manutenção das atividades da secretaria; SEMAE 20.122.2001.2011 Manutenção das atividades da secretaria; SECULDES 13.122.1301.2007 - Manutenção das
atividades da secretaria; PGM 04.122.0412.2006 - Manutenção das atividades da secretaria;
SEMEB - FME
12.122.1203.2029 - Manutenção das atividades da secretaria; FUNDEB
12.361.1202.2023 - Manutenção do Ensino Funtamental; 12.365. 1204.2025 - Manutenção da
12.366.1202.2017 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos;
Educação Infantil;I.
08.122.0801.2059
- Manutenção das atividades da secretaria; 08.244.0807.2016 SEMAS
IGDBF; 08.244.Q802.2045 - JGD SUAS; 08.244.0809.2050 - PSB SCFV; SECSA
10.122.1001.2041' - Manutenção das atividades da secretaria; 10.301.1010.2037 - Gestão dos
Serviços de Atenção Básica; 10.302.1011.2038 - Gestão dos Serviços de Media e Alta
Complexidade MAC; 10.304.1006.2040 - Gestão dos Serviços de Vigilância a Saúde.
Classificação econômica 3.3.90.30.00.
9. DO PREÇO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO
9.1- PREÇOS: 04 preços ofertados devem ser apresentados com a incidência de todos os
tributos, encargoq trabalhistas, previdenciãrios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de F pessoal, custos e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre o
fornecimento dos Itens licitados, inclusive a margem de lucro.
9.2- PAGAMENTO: O pagamento será realizado na proporção dos fornecimentos, segundo as
ordens de compras expedidas pela administração, de conformidade com as notas fiscais/faturas
devidamente atestadas pelo Ordenador da despesa, acompanhadas das Certidões Federais,
Estaduais e Munipipais do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições da
proposta.
9.2.1- O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o fornecimento, contados da data
do protocolo de encaminhamento da documentação (nota fiscal, fatura e documentos de
regularidade), observadas as disposições editalícias, impreterivelmente através de crédito na
Conta Bancária do[ fornecedor.
9.3- REAJUSTE: (s valores constantes das propostas não sofrerão reajuste antes de decorridos
12 (doze) meses da contratação, hipótese na qual poderão ser realinhados por fato superveniente
que influencie no equilíbrio financeiro do contrato.
9.4- REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos
da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento
administrativo onde reste demonstrada tal situação, e termo aditivo, ser restabelecida a relação
que as partes paétuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da
Administração paça a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômio-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal
n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
10. DAS SANÇÕES
10.1- O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido
de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara e será
descredenclado no Cadastro da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara pelo
Limoeiro do Norte - Ceara - CEP 62.930-000
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prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais
cominações legais:
10.1.1- multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:
a) recusar em celebrar o contrato dela decorrentequando regularmente convocad
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) não manter a proposta ou lance;
d) fraudar na execução do contrato;
e) comportar-se de modo inidõneo;

10.1.2- multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de
qualquer objeto contratual solicitado, contados do recebimento da ordem de compra/ autorização
de fornecimento no endereço constante do cadastro, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre
o valor da compra, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execução da
entrega dos bens;

0

10.1.3- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da compra, na hipótese de atraso
superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado;

10.2- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento do contrato, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação
de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações
definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não
abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas
na Lei n° 8.666/94 alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, as seguintes penas:
10.2.1- advertência;
10.2.2- multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição,
ou do valor global máximo do contrato, conforme o caso;

o

10.3- O valor da niulta aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco)
dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação
Municipal - DAM.
10.3.1- Se o valorda multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
pagamento a que a Contratada fizer jus.
10.3.2- Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será
cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Município e cobrado mediante
processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.
10.4- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas em lei.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA

wõ.

±1

SPADRQNIZ

PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.0301-001GM.
Razão Social:__j
CNPJ:
CEP:_
Endereço:
Fone:____ Faz:
Banco:__. Agência N.°:_Conta Corrente n.°:_

OBJETO: Contrdtação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis,
lubrificantes, graxas, derivados e filtros, conforme especificações constantes do anexo 1, Termo
de Referência do eàital.
Descrição

Unid

Quant

Estimativa 1e custo total

Marca

Vir. Unit

Vir. Total

+

VALOR GLOBAL POR EXTENSO R$
PRAZO DE EXECIkÃO DOS PRODUTOS: CONFORME EDITAL.
VALIDADE DA PR)POSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

DECLARAÇÃO
O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamentos de pessoal custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento
licitado, inclusive q margem de lucro.

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável
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ANEXO III

MODELOS DE DECLARAÇÕES

DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.0301-001GM
(NOME E QUALIFICACÃO DO FORNECEDOR), DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins
de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto
à Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, que, em cumprimento ao estabelecido na
Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo
70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo
na condição de apiendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Pelo que, por ser a[expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
Limoeiro do Norte-E,
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO

DOCUMENTO EXÉGIDO NA HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO
(NOME E QUALIFI6ACÃO DO FORNECEDOR), DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins
de direito a que se' possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatário, junto
à Prefeitura Munidipal de Limoeiro do Norte - Ceara, que concorda integralmente com os termos
do edital PREGÃO ?RESENCIAL N° 2019.0301-001GM e seus anexos.

0

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
Limoeiro do Norte-CE,

de

de 201....

DECLARANTE

o

Limoeiro do Norte - Ceara - CEP 62.930-000

efeitura de

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

LIMOEIRO

DO NRTE

OVAÇÃO E TRANSF'AR NCIA

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO

DOCUMENTO EXiGIDO NA HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

1

(NOME E OUALIFICACÃO DO FORNECEDOR), DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins
de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatõrio, junto
à Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara que inexiste qualquer fato superveniente
impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que
ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2°,
da Lei n,° 8.666/93.
Pelo que, por ser a- expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
Limoeiro do Norte-bE,

de

de 201....

DECLARANTE
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ANEXO VI
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
CONTRATO N°
CONTRATANTES:

Ø

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CEARA, pessoa jurídica de direito
com sede
e CGF n°
público interno, inscrita no CNPJ sob o n°
neste ato representada pelo seu
na
, CEP 62.930-000,
doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa
, cidade —, inscrita no
pessoa jurídica de direito privado, sediada á rua............, —, bairro
portador do CPF n° -, doravante
CNPJ/MF sob o no —, por seu representante legal, Sr.
denominado CONTRATADO, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMÊIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.0301-001GM, em
conformidade comia Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei
Federal n° 10.520,1 de 17/07/2002.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constitui objpto do presente instrumento a seleção de empresa visando o fornecimento dos
Produtos conformé objeto que se segue:
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustíveis,
lubrificantes, graxas, derivados e filtros, conforme especificações constantes do anexo 1, Termo
de Referência do edital.
Descrição

Unid

Quant

Marca

Vlr. Unit

Vlr. Total

3

Estimativa de custo total

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
), a ser pago segundo as autorizações
3.1. O valor global da presente avença é de R$
(
expedidas ( Ordem.de fornecimento), de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente
atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais, Estaduais e
Municipais, todas atualizadas, observadas a condições da proposta adjudicada e o seguinte;
Unid

Descrição

Quant

Vlr. Unit

Vlr. Total

Estimativa de custo total
3.2 O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste, antes de decorridos 12 (doze)
meses da contratação, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio
Vargas.
3.3. O CONTRATANTE efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da
documentação tratâda no caput desta cláusula, observadas as disposições editalicias.
3.4. Por ocasião da entrega dos produtos o CONTRATADO deverá apresentar recibo em 02
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(duas) vias e a reêpectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverá ser emitida eni...uqie da
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, com endereço Rua Cel. AntoSt'J&
A
2121 - Centro - Limoeiro do Norte - Ceara.
1.

CLAUSULA QUAR A - DA VIGÊNCIA
_..
4.1. O contrato
seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de su sliatu5 e
Ptoduzirá
vigerá pelo praz de 10 (dez) meses, adstrito à vigência dos respectivbs—crflitos
orçamentários, pdendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com
vistas à obtenção Çle preços e condições mais vantajosas para a Administração até 60 (sessenta)
meses, na forma d) artigo 57, II da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.

.

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1- As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta de
recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte Ceara, na seguintp dotação: SEGAPRE - 04.122.0403.2005 - Manutenção das atividades da
secretaria; SEGEI - 04.122.0401.2001 - Manutenção das atividades da secretaria; SEINFRA
15.122.1501.20141 - Manutenção das atividades da secretaria; SEMAE 20.122.2001.2011 Manutenção das atividades da secretaria; SECULDES 13.122.1301.2007 - Manutenção das
atividades da secretaria; POM 04.122.0412.2006 - Manutenção das atividades da secretaria;
SEMEB - FME
12.122.1203.2029 - Manutenção das atividades da secretaria; FUNDEB
12.36 1.1202.2023 - Manutenção do Ensino Funtamental; 12.365. 1204.2025 - Manutenção da
Educação Infantil;1
12.366.1202.2027 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos;
SEMAS
08.12.0801.2059 - Manutenção das atividades da secretaria; 08.244.0807.2046 IGDBF; 08.244.(802.2045 - IGD SUAS; 08.244.0809.2050 - PSB SCFV; SECSA
10.122.1001.2041[-- Manutenção das atividades da secretaria; 10.301.1010.2037 - Gestão dos
Serviços de Atentão Básica; 10.302.1011.2038 - Gestão dos Serviços de Media e Alta
Complexidade M4C; 10.304.1006.2040 - Gestão dos Serviços de Vigilância a Saúde.
Classificação econçimica 3.3.90.30.00.
CLÁUSULA SEXT4. - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
6.1. São obrigações do CONTRATADO, além das demais previstas neste instrumento e no Anexo

.

a) executar o fon4cimento dos bens licitados dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura
Municipal de Li9oeiro do Norte . Ceara, de acordo com o especificado no instrumento
convocatório, no nexo 1, que faz parte deste instrumento, observando ainda todas as normas
técnicas que even4ualmenté regulem o fornecimento, responsabilizando-se ainda por eventuais
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
b) assumir a resp9nsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de
origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais,
sejam trabalhistas previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que
lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento;
e) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Prefeitura Municipal de Limoeiro do
Norte - Ceara ou aFterceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não
excluindo ou redussindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado;
e) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As
decisões e providencias que ultrapassarem a competência do representante do contratado
deverão ser com4nicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes;
fl aceitar nas mesiFias condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem nas compras,
de até 25% (vinte e cinco por cento) da(s) quantidade(s) máximas do(s) material(is) no Anexo II,
de acordo com o a -t. 65, p. 1° da Lei 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da
Prefeitura MunicipJ de Limoeiro do Norte - Ceara;aceitar, nas mesmas condições registradas, os
acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
Limoeiro do Norte - Ceara - CEP 62.930-000
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g) entregar os ber s de forma a não comprometer o funcionamento da Prefeitura Municipal de
Limoeiro do Norte r Ceara;
h) comunicar antcipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os produtos que
estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer
pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do
objeto contratado.
i) prestar os esc1recimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal de Limoeiro do
Norte - Ceara, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à
Prefeitura Municij5a1 de Limoeiro do Norte - Ceara, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que ,erificar quando da execução do contrato;
J) dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara,
no tocante ao fornecimento do material, assim como ao cumprimento das obrigações previstas
neste instrumento
1) prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento,
inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
m) comunicar imdiatamente a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara qualquer
alteração ocorridaFno endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento
de correspondêncik;
n) respeitar e fazd cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes;
o) substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Limoeiro
do Norte - Ceara,ho prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis da recusa, no todo ou em parte o
objeto recusado kela administração, caso constatadas divergências nas especificações, às
normas e exigéncifrs especificadas no Projeto Básico, no Edital ou na Proposta do Contratado,
ou, quando for q caso, da amostra/ protótipo, com o material entregue, sujeitando-se às
penalidades cabivdis;
p) providenciar, n4 prazo de até 05 (cinco) dias úteis, por sua conta e sem õnus para a Prefeitura
Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, a correção ou substituição, dos bens que apresentem
defeito durante o período de garantia;
q) os bens deverão ser entregue dentro do prazo de garantia, que não poderá ser inferior a
12(doze) meses.
r) manter, sob aE penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados,
informações, doc9mentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais da Prefeitura
Municipal de Limqeiro do Norte - Ceara, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou
que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com o fornecimento objeto deste
instrumento;
s) manter seus epregados, quando nas dependências da Prefeitura Municipal de Limoeiro do
Norte - Ceara, devidamente identificados com crachá subscrito pela CONTRATADA, no qual
constará, no mínimo, sua razão social, nome completo do empregado e fotografia 3x4;
t) arcar com as depesas com embalagem, seguro e transporte dos materiais até o(s) local(is) de
entrega;
U) manter, durante a vigência deste instrumento, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidàs no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos
do Art. 55, Inciso[ XIII, da Lei n° 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à
CONTRATADA;
6.1.2. No caso de çonstatação da inadequação dos bens fornecidos às normas e exigências
especificadas no Pkjeto Básico, no Edital ou na Proposta do Contratado, o Contratante os
recusará, devendo po prazo máximo de 24 (vinte e quatro) ser adequados às supracitadas
condições;
6.2. São responsabilidades do CONTRATADO, ainda:
a) toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento
em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que
envolvam eventuas decisões judiciais, eximindo a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte Ceara qualquer solidariedade ou responsabilidade;
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1,) toda e qualquer multa, indenização ou despesa imposta a Prefeitura Municipal de Limoeiro do
Norte - Ceara po autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de
regulamento a ser observado na execução do fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais
serão reembolsadas a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, que ficará, de pleno
direito, autoriza4 a descontar, de qualquer pagamento devido ao fornecedor, o valor
correspondente;
6.2.1. o Fornecedtr detentor do registro autoriza a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte Ceara a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das
faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer
procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.
6.2.2. a ausência ou omissão da fiscalização da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte Ceara não eximirá 1 0 fornecedor das responsabilidades previstas neste Instrumento.
6.3. Todo o mate4al deverá ser comprovadamente de primeira qualidade não sendo admitido,
em hipótese algurra, a entrega de material reutilizado ou recondicionado;
6.4. A falta de 4uaisquer dos materiais cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço
registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou
inexecução do objqto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não
cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. A CONTRATAkTE obriga-se a:
a) indicar o local e [horários em que deverão ser entregues os bens.
b) permitir ao pesoal da contratada acesso ao local da entrega desde que observadas as normas
de segurança;
c) efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta instrumento.
d) promover ampl1a pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados
permanecem compatíveis com os praticados no mercado.
CLÁUSULA OITA'VA - DAS SANÇÕES
8.1- O licitante qiie convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, deixar dd entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o
retardamento da eicecução de seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidóneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido
de licitar e contatar com a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara e será
descredenciado do Cadastro da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara pelo
prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais
cominações legais:
811- multa de 204 (vinte por cento) sobre o valor da contratação no caso de:
a) recusar em celeiprar o contrato dela decorrentequando regularmente convocado;
b) apresentar docunentação falsa exigida para o certame;
c) não manter a prposta ou lance;
d) fraudar na execução do contrato;
e) comportar-se dei modo inidôneo;
8.1.2- multa mor+tória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega de
qualquer objeto cohtratual solicitado, contados do recebimento da ordem de compra/ autorização
de fornecimento nd endereço constante do cadastro, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre
o valor da compra, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execução da
entregados bens;
8.1.3- multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da compra, na hipótese de atraso
superior a 30 (trinla) dias no fornecimento do bem requisitado;
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8.2- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento do contrato, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação
de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações
definidas neste inytrumento, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não
abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas
na Lei n° 8.666/9, alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, as seguintes penas:
8.2.1- advertência
8.2.2- multa de 11{o (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição,
ou do valor global Fláximo do contrato, conforme o caso;
8.3- O valor da malta aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco)
dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação
Municipal - DAM.
8.3.1- Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
pagamento a que Contratada fizer jus.
8.3.2- Em caso de: inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será
cobrado administ4tivamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante
processo de execu ão fiscal, com os encargos correspondentes.

4

8.4- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as p]evistas em lei.
8.5- PROCEDIMEflO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.
8.5.1- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla
defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advertência;
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com o Prefeitura
Municipal de Linioeiro do Norte - Ceara e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura
Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
CLÁUSULA NONA - DOS ILÍCITOS PENAIS
9.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8,666/93 serão objeto de processo judicial na forma
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.
CLÁUSULA DECIMA - DA RESCISÃO
10.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais, as previstas em lei e no Edital.
10.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno
direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista á Contratada o
direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da
sua execução, ocorrendo quaisquer infrações ás suas cláusulas e condições ou nas hipóteses
previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
10.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de
Licitações.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS
11.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidks na licitação.
Limoeiro do Norte - Ceara - CEP 62.930-000
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11.2. O presente çontrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à
proposta licitatória.
11.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerr
no artigo 58 da Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
r$ CPI

11.4. O presente cbntrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administraçãp9ordo
das partes, com as; devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
11.5. A inadimplÀncia do CONTRATADO com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não trasfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto do ontrato ou restringir a regularização e o uso dos bens pela Administração.

o

11.6. O contratad& na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e
legais, não podeá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da
Administração.
11.7. A Administ4ção rejeitará, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com os
termos do Processt Licitatório, da proposta e deste contrato.
11.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o
procedimento licititório e a proposta adjudicada.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO
11.1. O foro da Comarca de Limoeiro do Norte é o competente para dirimir questões decorrentes
da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21
de junho de 1993, alterada e consolidada.
Assim pactuadas, às partes firmam o presente Instrumento, perante testemunhas que também o
assinam, para que1 produza os seus jurídicos e legais efeitos.
Limoeiro do Norte- CE, - de
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ANEXO VII
MODELO DE PROCURAÇÃO

DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO
PROCURAÇÃO
OUTORGANTE: <ÁOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDEREÇO> neste ato representada por seu
(titular, sócio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualificação (nacionalidade, estado civil,
profissão, RG e CPf')

OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão,
RG, CPF e endereço.

PODERES: O outo4gante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representá-lo junto
à Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, relativo ao pregão promovido através do
Edital PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.0301-001GM, podendo o mesmo, assinar propostas, atas,
entregar durante o procedimento os documentos de credenciamento, envelopes de proposta de
preços e documentos de habilitação, assinar toda a documentação necessária, como também
formular ofertas lances verbais de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame em nome da Outorgante que se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste mandato,
inclusive interpor i-ecursos, ciente de que por força do artigo 675 do Código Civil está obrigado a
satisfazer todas as obrigações contraídas pelo outorgado.
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ANEXO WIt
MODELO DE DECLARAÇÃO

»OCDMErtN'WOmOIiCRZDSNCIAMSNTG
DECLARAÇÃO
REF.: PREGÃO PR SENCIAL N° 2019.0301-00IGM
JNOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins
de direito a que se1 possa prestar, especialmente para fazer prova em processo licitatório, junto à
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, o seguinte: (1) que dá ciência de que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório; (2) que tem
pleno conhecimento de todos os paránietros e elementos do Edital e dos produtos a serem
ofertados no presbnte certame licitatório; e (3) que sua proposta atende integralmente aos
requisitos constantes neste edital.
Pelo que, por ser a' expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
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