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ORIGEM DA UCITAQAOI SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL _
OBJETOI REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS DE
AUX1L|O FUNERAL EM ATENDIMENTO AS FAM1L|AS VULNERAVEIS DO MUNICIPIO DE OUIXADA, ATRAVES
DO BENEF1C|O EVENTUAL DE INTERESSE DO FUNDOMUNICIPAL DE 'ASS|STENC|A SOCIAL, JUNTO A
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXADA-CE.
TIPO DE LlClTA(}§l0: Menor Preco.
VIA S_|$TEMA DE REGISTRO DE PREQOS.
CRITERID DE JULGAMENTO: Menor Preco por Lote.
LOCAL D0 PREGAO: ww_u_l_.bllcompras.org.br “Acesso ldentificado no link -licitacoes".
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1. I|'iliClO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs00min do dia 0110312021
2. FIM D0 RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: as 08hs00min do dia 1110312021
3. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08hs01min as 08hs59min do dia 1110312021
4. INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREQOS: as 09hs00min do dia 1110312021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA-CE toma publico, para conhecimento dos interessados. que 0
Pregoeiro, Jose Ivan de Paiva Junior, nomeado pela Portaria n° 04.01 .003/2021 de 04 de janeiro de 2021, juntado
ac processo administrativo de que trata esta licitacao, recebera e abrira no horario, data e local acima indicado, as
PROPOSTAS DE PREQOS, os DOCUMENTOS DE HABILITACAO, referentes a licitagéo objeto deste instrumento.
para a escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratacao do objeto desta licitagao, oosewadas as
normas e condigoes do presente Editai e nos termos do Decreto Federal n“ 7.892, de 23 de janeiro de 2013 alterado
pelo Decreto Federal n° 9.488, de 30 de agosto de 2018, Decreto Federal 10.024 de 20 de Setembro de 2019, da
Lei n” 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2008, do Decreto n“
8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal N° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor) e do Codigo Civil
Brasileiro (Lei 10.406/2002) e as exigéncias estabelecidas neste Editai. Nesta licitagéo serao encontradas palavras,
siglas e abreviaturas com os mesmos significados, confome abaixo:

1. LICITAQAO: O procedimento de que trata o presente edital;
2. LICITANTE: Pessoa juridica que panicipa desta licitacao;
3. HABILITAQAO: Verificacéo atualizada da situagao juridica, qualificacao técnica e economico financeira e
regulandade fiscal que seja exigida neste edital, do vencedor da fase de proposta de precos;
4. ADJUDICATARIA: Pessoa juridica vencedora da licitagéio, a qual sera adjudicado o seu objeto;
5. CONTRATANTE: O Municipio de Quixada que é signatario do instrumento contratual;
6. CONTRATADA: Pessoa juridica a qual fol adjudicado 0 objeto desta licitaoao e é signataria do contrato com a
Administracao Publica;
7. PREGOEIRO: Sen1idor(a)ou nomeada, designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que realizara
os procedimentos de recebimento das propostas de precos e da documentacéo de habilitacao, abertura, conduqéo
dos procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta ou do lance de menor preqo, adjudicacéo, quando
nao houver recurso, elaboragao da ata, condugao dos trabalhos da equipe de apoio e recebimento de impugnacao
ao ed ital e recursos contra seus atos;
8. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, formada por, no minimo,
02 servidores que prestarao a necessaria assisténcia ao Pregoeiro durante a realizagao do pregéo;
9. AUTORIDADE SUPERIOR: E 0 titular do orgéo ou entidade de origem desta licitacéo, incumbido de definir o
objeto da licitacéo, elaborar seu temwo de referéncia, orcamento e instrumento convocatorio. decidir sobre
impugnacao ao edital, detenninar a abertura da licitagao, decidir os recursos contra atos do Pregoeiro, adjudicar o
objeto ao vencedor, no caso de interposicéo de recurso, homologar o resultado da licitacéo por meio eletronico e
promover a celebracéo do contrato;
10. PMQ: Prefeitura Municipal de Quixadé;
11. DOE: Diario Oficial do Estado;
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12. DRGAO PROVEDOR D0 SISTEMA: Bolsa de Licitagoes e Leiloes do Brasil - BLL, entidage conveniada com o
Municipio de Quixada mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor a partir de 06 de janeiro de 2021.
13. SISTEMA DE REGISTRO DE PREQOS: conjunto de procedimentos para registro f0lTl181 de precos relativos a
prestacéo de servicos e aqulsicao de bens, para contratacoes futuras;
14. ATA DE REGISTRO DE PRECOS: documento vinculativo, obrigacional, com caracteristica de compromisso
para futura contratacao, em que se registram os precos, fornecedores, orgaos participantes e condicoes a serem
praticadas, conforme as disposicoes contidas no instrumento convocatorio e propostas apresentadas;
15. DRGAO GERENCIADOR: orgao ou entidade da administragéo publica federal responsavel pela conducao do
conjunto de procedimentos para registro de precos e gerenciamento da ata de registro de precos dele decorrente;
16. ORGAO PARTICIPANTE: orgéo ou entidade da administracéo publica que participa dos procedimentos iniciais
do Sistema de Registro de Precos e integra a ata de registro de precos;
17. DRGAO NAO PARTICIPANTE: orgao ou entidade da administracéo publica que, néo tendo participado dos
procedimentos iniciais da licitagao, atendidos os requisitos desta norma, faz adesao a ata de registro de precos.

1 - Do OBJETO
1.1 7 REGISTRO DE PRE<;0s VISANDO FUIURAS E EVEl§lTUAlS CONTRATAQDES DE sERv|cos DE
AUXILIO FUNERAL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS VULNERAVEIS DO MUNICIPIQ DE QUIXADA, ATRAVES
DO BENEFiClO EVENTUAL DE INTERESSE DO FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL D0 MUNICIPIO DE QUIXADA-CE.
1.2 - Compoem o presente Editai, os seguintes anexos:
ANEXO l- TERMO DE REFERENCIA;
ANEXO ll - MODELD DE CARTA PROPOSTA;
ANEXO lll - MINUTA DE DECLARAQDES;
ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS;
ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO

2 - DA PARTICIPAQAD, D0 CREDENCIAMENTO E DA DECLARAQAO.
2.1 - Poderéo participar desta Iicitacéo pessoa juridica sob a denominacéo de sociedades empresarias (sociedades
em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por acoes, anonima e limitada) e de sociedades simples.
associacoes, fundacoes, e sociedades cooperativas regulamente estabelecidas neste Pais, cadastrados ou nao no
Cadastro de Fomecedores da Prefeitura Municipal de Quixada e que satisfacam a todas as condicoes da legislacéo
em vigor, deste edital, inclusive tendo seus objetivos sociais, compativeis com D objeto da Iicitacao e previamente
credenciadas perante a Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL, até 01 (um) dia antes da data de realizacéo do
pregao, mediante atnbuicao de chave de identificagéo e de senha pessoal e intransferivel do representante
credenciado ou operador da corretora de mercadorias, quando for o caso, e subseqiiente encaminhamento da
proposta de precos, exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados data e horarios estabelecidas neste
edital.
2.1.1 - Cabera ao fomecedor acompanhar as operacoes no sistema eletronico durante a sessao pttblica do pregéo,
ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios diante da inobsen/ancia de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou da desconexao do seu representante;
2.1.2 - Quaisquer duvidas em relacéo ao acesso no sistema operacional poderéo ser esclarecidas pelo nttmero (41)
3042-9909 ou ainda através de uma corretora de mercadorias associada. A relacao completa das corretoras de
mercadorias vinculadas a Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL - podera ser obtida no site
wvvw.bllcompras.org.br, acesso "corretoras".
2.1.3 - Para participar do pregao o interessado devera previamente se credenciar junto a Bolsa de Licitaooes e
Leiloes do Brasil - BLL, provedora do sistema, através de corretora de mercadorias associada ou diretamente no site
da Bolsa. O licitante devera estar credenciado, através da corretora de mercadorias associada a Bolsa de
Licitagoes e Leiloes do Brasil - BLL por ele indicada, junto a respectiva CRO - Central Regional de Operagoes da
Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL.
2.1.4 - O cadastramento do licitante devera ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) instrumento particular de mandato, outorgando a corretora associada, por meio de seu operador devidamente
credenciado junto a Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL. poderes especificos de sua representagéo no
pregao.
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b) Declaraoao de fato supenreniente impeditivo de habilitacéo. $'C'T“¢A/°
2.2 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu
representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizacéo das transacoes inerentes ao pregao
eletronico.
2.3 - Néo sera admitida a participacao dos interessados sob a forma de consorcio.
2.4 - Nao podera participar empresa declarada inidonea ou cumprindo pena de suspenséo, que lhes tenham sido --
aplicadas, por forca da Lei n9 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
a) Que tenham sido declaradas inidoneas para licilar ou conlratar com a Administragéo Pdblica, de acordo

com o Cadastro Nacional de Empresas lnidoneas e Suspensas (CEIS), TCU/CNJ. O Pregoeiro faré
pesquisa no site https://certidoes-apt. apps. tcu.gov. br/ na fase de habiiitagéo, declarando inabilitadas os
licitantes que se enquadrem nesta situacéo;

b) Cumprindo penalidade de suspenséo temporaria imposta pela Prefeitura Municipal de Ouixadé;
c) Eslejam sob faléncia, concordata, dissolucéo ou liquidacéo. fuséo, ciséo ou de incorporacéo;
d) Reunidos sob forma de consorcio;
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional com senridor ou dirigente de orgéo ou entidade contratante

ou responsavel pela licitagao;
1) Autor do projeto basico ou execulivo, pessoa fisica ou juridica;
g) De empresas cujos socios ou diretores pertengam, simultaneamenle, a mais de uma lirma licitante;
h) Que seja sociedade estrangeira néo aulorizada a funcionar no Pais;
i) De licitantes que estiverem enquadradas, no que couberem, ao disposto no arligo 9°, seus incisos e

parégrafos, da Lei Federal n° 8. 666/93 e suas posteriores atualizac;des,'
2.5 - O licitante seré responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
2.6 - lncumbira ainda ao licitante acompanhar as operacoes no sistema eletronico durante a sessao pirblica do
pregao. ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios diante da inobservéncia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
2.7 - O Pregéo Eletronico sera realizado em sesséo piiblica, por meio da INTERNET, mediante condigoes de
seguranga - criptografia e autenticacao - em todas as suas fases, atraves do Sistema de Pregao Eletronico
(licitacoes) da Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL.
2.8 - Os trabalhos serao conduzidos pelo Pregoeiro designada, mediante a insercéo e monitoramento de dados
gerados ou transfendos para o aplicativo "Licitacoes" constante da pagina eletronica da Bolsa de Licitacoes e
Leiloes do Brasil - BLL: www.bllcompras.org.br
2.9 - As empresas, pessoas fisicas ou juridicas e as sociedades simples interessadas deverao nomear atraves do
instrumento de mandato previsto no item 2.1.4 "a", com finna reconhecida, operador devidamente credenciado em
qualquer corretora de mercadorias associada a Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL, atribuindo poderes
para lonnular lances de precos e praticar todos os demais atos e operacoes no site: www.bllcompras.org.br;
2.10 - A participacao do licitante no pregao eletronico se dara exclusivamente por meio de corretora contratada para
representa-lo, a qual devera manifestar, por meio de seu operador designado, em campo proprio do sistema, pleno
conhecimento, aceitacao e atendimento as exigéncias de habilitagao previstas no Editai.
2.11 - O acesso do operador ao pregao. para efeito de encaminhamento de proposta de preco e lances sucessivos
de precos, em nome do licitante, somente se daré mediante prévia definicao de senha privativa.
2.12 - A chave de identificacéo e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer pregao eletronlco,
salvo quando canceladas por solicitacéo do credenciado ou por iniciativa da Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil -
BLL;
2.13 - E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transacao
efetuada diretamente ou por seu representante, néo cabendo a Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL a
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
2.14 - A licitante deveré promover a sua inscricéo e credenciamento diretamente no site da Bolsa ou através de
uma corretora de mercadorias associada. No caso de optar pelo credenciamento por corretora, a relacéo completa
daquelas vinculadas a Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL, podera ser obtida no site
www.blI.orgcompras.org.br- acesso "corretoras" até no minimo 01 (uma) hora antes do horario fixado no edital para
o recebimento das propostas.

ls.

PREF5-I

Trav. José Jo e, SIN
Campo Velho, 639 - - Quixadzi-CE



 _ _ _

Q1; PREFEITURA DE I

‘*1’ UIXADA
of

Gabinete do Prefeito -———‘1:————-. .. . . °' RubricaComrssao Permanente de Lrcrtacéo -corvussno DE

2.15 -— O custo de operacionalizagao e uso do sistema ficara a cargo do licitante que pagara a Bolsa de Licitacoes e
Leiloes do Brasil - BLL, provedora do sistema eletronico, o equivalente aos custos pela utilizacao dos recursos de
tecnologia da informacao, consoante tabela fomecida emitida pela entidade;
2.16 - A taxa de utilizacao de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos de
desenvolvimento, atualizacao e manutencao do Sistema e nao representa emolumentos ou tarifacao pela prestacao
de servicos, nos tennos do artigo 5°, inciso lll, da Lei n°. 10.520/2002;
2.17 - As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderao negociar
livremente a cobranca de outros valores a titulo de corretagem pelos servicos prestados.
2.18 - As pessoas juridicas ou firmas individuals interessadas deverao nomear, através do instrumento de mandato,
previsto no subitem 2.1.4 "a", com frma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer conetora de
mercadorias associada a Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL, atribuindo poderes para fonnular lances de
precos e praticar todos os demais atos e operacoes no site: www.bllc_o_mp_ras.org.br;
2.19 - O licitante devera promover a sua inscricao e credenciamento para participar do pregao, diretamente ou
através de corretora de mercadorias associada a Bolsa de Licitagoes e Leiloes do Brasil - BLL por ele indicada, junto
a respectiva CRO - Central Regional de Operacoes da Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL, ata o horario
fixado no edital para inscncao e cadastramento;

3- DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E Dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO
3.1 - O fornecedor devera observar as datas e os horarios limites previstos para a abenura da proposta, atentando
tambam para a data e horario do inicio da disputa.
3.2 - Todas as referéncias de tempo no Editai, no Aviso e durante a Sessao Publica observarao, obrigatoriamente, o
horario de Brasilia - DF e, dessa forma, serao registradas no sistema eletronico e na documentacao relativa ao
certame;
3.3 - Os licitantes encag1_igharao, exclusivamente por meio do sistema, co_ncorr1itan_t_e_n_1_gnte com os
documentos de habilitaqao exigidos no edital, proposta com a descricao do objeto ofertado e o preco. ata a data e
0 horario estabelecidas para 0 fim do recebimento das propostas, quando. entao, encerrar-se-a automaticamente a
etapa de envio dessa documentacao.
3.4 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagao exigidos neste Edital, ocorrera por meio de
chave de acesso e senha.
3.5 - Os documentos que compoem a proposta e a habilitacao do licitante melhor classificado somente serao
disponibilizados para avaliagao do pregoeiro e para acesso pilblico apos 0 encerramento do envio de lances.
3.6 - Ao realizar D cadastro dos valores nos respectivos itens, a licitante fica ciente e anui com os seguintes temtos:

a1» Prazo de validade da proposta, que nao podera ser infenor a 60 (sessenta) dias;
bjt Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no an. 7° da Lei n° 10.520/2002, que satisfaz
p enamente todas as exigéncias habilitatorias previstas no certame, em obediéncia ao disposto no art. 4°,
VII da Lei n° 10.520/2002.
0]» A participacao no pregao eletronico dar-se-a pela utilizacao da senha privativa do licitante.
all Para participacao no pregao eletronico, 0 licitante devera manifestar, em campo proprio do sistema
e etronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao e que sua proposta esta em conformidade
com as exigéncias do instrumento convocatorio e seus anexos.
b) A declaracao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacao e proposta sujeitara o licitante
as sancoes previstas na legislagao de regéncia, sem prejuizo de qualquer sangao criminal cabivel.
cji Até a abertura da sessao, os licitantes poderao alterar a proposta anteriormente cadastrada ou
substitui-la.
d) Apos abertura do certame, nao cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
supenreniente e aceito pelo pregoeiro.
e) A proposta sera desclassificada se for contrana, expressamente. as normas e exigéncias deste edital.
f) Nao serao aceitas propostas parciais (quantidade inferior), com relacao a cada item.
g) A apresentacao da proposta implica plena aceitacao, por parte do licitante, das condicoes estabelecidas
neste Editai e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes nela contidas,
assumindo o proponente o compromisso de executar os senricos nos seus terrnos, bem como fomecer
todos os materials, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarlos, em quantidades e qualidades
adequadas a pen‘eita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

Trav. José Jor e, SIN
Campo Velho, 639 -O - Quixadaa-CE
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3.1- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA £'1iL‘c‘T1“¢3‘/O
3.1.1-A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar da solicitagao do Pregoeiro no sistema eletronico e devera:

.. )>>\<<,~.~.<
33"

a) ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

bl conter a indicacao do banco, numero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins do pagamento.
3.1.2-A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracao no decorrer da execucao
do conlrato e aplicagao de eventual sangao a Contratada, se for o caso.
3.1.2.1-Todas as especificagoes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tlpo, fabricante e
procedéncia, vinculam a Contratada.
3.1 .3-Os precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor global
em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).
3.1.3.1-Ocorrendo divergéncia entre os precos unitarios e 0 preco global, prevalecerao os primeiros; no caso de
divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos.
3.1.4-A oferta devera ser finne e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de
preco ou de qualquer outra condicao que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificacao.
3.1.5-A proposta devera obedecer aos termos deste Editai e seus Anexos, nao sendo considerada aquela que nao
corresponda as especificagoes all contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.
3.1.6~As propostas que contenham a descncao do objeto, o valor e os documentos complementares estarao
disponiveis na intemet, apos a homologacao.

4 - DA ABERTURA DA sEssAo, c|.Ass||=|cA<;Ao DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
4.1 - A abertura da presente licitacao dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e
local indicados neste Editai.
4.2- O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nao estejam em
confonnidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou nao apresentem as
especificacoes técnicas exigidas no Terrno de Referéncia.
Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
4.3-A desclassiflcacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real
por todos os participantes.
4.4-A nao desclassificacao da proposta nao impede o seu julgamento definitive em sentido contrario, levado a efeito
na fase de aceitacao.
4.5-O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao da fase
de lances.
4.6-O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
4.7-lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente inforrnados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
4.8-O lance devera ser ofertado pelo valor global do lole.
4.9-Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e as
regras estabelecidas no Editai.
4.10-O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
4.11-O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante nao podera ser inferior a vinte (20) segundos e o
intervalo entre lances nao podera ser inferior a trés (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados
pelo sistema os respectivos lances.
4.12-Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de dispute “aberto”, em que os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.
4.13-A etapa de lances da sessao ptiblica tera duragao de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutes do periodo de duragao da
sessao ptiblica.
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4.14-A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances
intermediaries.
4.15-Nao havendo novos lances na torma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica encerrar-se-a
automaticamente.
4.16-Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagao automatica pelo sistema, podera o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessao publica de lances, em prol da
consecugao do melhor preco.
4.17-Nao serao aceitos dols ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.
4.18-Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao infonnados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificacao do licitante.
4.19-No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitive do Pregao, o sistema eletronico
podera pennanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.
4.20-Quando a desconexao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorndas vinte e quatro horas da comunicacao do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.
4.21-O Critério de julgamento adotado sera o menor preco, conforme definido neste Editai e seus anexos.
4.22-Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
4.23-Uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao automatica, junto a Receita Federal, do
porte da entidade empresanal. O sistema identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior
porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
4.24-Nessas condigoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa
de ate 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao conslderadas empatadas com a
primeira colocada.
4.25-A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para
desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apos a comunicagao automatica para tanto.
4.26-Caso a microempresa ou a empresa de pequeno pone melhor classificada desista ou nao se manifests no
prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.
4.27-No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
4.28-A ordem de apresentagao pelos licitantes é utilizada como um dos criterios de classificagao, de maneira que so
podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances).
4.29-Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 3°, §
2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos bens e senricos:
4.29.1-no pals;
4.29.2-por empresas brasileiras;
4.29.3-por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
4.29.4-por empresas que comprovem cumprimento de resenra de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislagao.
4.30-Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas
empatadas.
4.31-Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema
eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociacao em condicoes diferentes das previstas neste Edital.
4.32-A negociacao sera realizada por meio do sistema, p dendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
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4.33-O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie a
proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apos a negociacao realizada, acompanhada, sei tor o caso, dos
documentos complementares, quando necessarios a confinnacao daqueles exlgldos neste Editai e la apresentados.
4.34-Apos a negociagao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e julgamento da proposta.

4.35-DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
4.35.1-Encerrada a etapa de negociacao, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacao ao maximo estipulado para contratacao neste Editai e
em seus anexos, observado o disposto no paragrafo unico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.°
10.024l2019.
4.35.2-Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preco final superior ao preco maximo fixado
(Acordao n° 145512018 -TCU - Plenario), ou que apresentar preco manifestamente inexequivel.
4.35.3-Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbolicos, irnsorios ou de
valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos,
ainda que o ato convocatorio da licitacao nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacoes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.
4.35.4-Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade
das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita;
4.35.5-Na hipotese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizacao de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;
4.35.6-O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de
24h (vinte e quatro horas),sob pena de nao aceitacao da proposta.
4.35.7-O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitagao escrita e justificada do licitante,
formulada antes de findo o prazo, e fonnalmente aceita pelo Pregoeiro.
4.35.8-Dentre os documentos passiveis de solicltacao pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as
caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras
intormacoes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletronico, ou, se
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro. sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema
eletronico, sob pena de nao aceitagao da proposta=
4.35.9-Os licitantes deverao colocar a disposigao da Administracao todas as condicoes indispensaveis a realizacao
de testes e fomecer, sem onus, os manuals impressos em lingua portuguesa, necessarios ao seu perteito
manuseio, quando for o caso;
4.35.10-Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera
a sessao, informando no “chat‘ a nova data e horario para a sua continuidade.
4.35.11-O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletronico, contraproposta ao licitante que apresentou
o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtengao de melhor prego, vedada a negociacao em condigoes
diversas das previstas neste Editai.
4.35.12-Também nas hipoteses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a subsequente, podera
negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.
4.35.13-A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
4.35.14-Sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova
verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
4.35.15-Encerrada a analise quanto a aceitacao da proposta, o pregoeiro verificara a habilitacao do licitante,
obsewado 0 disposto neste Edital.

5 - DA HABILITACAO
5.1-Como condicao prévia ao exame da documentacao de habilitacao do licitante detentor da proposta classificada
em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das condicoes de participagao, especialmente
quanto a existéncia de sancao que impeca a participaca no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:
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5.2-Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uniao (,h_ttp,s:llc,erti_does~,
apf.agps.tcu.gov.br/).
5.3-A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambem de seu socio majoritario, por
forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancoes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar com 0 Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa
juridica da qual seja socio majoritario.
5.4-Caso conste na Consulta de Situacao do Fomecedor a existéncia de Ocorréncias lmpeditivas lndiretas. o gestor
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias
lmpeditivas lndiretas.
5.5-A tentativa de burla sera venficada por meio dos vinculos societarios, linhas de fomecimento similares, dentre
outros.
5.6-O licitante sera convocado para manifestacao previamente a sua desclassificacao.
5.7-Constatada a existéncia de sangao, 0 Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de condigao de
parlicipacao.
5.8-No caso de inabilitacao, havera nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitaqao
da proposta subsequente.
5.9-Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacao complementares, necessarios a confirmacao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via
e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacao.
5.10-Nae serao aceitos documentos de habilitacao com indicacao de CNPJICPF diferentes, salvo aqueles
legalmente lIl8flTlllldOS.
5.11-Se o licitante fora matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial,
todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
5.12-Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nilmeros de documentos
pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacao do recolhimento dessas contnbuigoes.

AD PREGOEIRO
PREGAO ELETRDNICO N“ 16.00112021
ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA
DOCUMENTOS DE HABILITACAO
NOME DO LICITANTE:

5.13.1- Caso na autenticacao conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do documento,
a exigéncia referente a autenticacao de todas as faces do documento fica sem validade.
5.13.2 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituicao que legalmente e com regularidade permita a
sua emissao e consulta pela intemet, ao Pregoeiro podera verificar a autenticidade deste através de consulta junto
ao respectivo site.
5.13.3 - Para a habilitacao juridica e qualificacao tecnica, o licitante devera, nos documentos exigidos neste
instrumento convocatorio, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitagao.
5.13.4 - Caso o documento apresentado seja expedido por instituicao publica que esteja com seu funcionamento
paralisado no dia da abertura da sessao publica, a licitante devera, sob pena de ser inabilitada, apresentar, o
referido documento, constando o tenno final de seu periodo de validade coincidindo com o periodo da paralisagao e
devera, quando do termino da paralisacao, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, enviar o documento a
Comissao nas condicoes de autenticacao do item 5.13.1, para que seja apensado ao processo de licitacao.
5.13.5 - A sessao publica fica suspensa, ou seja, perrnanece em fase de classificacao/habilitacao ate o recebimento
da documentacao original dentro das condicoes dispostas no item 5.13.1 .
5.13.6 - O nao cumprimento do envio dos documentos de habilitacao dentro do prazo acima estabelecido, acarretara
nas sancoes previstas neste Editai, podendo 0 Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance
subsequente.
5.13.7 - Os documentos apresentados deverao ser obngatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos
da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, m excecao dos documentos que sao validos para matriz e
todas as filiais.
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5.1.1 - DOCUMENTOS HABILITACAO PESSOA JURIDICA colfig-cAo
5.1.1.1- HABILITACAO JURIDICA:
a). NO CASO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL: inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.
b). EM SE TRATANDO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacao da autenticidade no sitio
vrvvw.portaldoempreendedorgov.br;
c). NO CASO DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA -
EIRELI: ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;
d) NO CASO DE SOCIEDADE SIMPLES: ato constitutivo devidamente inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagao dos seus administradores;
e). NO CASO DE EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS: decreto de
autorizagao expedido pelo orgao competente;

PR-EFE;),_
33

OBS: Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou da consolidagao
Lresgectiva. _ _ _ _ _ H
f). C PIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou do(s) socio(s),
quando se tratar de sociedade;

5.1.1.2 1 PROVA DE INSCRIQAO NA:
a) Fazenda Federal (CNPJ);
b) Fazenda Estadual (ICMS/FIC);

5.1.1.3- RELATIVA A REGU LARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
Provas deregularidade, em plena validade,_para com:
a) A a Fazenda Federal (Certidao de regularidade de Débitos relativos a Craditos Tributarios Federals e a Divida
Ativa da Uniao (CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na toma da Portaria Conjunta RFBIPGFN n° 1.751,
de 2 de outubro de 2014);
b) - a Fazenda Estadual (Certidao Negativa de tributo estadual do domicilio da licitante) - Caso o licitante seja
considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condicao mediante
declaracao da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
c) - a Fazenda Municipal (Certidao Negativa de Debitos Municipais) do domicilio ou sede do licitante, ou outta
equivalente, na forma da Lei;
d) - Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
e) - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidao Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mesmos efeitos da CNDT; _

OBS: Caso nao seja declarado o prazo de validade da certidao em seu contexto, sera considerada o prazo de 30
I (trinta)_dias da sua emissao. Para efeito de sua validade.
5.1.1.3.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a documentacao exigida para
efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao;
5.1.1.3.2- Havendo alguma restncao na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 05 (cinco)
dias Eiteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que 0 proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Comissao de Pregoes, para a regularizacao da documentacao e
emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa, confonne os ditames da Lei
Complementar 123/2006 e suas alteragoes posteriores;
5.1.1.3.3 - A nao-regularizacao da documentacao, no prazo estabelecido, implicara decadéncia do direito a
contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a convocacao dos
licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para a assinatura do contrato, ou a revogacao da licitacao.

5.1.1.4 - QUALIFICACAO TECNICA
5.1.1.4.1. Apresentagao de no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de fomecimento executados.
obrigatoriamente pertinente e compativel com o objeto esta licitacao, expedida por entidade publica ou privada,
usuaria do fomecimento em questao, comprovando plena satisfacao de sua execucao. Somente serao
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considerados validos os atestados com timbre da entidade expedldora e com identificagao gnome completo do
emitente. O atestado devera ser datado e assinado por pessoa fisica identificada pelo nome e cargo exercido na
entidade, com firma reconhecida em cartorio do declarante, estando as infonnacoes sujeitas a conferéncia pelo(a)
Pregoeirola) ou quem este indicar. Bem como as demais infonnacoes:
a) nome, CNPJ e endereco completo da pessoa juridica tomadora dos servicos e emitente do atestado;
b) nome e CNPJ da empresa que executou o fomecimento;
cj» descricao dos fornecimentos;

I periodo de execucao;
l local e data da emissao do atestado;

t) identificacao (nome e cargo ou funcao) e assinatura do signatario do atestado.
5.1.1.4.2. No atestado de capacidade técnica devera estar descrito expressamente os itens cuja execugao ou
entrega foram realizadas, sendo estes compativeis com o Termo de Referéncia deste edital, COFl10lTlI8 o caso.
5.1.1.4.3. Podera, facultativamente, vir acompanhado junto ao atestado de capacidade técnica para comprovagao
ao que dispoe 0 item 5.1.1.4.2, instrumento de nota fiscallcontrato de prestacao de fomecimento respectivos ao qual
o atestado faz vinculagao.

dl
BI

5.1.1.5 - RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
5.1.1.51-Certidao negativa de faléncia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica (artigo 31 da Lei n° 8.666/93) em data nao superior a 30 (trinta) dias.

5.1.1.6 - DEMAIS EXIGENCIAS:
a) Declaragao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, informando que cumpre a
proibicao prevista no lnciso XXXIII do artigo 7° da constituicao federal, combinado com o inciso V do artigo 27 Lei n°.
8.666/93 — ou seja, de que nao utiliza trabalho de menor de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou
insalubres, e de trabalho de menor de quatorze anos, salvo na condicao de aprendiz. Sugere-se o modelo
apresentado neste edital, em papel da propria empresa, contendo o carimbo Du impresso identificador do CNPJ1MF
da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identificar quem assinou;
b) Declaracao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei,
de que tem conhecimento de todos os parametros e elementos do produto a ser ofertado e que sua proposta
atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constants dos Anexos deste edital.
Contendo o carimbo ou impresso identificador do CNPJ/MF da fimwa proponente, assinadas por pessoa legalmente
habilitada e que seja possivel identificar quem assinou;
c). Declaracao da Licitante en papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando, sob as penas da Lei,
de que conhece e aceita o teor completo do Editai, ressalvando-se o direito recursal, bem como de que recebeu
todos os documentos e informacoes necessaries para o cumprimento integral das obrigacoes objeto da licitacao.
Sugerimos o modelo constante no edital, em papel da propria empresa, contendo o carimbo ou impresso
identificador do CNPJ/MF da firma proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel
identificar quem assinou;
d). Declaracao da Licitante em papel timbrado e assinado pelo representante legal, declarando para os devidos fins,
sob as penalidades cabiveis, de nao haver Fatos impeditivos quanto a nossa participacao em licitacoes ou
contratacoes com a Administracao Publica Federal, Estadual e Municipal. Sugere-se o modelo apresentado neste
edital, em papel da propria empresa, contendo 0 carimbo ou impresso identificador do CNPJIMF da fimta
proponente, assinadas por pessoa legalmente habilitada e que seja possivel identificar quem assinou.

6 - ORIENTACOES SOBRE AFASE DE HABILITACAO:
6.1 - Os documentos referentes a regulandade fiscal deverao apresentar igualdade de CNPJ/CPF, ressalvando—se
aquele que o proprio orgao emissor declara expressamente no referido documento que ele é valido para todos os
estabelecimentos-sede e filials - da licitante.
6.2- Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente serao considerados se forem
acompanhados da versao em portugués firrnada por tradutor juramentado.
6.3- Somente serao aceitos os documentos enviados imediatamente no sistema, nao sendo admitido
posteriormente, o recebimento pelo Pregoeiro de qualquer outro documento, nem pennitido a licitante lazer qualquer
adendo aos entregues ao Pregoeiro, exceto os originals ou copias autenticadas dos documentos enviados quando
solicitado;

Trav. Jose Jo e, S/N
Campo Velho, 63962310 - Quixada-CE
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6.4- As certidoes de comprovagao de regulandade, bem como as de faléncia e concofihgti-eirigidas neste
edital, que nao apresentarem expressamente o seu periodo de validade, deverao ter sido emitidas nos 30 (trinta)
dias anteriores a data de abertura da sessao.
6.5- Ao Pregoeiro podera, também, solicitar originals de documentos, para fim de veriflcacao, sendo o licitante
obrigado a apresenta-los no prazo maximo de 02 (dois) dias, contados a partir da solicitagao, sob pena de, nao o
fazendo, ser inabilitada.

PREP 3:1-‘<10

7 - DOS PROCEDIMENTOS GERAIS
7.1 - O credenciamento prévio na Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil - BLL devera ser providenciado ate 01
(um) dia antes da data e hora de apresentagao das propostas constante do preambulo deste edital. No horario e
data ali mencionados, o licitante apresentara declaracao, constando o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacao previstas no edital, incluindo aquelas que nao estejam contempladas pela regulandade
perante o Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Ouixada.
7.2 - A partir da hora e data previstos no Edital, sera aberta a sessao publica do pregao eletronico pelo Pregoeiro
com a divulgacao das propostas de precos recebidas, analisadas a confonnidade das mesmas com as
especificacoes técnicas e demais exigéncias constantes do edital, excetuando-se a analise de precos, que dar-se-a
posteriormente, decidindo motivadamente a respeito, e procedendo a classificagao exclusivamente daquelas que
tenham atendido as exigéncias deste edital.
7.3 - Os lances serao apresentados de fonna sucessiva e em precos distintos e decrescentes.
7.4 - No caso de desconexao com ao Pregoeiro, no decorrer da etapa competitive do Pregao Eletronico, o sistema
eletronico podera perrnanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances, retomando ao Pregoeiro, quando
possivel, sua atuacao no certame, sem prejuizos dos atos reallzados;
7.5 - Quando a desconexao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao do Pregao Eletronlco sera
suspensa e tera reinicio somente apos comunicacao expressa aos operadores representantes dos participantes,
através de mensagem eletronica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessao;
7.6 - O sistema informara a proposta de menor preco imediatamente apos o encerramento da etapa de lances ou,
quando for o caso, apos negociacao e decisao pelo Pregoeiro acerca da aceitacao do lance de menor valor;
7.7 - A desisténcia de apresentaoao de lance por pane de licitante convocado pelo Pregoeiro implica na exclusao do
mesmo da etapa de lances e na manutencao do ultimo prego apresentado por ele, para efeito de Drdenacao das
propostas.
7.8 - Declarada encerrada, a etapa de lances, o Pregoeiro verificara a aceitabilidade das ofertas no que se refere a
exeqtiibilidade do valor e classiflcara as propostas na ordem crescente dos valores ofertados.
7.9- Quando for constatado o empate, confonne estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, e suas alteracoes posteriores, o Pregoeiro aplicara os criterios para desempate em favor da
microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma:
7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preco.
7.9.2 - Para efeito do disposto no 7.9.1. ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte toma:
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de preco
inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de preclusao, situacao em
que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;
ll - Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do lnciso I deste item,
serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do item 7.9.1 deste Editai, na
ordem classificatoria, para 0 exercicio do mesmo direito, também todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena
de preclusao;
Ill - no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intenralos estabelecidos no item 7.9.1 deste Edital, sera realizado sorteio para definir aquele que
primeiro podera apresentar melhor oferta.
7.9.3 - Na hipotese da nao-contratacao nos termos previstos no item 7.9.2 deste Editai, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
7.9.4 - O disposto no item 7.9.2 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.
7.10 - Apos o desempate, podera o Pregoeiro ainda negociar um melhor preco caso ela nao atinja o valor de
referencia definido pela administragao publica.

Trav. José J ge, SIN
Campo Velho, 63 07- - Quixadaa-CE



4: 7 — —— i

PREFEITURA DE
I 17--"",.,l\ QUIXADA
‘ "'I isGabinete do Prefeito

Comissao Permanente do Licitacao _%__
U HCB

\’§-3

PREF5-I, 3:1-v0

7.11 - Constatado o atendimento das exigéncies fixedas no edital, o licitante sera lr, e os
presentes a sessao serao comunicados.
7.12 - Caso o licitante desatenda as exigéncies de habilitecao, eo Pregoeiro realizara analise dos documentos de
habilitacao do licitante classificado em 2° lugar, e assim sucessivamente, eté a epurecao de um que atende eo
edital, podendo ainda eo Pregoeiro negociar diretamente com este, para que seja obtido preco melhor, sendo o
mesmo declarado vencedor do certame.
7.13 - Declerado o vencedor e decorrida a fase de regulerizecao fiscal e trabalhista da licitante quelificeda como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo de 15 (quinze) minutes, para
que qualquer licitante manifeste e intencao de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra quellis)
decisao(oes) pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.
7.14 - Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar e tempestividade e a existéncie de motivacao de
intencao de recorrer, para decidir se admite ou nao 0 recurso, fundamentadamente.
7.15 - Nesse momento o Pregoeiro nao adentrara no mérito recursal, mas epenas verificara as condicoes de
admissibilidade do recurso.
7.16 - A falta de manifestacao motivada do licitante quanto a intencao de recorrer importara e decedéncia desse
direito.
7.17- Uma vez admitido 0 recurso, 0 recorrente tera, e partir de entao, 0 prazo de trés dies para apresentar as
razoes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazoes também pelo sistema eletronico, em outros trés dias, que comecarao e contar do témtino do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
7.18 - O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
7.19 - Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no enderego constante neste
Editai.
7.20 - Somente serao aceitas as objecoes mediante peticao confeccionada em maquina datilografica ou impressora
eletronica, em tinta nao lavavel, que preencham os seguintes requisitos:

a) O enderegamento ao Pregoeiro Oficial da Prefeitura de Quixada;
b) A identificagao precise e completa do aufor e seu representante legal (acompanhado dos documentos
comprobatorios) se for 0 caso, contendo 0 nome, prenome, estedo civil, profissao, domicilio. ntimero do
documento de identiticagao, devidamente datada, assinada dentro do prazo editalicio;
c) O fato, o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens contra rezoados;
d) 0 pedido, com suas especificegoes.

7.21 - Na hipotese de interposigao de recurso, 0 Pregoeiro quando mantiver sua decisao, encaminhara os autos
devidamente fundamentada a autoridade competente. (Art. 13, IV do Decreto Federal n°. 10.024/2019).
7.22 - O recurso contra decisao do Pregoeiro tera efeito suspensivo e o seu acolhimento resultara ne invelidagao
apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
7.23 - Uma vez decididos os recursos edministretivos eventualmente interpostos e, constatade e regularidade dos
atos praticadas, e auloridade competente. no interesse ptiblico, edjudicara 0 objeto do certame a licitante vencedora
e homologara o procedimento licitetorio.
7.24 - Ceso a Autoridade Superior, nao esteja conectada para homologacao e/ou adjudicecao, a sessao sera
suspense e e qualquer momento esses atos serao procedidos, devendo os interessados consultarem o sistema.
7.25 - O acesso a fase de manifestacao de intencao de recurso sera assegurado aos licitantes.
7.26 - Nao sera concedido prazo para recursos sobre essuntos meramente protelatorios ou quando nao justiticade a
intengao de interpor 0 recurso pelo proponente.
7.27 - Os memorials deverao ester devidamente assinedos por representante legalmente hebilifado. Nao serao
admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante nao habilitada legalmente ou
nao identiticedo no processo pare responder pela Licitante.
7.28 - A decisao em grau de recurso sera definitive, e dele dar-se-a conhecimento as licitantes, no endereco
eletronico http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/ - Portal de Licitagoes dos Municipios do Estado do Ceara, bem
como no flenelografo do municipio, e ainda no campo proprio do sistema promotor. Podendo ainda ser encaminhedo
no enderego de e-mail, quando informedo pelo recorrente ne page recursal.
7.29 - Ao Pregoeiro é facultado suspender qualquer sessao mediante motivo devidamente justificedo e marcer sua
reabertura pare outre ocasiao, fazendo constar esta decisao ne ate dos trabalhos.

Trav. J sé e, 5/N
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7.30 - Ao Pregoeiro podera, pare aneliser es propostas de pregos, os documentos e outros
documentos, solicitar pereceres técnicos e suspender a sessao pare realizar diligéncias a fim de obter melhores
subsidios pare essuas decisoes.
7.31 - Todos os procedimentos do Pregoeiro e dos licitantes durante as sessoes serao registredos em ate divulgada
no sistema eletronico, inclusive e indicecao do licitante vencedor, e classificecao dos lances apresentados e demais
informecoes relatives a sessao publica do pregao.
7.32 - Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o contrato ou nao apresente situacao regular,
no ato da assinatura do mesmo, a autoridede superior devera extinguir os efeitos de homologacao e da edjudicacao
atrevés do ato de rescisao e retornera os autos do processo o Pregoeiro.
7.33 - Ao Pregoeiro retomera as etividades de selecao de melhor proposta e convocera outro licitante, observeda e
ordem de quelificacao e classificecao, pare verificar as suas condicoes de habilitacao e celebrar o contrato, e assim
sucessivamente, sem prejuizo de eplicagao das sancoes cabiveis.
7.34 - No caso de decretacao de teriado que coincide com e data designada para entrega das propostas este
licitacao realizar-se-a no primeiro dia irtil subseqiiente, na mesma hora e mesmo local, podendo, no entanto, o
Pregoeiro definir outre date, e horario, fazendo e publicecao e divulgacao na mesma forma edotada inicialmente.
7.35 - A sessao publice podera ser reeberta:

e) Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagao do atos anteriores a reelizecao de sessao
publica precedents ou em que seja enulada a propria sessao ptiblice, situacao em que serao repetidos os
atos enuledos e os que dele dependem.
b) Quando houver erro na eceitagao do preco melhor classificado ou quando 0 licitante declarado vencedor
nao assinar 0 contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao comprovar e regularizagao fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses. serao adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

7.36- Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberla.
7.36.1 - A convocacao se dara por meio do sistema eletronico ("chat"), e-mail, ou, ainda, lac-simile, de acordo com a
fase do procedimento Iicltatorio.

8 - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
8.1. A Contratante, elém das obrigecoes resultantes de observancie de Lei n.° 8.666193, devera obedecer as
disposicoes elencedes na minute do Termo de Contrato - Anexo e este edital.

9 - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
9.1. A Contretada, elem das obrigacoes resultantes da obsenrancia da Lei n.° 8.666/93, devera obedecer as
disposicoes elencedes na minute do Temto de Contrato - Anexo a este edital.

10 - DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO
10.1 - A edjudicacao deste licitecao em favor do licitante cuja proposta de precos ou lance, se houver, seja
classificado em primeiro lugar, é da competéncie do PREGOEIRO.
10.2 - A homologacao deste pregao é da competéncia do titular da origem desta licitegao.
10.3 - O titular de origem deste licitacao se reserve o direito de nao homologar ou revogar o presente processo, por
razoes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e mediante fundementegao
escrita.

11. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTACAO (OES) ORCAMENTARIA(S):
11.1. As despeses decorrentes de contretecao do objeto deste licitecao correrao a conta de recursos especificos
consignados no vigente Orcemento Municipal, inerente a Secretarie Contratante quando da elaborecao do temto de
contrato.
11.2. Com base no ert. 7°, § 2° do Decreto Federal n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema
de Registro de Precos previsto no art. 15 de Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993, preceitua: “Na licitagao para
registro de pregos nao é necessario indicar a dotegao orcamentaria, que somente sera exigida para a fonnalizegao
do contrato ou outro instrumento habit‘ .

Trav. José J ge, S1N
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12. DILIGENCIA: Em qualquer fase do procedimento Iicitatorio, o(e) Pregoeiro(a) ou a podera
promover diligéncies no sentido de obter esclerecimentos. confirmar informagoes ou pennitir sejam senedes falhes
fonneis de documentecao que complementem e instrugao do processo, vedada a inclusao posterior de documento
ou informacao que deveria constar origineriamente de Certa Proposte, fixendo o prazo para a resposte.
12.1- Os licitantes notificedos pare prestar quaisquer esclarecimentos adicioneis deverao fazé-lo no prazo
determinedo pelo (e) Pregoeiro(a), sob pena de desclessificegao/inebilitaoao.

55:5

13. DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:
13.1. As obrigacoes decorrentes de presente licitegao serao formalizades mediante levrature de respective ATA DE
REGISTRO DE PRECOS, subscrite pelo Municipio, etrevés de(s) Secreterie(s) Gestora(s), representada(s) pelo(s)
Secretario(s) Ordenador (es) de Despese, e o(s) licitente(s) vencedor(es), que observara os termos de Lei n.°
8.666/93, da Lei n.° 10.520102, deste edital e demais normas pertinentes.
13.1.1. lntegre o presente instrumento o modelo de Ate de Registro de Precos (ANEXO IV) e ser celebrada.
13.1.2. Os licitantes elém das obrigacoes resultantes da observancie da Legislacao aplicavel, deverao obedecer as
disposigoes elencedes na Ate de Registro de Precos enexa e este edital.
13.2. Homologede a licitagao pela autoridede competente, o municipio de Ouixada-Ce convocera o licitante
vencedor para assinatura de Ate de Registro de Precos, que fimtara o compromisso para future contretecao entre as
parles, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra este Editel.
13.2.1. O Licitante Vencedor tera 0 prazo de 2 (dois) dias irteis, contado e partir da convocecao, pare subscrever a
Ate de Registro de Precos. Este prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, quando solicitado pelo
Licitante Vencedor durante o seu trenscurso e desde que ocorra justo motivo aceito pelo municipio de Quixada-Ce.
13.2.2. A recuse injustificade ou a caréncie de justo motivo da vencedora de nao formalizar e Ate de Registro de
Precos, no prazo estabelecido, sujeitara a Licitante a eplicecao das penalidades previstas neste Editai.
13.2.3. Se o licitante vencedor nao assinar a Ate de Registro de Precos no prazo estabelecido é facultado a
administragao municipal convocar os licitantes remanescentes, respeiteda a ordem de classificegao final das Caries
Propostes, para negociar com os mesmos, com vistas a obtengao de melhores pregos, preservado o interesse
publico e respeitados os valores estimedos pare a contretecao previstos na planilha de custos anexa aos autos
processuais.
13.2.4. Os contretos de fomecimento decorrentes de Ate de Registro de Preoos serao formalizades com o
recebimento da Autorizecao de Compra e da Note de Emprenho pela detentora.
13.2.4.1. A Note de Empenho sera encaminhede ao 1° classificado pare cada lote de Ate de Registro de Pre-cos,
quando da necessidade do fomecimento do produto.
13.2.4.2. A contretecao formalizer-se-a mediante e assinatura da Ate de Registro de Precos.
13.3. Incumbira a edministrecao providenciar a publicacao do extreto da Ate de Registro de Precos nos quadros de
avlso dos orgaos ptrblicos municipeis, ne forma prevista na Lei Organica Municipal, ate o quinto dia util do mas
subsequente ao de sue assinatura. O mesmo procedimento se adotara com relecao aos possiveis termos aditivos.
13.4. A Ate de Registro de Precos so podera ser altereda em conformidede com o disposto nos artigos, 57, 58 e 65
de Lei n.° 8.666/93.
13.5. E vededo etetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ate de registro de precos, inclusive o ecrescimo de
que trata o§ 1° do art. 65 de Lei n° 8.666, de 1993. (Art. 12, § 1° do Decreto 789212013)
13.6. A Ate de Registro de Precos produzira seus juridicos e legals efeitos e partir data de sue assinatura e vigera
pelo prazo de eté 12 (doze) meses.
13.7. A Ate de Registro de Precos nao obn'ge 0 Municipio e firmer qualquer contratecao, nem ao menos nas
quentidedes estimedes, podendo ocorrer licitacoes especifices pare equisicao do(s) objetos(s), obedecide a
legislecao pertinente, sendo assegurada eo detentor do registro e preferéncie de fomecimento, em igualdade de
condicoes.
13.8. O direito de preferencia de que trata o subitem anterior podera ser exercido pelo beneficiario do registro,
quando o Municipio optar pela aquisicao do objeto cujo preco esta registrado, por outro meio legalmente pennitido.
que nao e Ate de Registro de Precos, e o prego cotedo neste, for igual ou superior eo registrado.
13.9. O prego registrado e os respectivos fornecedores serao divulgedos no quedro de avisos da Comissao de
Licitegao da Prefeitura de Quixada-Ce e ficerao a disposicao durante a vigéncia de Ate de Registro de Precos.
13.10. O Municipio monitorara, pelo menos trimestrelmente, os pregos dos produtos, aveliara o mercado
constantemente e podera rever os precos registrados e qualquer tempo, em decorréncie da reducao dos pregos
praticedos no mercado ou de fato que eleve os custos dos ns registrados.

Trav. Jos' Jor , SIN
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13.11. O Municipio convocera o fomecedor pare negociar o preco registrado e adequa-lo agreed de mercado,
sempre que verificar que o preco registrado estiver acima do prego de mercado.
13.12. Antes de receber 0 pedido de fomecimento e caso seja frustrede a negociecao, o fomecedor podera ser
Iiberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentacao de
comproventes, que nao pode cumprir as obrigacoes assumides, devido eo preco de mercado tomer-se superior eo
preco registrado, por fato supenreniente.
13.13. Em qualquer hipotese os precos decorrentes de revisao nao poderao ultrapasser aos praticedos no mercado,
mentendo-se e diference percentuel epurede entre 0 valor originalmente constente de Carte Proposte do fomecedor
e aquele vigente no mercado a epoce do registro - equecao economico-finenceira.
13.14. Pare efeito de definicao do preco de mercado serao considerados os precos que forem iguais ou inferiores a
media daqueles epurados pelo Municipio pare determinedo Iote.
13.15. Nao havendo exito nas negociecoes com 0 primeiro colocado, o Municipio podera convocar os demais
fomecedores classificedos para formelizerem o Registro de seus Pregos, nas mesmas condicoes do 1° colocedo ou
revogar e Ate de Registro de Precos ou perte dele.

14 - DA FISCALIZACAO
14.1 - A execugao do Termo Contretuel sera objeto de acompenhamento, fiscalizegao e eveliecao por intermedio de
servidor designedo pelo Secretarie de Paste do Municipio de Quixeda.
14.2 - A fiscalizacao de que trata o subitem anterior sera exercida no interesse do Municipio de Ouixeda.
14.3 - Quaisquer exigencies de fiscalizecao inerentes ao objeto do Termo Contretuel deverao ser prontamente
etendidas pelo fomecedor, sem qualquer onus para o Municipio de Quixeda.

15 - DO PAGAMENTO
15.1 - O pagamento sera efetuado, no prazo de ate 30 (trinta) dies apes e entrega do objeto licitado, mediante
apresentagao de Note Fiscal/Feture contendo o etesto do recebimento, diretamente pela Secretarie de origem,
atreves de credito na Conte Bancarie do fomecedor.
15.1.1 - Para fins de pagamento a empresa contratada devera manter as mesmas condicees de hebilitagao, cuja
confinnecao sera feita atreves de consulta ao CRC ou etraves da intemet nos respectivos sites dos orgaos
emissores das certidoes de regularidade fiscal.
15.2 - Havendo erro ne note fiscal/fatura, ou outre circunstancia que deseprove e liquidacao da despesa, 0
pagamento sera sustado ate que a Contretade providencie as medides saneadoras necessaries, nao ocorrendo,
neste caso, quaisquer onus para o Municipio.
15.3 - A Contratante podera deduzir do montante a pager os valores correspondentes e eventuais multas ou
indenizecoes devidas pela Contretada, assegurado 0 contreditorio e e ample defesa.

16 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
16.1 - Ficera impedido de liciter e contratar com e Administrecao, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, enquento
perdurerem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reebilitecao perante a propria
autoridede que aplicou e penalidade, o licitante que:
16.‘ .1 - Ensejar reterdemento de reelizecao do certame.
‘I 6.1.2 — Cometer fraude fiscal.
16.‘ .3 - Deixer de apresentar documento exigido pare perticipecao no certame.
‘6.1-.4 - Apresentar documento ou decleracao false.
" 6.‘ .5- Nao mentiver e proposta de menor preco ofertado em qualquer fase do certame.
1'6.‘ .6 - Comportar-se de modo inideneo.
16.‘ .7-Cometer fraude ne entrega do produto, e
16.". .8 - Descumprir prezos.
‘ 6.2 - As penalidades serao obrigatoriemente registradas no CRC da Prefeiture Municipal de Quixada-Ce, e no caso
de suspensao de liciter, o licitante devera ser descredenciedo por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
no edital e no contrato e das demais cominacoes legals.
16.3 - A CONTRATADA sujeitar-se-a, em caso de inedimplemento de sues obrigacoes, e edvertencias, suspensoes
e decleracao de inidoneidade pare liciter ou contratar com e Administracao Publica, sem prejuizo das sanqoes Iegeis
na esfera civel e criminal, elem de multas estipulades ne orme e seguir:
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a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologedo, em caso de recuse do fornec c'TA3' siner o Termo
Contretuel em 05 (cinco) dies uteis, contados de data de sue convocacao.
b) Multa de 0,3% (tres decimos por cento) ao die, ate o trigesimo die de atraso, na entrega do produto, sobre e valor
global do Contrato.
c) Multa de 10 % (dez per cento) do valor residual do contrato, em caso dez
c.1) Atraso, superior e trinta dias, na entrega do produto.
c.2) Desistencie de entregar o produto.
16.4 - As multas previstas nas elineas anteriores, nae serao eplicedes de mode cumulative.
16.5 - O valor de multa aplicade sera deduzido pela Administracao por ocesiao do pagamento, memento em que a
unidede responsavel pelo mesmo comunicera e CONTRATADA.
16.6 - As suspensees referentes aos direitos de liciter e contratar com o Municipio de Quixada serao eplicedes a
CONTRATADA pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, nos cases em que e inedimplencie acarreter prejuizos para e
Administragao.
16.7 - A declaracae de inidoneidade pare liciter e contratar com o Municipio de Quixada sera aplicade a
CONTRATADA que der cause, por dues vezes, a suspensae prevista no item anterior.
16.8 - As sangees previstas no item 16.7 poderao ser eplicedes a Contretade que:
16.8.1 - Praticar ates ilicitos, visando frustrer es objetivos da Licitecao.
16.8.2 - Demonstrar nao possuir idoneidade para Contratar com a Administragao Pirblica, em virtude de atos ilicitos
praticedos.
16.9 - A inexecugao total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferéncia parcial a outre Empresa, sem previo
assentimento do OrgaolEntidede, enseja sue rescisae com as conseqiientes penalidades previstas legalmente e
contratuelmente.
16.10 - Para aplicacao das senedes previstas neste tepico a licitante sera submetide a processo administrative para
apuragao dos fates, garantidos sempre os direitos previos da citacao, da ample defesa e do contraditorio,
assegurades pela Constituigae Federal de 1988.

9REF

17 - DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
17.1 - Ate 03 (tres) dias uteis antes da data designada pare e abertura de sessao pfiblica, qualquer pessoa podera
impugnar este Editai.
17.2- A impugnecae podera ser realizada por tonne eletronica, pelo e-mail: licitaceo@quixada.ce.gev.br, ou per
petigao dirigida ou pretocolade no endereco eo Setor de Licitecae, Trev. Jose Jorge Matias, sln, Bairro Campe
Velho, CEP n° 63.907-010. Quixada-Ce. Destinedo eo Pregoeiro Oficial.
17.3- Cebera eo Pregoeiro, euxiliedo pelos responsaveis pela elaboracao deste Edital e seus enexos, decidir sobre
a impugnacao no prazo de ate deis dias iiteis contados de date de recebimento de impugnegao.
17.4-Acolhida a impugnecao, sera definide e publicade nova date pare e realizecao do certame.
17.5-Os pedides de esclarecimentos referentes a este processo licitaterio deverao ser enviados ao Pregoeiro, ate 03
(tres) dies (rteis anteriores a date designada pare abertura de sessao pfiblice, exclusivamente por meio eletrenico
vie intemet, no endereco indicede no Edital.
17.6-O pregoeiro respondera aos pedides de esclarecimentos no prazo de deis dias irteis, contado de data de
recebimento do pedido, e podera requisiter subsidies fonneis aos responsaveis pela eleboracao do edital e dos
enexos.
17.7-As impugnecoes e pedides de esclarecimentos nao suspendem es prezos previstos no certame.
17.7.1-A concessae de efeito suspensivo e impugnacao e medida excepcienel e devera ser motivada pelo
pregoeiro, nos autos do processo de licitacao.
17.8-As respostas aos pedides de esclarecimentos serao divulgades pelo sistema e vincularao es participantes e e
edministrecao.

1e. DA FRAUDE E DA CORRUPCAO:
18.1. As licitantes devem observer e e contratada deve observer e fezer observer, por seus fomecederes e
subcentretades, se admitida subcontretacao, o mais alto padrao de etica durante todo o processo de licitegao, de
contratacao e de execucao do objeto contretuel. Para es propositos deste item, definem-se as seguintes pratices:
a) “pratica cerrupta": oferecer, der, receber eu solicitar, direta ou indiretemente, qualquer ventegem com e ebjetivo
de influenciar e ecao de servidor pirblico no processo de licitecae ou na execucae de contrato;
b) “pratice fraudulente": a falsificacao ou omissae dos fato com o objetivo de influenciar o processo de licitecao ou
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c) “pratice conluiede": esquemetizer ou estabelecer um ecerdo entre dues ou mais liciten es, com ou sem o
conhecimento de representantes eu prepestes do orgeo licitador, visando estabelecer preces em niveis ertificieis e
nao-cempetitivos;
d) “pratica coercitiva": ceusar dene ou emeecar ceusar dene, direta ou indiretemente, as pessoas ou sua
propriedade, visando e influenciar sua perticipacae em um processo licitaterio ou efetar e execucao do contrato.
e) “pratica obstnrtive":
(1) destruir, falsificer, alterar ou oculter proves em inspecoes ou fezer decleragees felsas aos representantes do
orgenismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir meterialmente e epuracao de alegegoes de pratice
prevista neste subitem;
(2) atos cuja intencao seja impedir meterialmente o exercicio do direito de o orgenismo financeiro multilateral
promover inspecae.

S80
__l§1,'___
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19. DA SUBCONTRACAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA DOS DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS
19.1. A CONTRATADA nao podera subcontreter total ou parcielmente o objeto deste contrato, bem como cede-lo ou
trensferi-lo, no todo ou em parte.

20 - DAS DISPOSICOES FINAIS
20.1 - As non'nes que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da empliacao da dispute entre
os interessados desde que nae compremetam e interesse de Administrecao, a finalidade e e segurance da
contretegae.
20.2 - A licitante e responsavel administrative, civil e penalmente pela lidelidade e legitimidade das infomtacees e
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitagao;
20.3 - lndependentemente de declaragae expresse, a simples participacao neste certame implicara na aceitagao
plena das condicoes estipulades no presente edital e submissao as normas nele contidas.
20.4 - O desatendimento de exigencies fomwais nao essencieis nao implicara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel a afericao da sua qualificacao e a exata cempreensao da sue proposta, durante a realizecao da
sessao‘ pirblice de Pregao.
20.5 - E facultada ao Pregoeiro ou a autoridede competente, em qualquer fase da licitecao, e promegae de diligencla
destineda e esclarecer ou complementar e instmcae do processo.
20.6 - A autoridede competente podera revogar a liciteoae por razees de interesse piiblico decorrentes de fates
supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente pare justificar tel cenduta, devendo enula-la per
ilegalidede de oficie ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrite e devidamente fundamentado.
20.7 - Na contagem dos prezos estabelecidos neste Edital e seus Anexes, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o
do vencimento. Se se iniciam e vencem es prezos em dias de expediente de Prefeitura Municipal de Ouixada.
20.8 - E vededo eo servider dos orgaos e entidades da Administracae Publice Estadual, inclusive Fundecees
instituidas ou mantides pelo Poder Publico, participar como licitante, direta ou indiretemente, per si ou por interpesta
pessoa, do presente processo liciteterio;
20.9 - Aos cases omissos aplicer-se-ao as demais disposicoes constantes da Lei Federal n° 10.520/2002. do
Decreto Federal n° 10.024l2019 e as nomias de Lei n° 8.666/93, com suas posteriores alterecoes;
20.10 - O resultado deste Pregao sera publicade ne forma de sue divulgecao.

21 - DO FORO
21.1 - O Foro, designado pare julgamento de quaisquer questoes judicieis resultantes deste Termo Contretuel, sera
o da Cidade de Quixeda - Ceera.

1, Quixeda-Ce, 24 de fevereiro de 2021.

/I I - 1
Jo Ivan rva Juni

c___ Pregoeiro-Ofiolal_
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1. OBJETO
1.1. Registro de precos visando futures e eventuais contratacoes de services de auxilio funeral em atendimento as
families vulneraveis do municipio de Quixada. atraves do Beneficie Eventual de interesse do Fundo Municipal do
Asslstencle Social, junto a Secretarie de Desenvolvimento Social do municipio de Quixada-Ce, especlficecoes
contides neste Termo de Referencie.

2. JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTACAO LEGAL
2.1. A Centretecao de prestacao de senrigos de euxlllo funeral (concessao de beneficios eventuais), objeto deste
termo, sao previsees suplementeres e provisorias prestedes aos cidedaos e es families em virtude de faleclmento,
sob a responsabilidade da Secretarie de Desenvolvimento Social de Quixada.
2.2. A contratecao, objeto deste Termo de Referencle, tem ampere legal, integralmente, nas Leis Federals n°
10.520/2002 e n° 8.666/1993, Lei Complementar no 123/2006 e demais legislegoes aplicaveis a este evento e nas
condigees e exigencies descritas no Editel e nas demais prescreves legals aplicaveis eo assunto.
2.3. A contratecae, objeto deste Tenno de Referencie, tem ampere legal, integralmente, nas Leis Federals n°
10.520/2002 e n° 8.666/1993, Lei Complementar n° 123/2006 e demais legislacees aplicaveis a este evento e nas
cendlcees e exigencies descritas no Editel e nas demais prescricees legals aplicaveis ao essunto

3. ESPECIFICACOES E VALORES Dos mans
LOTE 01

VALOR
ITEM DEscRrcAo UNIDADE oro uurrrlnro V‘°"'°:;°m'

R$
TRANSLADO POR KM RODADO
Especlficacao: SENDO PARA o TRANSPORTE Do CORPO

loo NECROTERIO (rut) r I-IOSPITAL PARA o LOCAL DE
VELORIO E/OU CEMITERIO, PODENDO SER urvr

1'1 TRANSU-‘ADO INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL; cor/1 KM 20°00 3'80 76"0[m°
TRAJETO A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE; *0
VEICULO DE TRANSPORTE DEVE SER ADEouADo As
NORMAS VIGENTES.

I F ' I i

SERVICO FUNERARIO COM FORNECIMENTO DE URNA
INFANTIL
Especificecae: Prestacao de Service Funerarlo
compreendendo o fomecimento de Urne Funerarie Temenho
lnfentil; modelo sextavade de medeira de pinhe; celxao e

1'2 tampe pirogrevados; lorre de TNT, babade, sobre babade, SERVED 50 66457
travesseiro solto; aloe ne cor brenca, com 02 ou 04 cheves na
tampe; lemanho: 0,50 a 1.50m; fornecimente de vestimente
eproprleda pare utllizecao em cadaver (mortelhe) e ser vestido
pela funerarle. I _

33.233,50

SERVICO FUNERARIO COM FORNECIMENTO DE URNA
ADULTO
Especiiicecao: Prestecao de Senriges Funerarios I
compreendendo o fomecimento de urnas funeraries lemanho
adulto; confeccionada em medeira com 18cm de espessura;
forro interior em tecido TNT; ecabemento em verniz; tampe

1'3 com 04 chevetes; com 06 elces erticuladas tlpo perreira; SERVICO 120 L42333
dimensees: largure de parte inferior ombro 58cm, largure de
parte superior ombro 64cm, comprimento inferior 1,90m, ne
parte superior 1,96m, allure 22cm; padrao popular; modelo
sextavade; fomecimento de vestimente eproprleda para
utilizacae em cadaver (mortelhe) a ser vestidepele funerarla.

170.799,60

. I 1 .

VALOR GLOBAL ESTIMADO DID LOTE 1 R$ 280033.10
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3.1. DO DETALHAMENTO DOS SERVICOS: 43°
3.1.1. A Contretade devera disponibillzar a Contratante o service trenslade, nos seguintes termos:
3.1.2. Permltir a prestecao de service pare trensporte do corpe do Necroterlo (IML) /Hospital pare o local do velorio;
3.1.3. Permltir o trenslado intermuniclpel, lnterestadual; com trejeto e ser definide pela contratante.
3.1.4. Dlsponlbillzar o veiculo de trensporte deve ser edequado as normas vigentes

4. PRAZO, FORMA E LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
4.1. Os predutos/services serao requisitados confenne e competente ordem de service espedide pela
CONTRATANTE e deverao ser prestedes ne sede de contratada;
4.2. A CONTRATADA devera executer es services apes, a solicltacao de unidede selicitente imediatamente.
4.3. A fiscalizecao e aceltecao do objeto serao do ergao responsavel pelos atos de contrele e admlnistracao do
contrato decorrente do processo de licitecao, no caso, das Secretaries sollcitentes, atraves de servidores de
Unidade Administrative em questao, mediante Portaria. Sende que os predutos e/ou services serao recebidos
depois de conferldes as especlflcecees e quentldedes dos mesmos;
4.4. So serao aceitos es fornecimentos de predutos e/ou services que estverem de ecerdo com as especlficacoes e
quantitativos exlgides, este sue aceltecao condicionada a devida fiscelizacao dos agentes competentes. Nae
serao aceitos predutos cujas condicees de ermezenemento e transports nao sejam satisfaterles;
4.5. O recebimento se efetlvara nos seguintes termos:
4.5.1. Provisorlamente, para efeito de posterior verlficacao de co n fo rm i d ad e dos predutos e/ou services com a
especificacao.

5. DO PAGAMENTO
5.1. O pagamento sera efetuado, no prazo de ate 30 (trinta) dias apes a execucao do objeto licitado, mediante
apresentecao de Note Fiscal/Fatura contendo o etesto do recebimento, diretamente pela Secretarie de origem,
atraves de credito ne Conte Bancarie do tornecedor.
5.1.1. Para fins de pagamento e empresa contratada devera manter as mesmas condicoes da habllitacao, cuja
confinnecao sera feita atraves de consulta eo CRC ou atraves da intemet nos respectivos sites dos ergaos
emissores das certidoes de regularidade fiscal.
5.2. Havendo erro na note fiscal/fature, ou outre circunstancia que deseprove e liquldacao de despesa, o pagamento
sera sustado ate que e Contretade providencie as medides saneedores necessaries, nao ocorrendo, neste caso,
quaisquer onus pare o Municipio.
5.3. A Contratante podera deduzir do montante a pager es valores correspondentes a eventuais multas ou
indenizacees devidas pela Contretade, assegurado o contreditorio e a ample defesa.

6. VIGENCIA DA CONTRATACAO
6.1W._O,Prezo_de Vigenciasera de ate 12 (doze) meses, e partir de sua data e assinatura prorrogavel nos termos da
legislacao Vigente.

7. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
7.1. A qualidade dos predutos ou senricos devera ser rigoresamente aquele descrito no Termo de Referencle e Note
de empenho, nao sendo aceito em nenhume hipetese, outre diverse dequele.
7.2. Os pregos cotedos lncluern todas as despeses de custo, seguro, frete, encargos Fiscels, comerclals, sociais e
trabalhistes ou de qualquer outre natureze.
7.3. Durante a Vigencie do contrato, e CONTRATADA devera atender prontamente aos requisitos e especificacoes
deste TERMO DE REFERENCIA, a partir de solicltacao atraves de ordem de compre/requlsicao do Setor
selicitente.
7.4. Responsebillzer-se pela saude dos funcionarios, encargos trabalhistes, previdenciarios, comerclals, fisceis, quer
municipeis, estaduais ou federeis, bem como pelo seguro pare garantia de pessoas e equipamentos sob sua
responsabilidade, devendo apresentar, de imedieto, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de
pagamento e qultecao.
7.5. Responder integralmente pelas obrlgecees contratuais, nos termos do art. 70 do Cedigo de Processo Civil, no
case de, em qualquer hipetese, es empregados da CONTRATADA intenterem reclemecees trabalhistes contra e
Contratante.
7.6. Obrigar-se pela selecao, treinemento, hebilitacao, contretacao, registro profisslonal de pessoal necessarlo, bem
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como pelo cumprimento das fOTfl'l8lid8d8S exigidas pelas Leis Trabalhistas, Socials e Pre
7.7. Providencier efastemento imedieto, das dependencies da sede de CONTRATANTE, de qualquer empregado
cuja permenencie seja por ele considerada inconveniente.
7.8. Respensebilizar-se por qualquer ecidente do qual possam ser vitimes seus empregados, no desempenho dos
services objeto do presente Contrato.
7.9. Menter, ne direcao dos services, representante ou preposto cepacitado e idoneo que e representa,
integralmente, em todos es seus atos.
7.10. Apresentar, no caso de pessoa juridica, e cede pagamento, quando houver Fornecimento de mao de obre, e
quitecao pare com e Seguridade Social (CND) e FGTS.
7.11. Respensebilizar-se por todos es encargos sociais e trabalhistes.
7.12. Nae prestar declaracoes eu lnformecoes sem previa eutorizacao por escrite da CONTRATANTE e respeito do
presente contrato e dos services e ele inerentes;
7.13. Reelizar es services com pessoal, seus empregados, devidamente capacitedos e registrados segundo as
normas da Lei eu terceiros devidamente contratados e hebilitados pela CONTRATADA;
7.14. Manter equipe tecnica pare a preslacae dos services, assistencie tecnica e manutencao, durante o prazo de
execucao dos services;
7.15. Cumprir os senricos cenforme disposicoes do presente contrato;
7.16. lndenizar quaisquer danos ou prejulzos causados a Prefeitura ou a terceiros, por ergao ou omissao no
fomecimento do presente Contrato.
7.17. Prester as informecoes e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.

8. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
8.1. Respensebilizar-se pela lavratura do contrato ou outre instrumento substitutlvo se for o caso, com base nas
disposicoes de Lei 8.666/93 e suas elterecoes.
8.2. Assegurar os recursos ercamentarios e financeiros para custear a prestacao.
8.3. Acompanhar. controlar e aveliar a prestacao, atraves da unidede responsavel por esta atrlbulcao-
8.4. Zelar para que durante e vigéncia do contrato, sejam cumprides as obrigacoes assumides com a Contretade,
bem como sejam mantides todas as condigeis de Hebilitacao e quellficacao exigidas na prestecao.
8.5. Serao considerados para efeito de pagamento es predutos efetivamente entregues pela Contretade e
aprovedos pelo setor responsavel pelo recebimento.

9. DAS INFRACOES DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
9.1. A discipline das infracees e sancoes adminlstratlves aplicaveis no curse de licitecao e da contretacao e aquele
prevista no item 16 do edital.

10 - DA FISCALIZACAO
10.1 - A execucao do Tem1o Contretuel sera objeto de ecompenhemento, fiscallzecao e eveliecao por intennedio de
servider designado pelo Secretarie de Pasta do Municipio de Quixada.
10.2 - A tlscellzecao de que trata o subitem anterior sera exercide no interesse do Municipio de Quixada.
10.3 - Ouelsquer exigencies de fiscelizecao inerentes eo objeto do Termo Contretuel deverao ser prontamente
etendidas pelo fomecedor, sem qualquer onus para o Municipio de Quixada.

11. DA FONTE DE RECURSOS E DA(S) DOTACAO (OES) ORCAMENTARlA(S):
11.1. As despeses decorrentes da contratecao do objeto desta liciteceo correrao a conta de recursos especificos
consignados no vigente Orcamento Municipal, inerente a Secretarie Contratante quando de eleborecao do temto de
contrato.
11.2. Com base no art. 7°, § 2° do Decreto Federal n° 7.892 de 23 de janeiro de 2013, que Regulamenta o Sistema
de Registro de Precos previsto no art. 15 de Lei n9 8.666. de 21 de junho de 1993, preceitua: “Ne /icitacao para
registro de preces nao e necessario indicar a detacao orcamentaria, que somente sera exigida pare a forma/izecae
do contrato ou outre instrumento habit".

Trev. Jose rge, S/N
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PREGAO ELETRCJNICO N“ 16.001/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA-CE
Comissao de Pregao

Objeto: Registro de pregos visando futuras e eventuais contratacoes de servicos do auxilio funeral em
atendimento as familias vulneraveis do municipio de Quixada, atraves do Beneficio Eventual de interesse do
Fundo Municipal de Assisténcia Social, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do municipio de Quixada-Ce.

LOTE _
‘P .— 7 T A VALOR  
nem oEscR|cAo uuo oro UNITARIO ‘ Tgffikfifis

l r R$ J.
TRANSLADO POR KM RODADO
Especificagao: SENDO PARA O TRANSPORTE DO CORPO DO
NECROTERIO (IML) I HOSPITAL PARA O LOCAL DE VELGRIO EIOU

1.1 CEMITERIO, PODENDO SER UM TRANSLADO INTERMUNICIPAL, KM 20.000
INTERESTADUAL; COM TRAJETO A SER DEFINIDO PELA
CONTRATANTE; O \/ElCULO DE TRANSPORTE DEVE SER
ADEQUADO AS NQRMAS VIGENTES. _ l
SERVICO FUNERARIO COM FORNECIMENTO DE URNA INFANTIL T
Especificacao: Preslacéo de Senrico Funerarlo compreendendo o
fomecimento de Urna Funeraria Tamanho Infanlil; modelo sextavada de

1 2 madeira de pinho; caixao e tampa pirogrevados; forro de TNT, babado, SERWCO 50
' sobre babado. lravesseiro solto; alga na cor branca, com 02 ou 04

chaves na lampa; tamanho: 0,50 a 1,50m; fomecimento de veslimenta
apropriada para utilizacao em cadaver (mortalha) a ser vestido pela

lfuneraria. i
’ SERVICO FUNERARIO COM FORNECIMENTO DE URNA ADULTO
Especificacao: Prestacao de Servicos Funerarios compreendendo o
fomecimento de urnas funerarias tamanho adulto; confeccionada em
medeira com 18cm de espessura; forro interior em tecido TNT;

1'3 articuladas tipo parreira; dimensoes: Iargura da parte inferior ombro
58cm, largura da parte superior ombro 64cm, comprirnento inferior
1,90m, na pane superior 1,96m, allura 22cm; padrao popular; modelo
sextavado; fomecimento de vestimenta apropriada para utilizacao em
cadaver (rnorta|ha)_a ser vestido pela funeraria.

VALOR GLOBAL oo LOTE 1 as 0

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias;
O Licitante declara que, nos valores apresentados acima, estao inclusos todos os tributos, encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal,
custos, demais despesas que possam incidir sobre fomecimento licitado, inclusive a margem de lucro.

Local e data, 0 ode de 2021.

Assinatura

Obsenragao 1: Por forge da legislagéo vigente, é vedada a identificagéo do licitante. (art. 30, § 5° do Decreto Federal
n°. 10.024/2019)

Trav. José rge, S/N
Campo Velho, p - 0 - Quixada.-‘n-CE

acabamento em verniz; tampa com 04 chavelas; com 06 alcas SERVICO 120
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ANEXO ||| UOTACAO
MODELO DE DECLARAQOES

DECLARAQAO
(NOME E QUALIFICAQAO oo FORNECEDOR), DECLARA:
a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em
processo licitatorio, junto ao Municipio de Quixada Estado do 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 Constituigao Federal,
nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em
processo Iicitatorio, junto ao Municipio de Quixada Estado do Ceara, que concorda integralmente com os termos
deste edital e seus anexos;

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitacao para participar no presente certame
licitatono, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, nos temros do art.
32, §2°, da Lei n.° 8.868/93.

d) que, sob as penas da Lei, de que tern conhecimento de todos os parametros e elementos do produto a ser
ofertado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

(CE), o de o 20 .

DEC LARANTE

Trav. José rge, S/I'll
Campo Velho," 39 10 - Quixada-CE
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ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREQOS N° A0 /

PREF

_ AC

Aos XX dias do més de XXXX de 2021, o municipio de Quixada, inscrito no CNPJ N° I - , com
sede a , atraves da Secretaria Municipal de , sendo facultado seu
uso pelos orgaos da admlnistracao direta e indireta, nos termos da Lei Federal N8 8.666/93, Decreto Federal n°
7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto Federal n°. 10.024/2019, de 20 de setembro de 2019, Decreto n° 9.488, de
30 de agosto de 2018 e Lei Complementar 123/2006 e alteracoes, e suas alteracoes, bem como pelas normas e
condicoes estabelecidas, e em face a classificacao das propostas apresentadas no Pregao Eletronico n°
18.001/2021 para a inclusao no Sistema de Registro de Precos, e HOMOLOGADO pela Secretarie RESOLVEM:
registrar os pregos para Registro de precos visando futuras e eventuais contratacoes de servioos de auxilio funeral
em atendimento as familias vulneraveis do municipio de Quixada, através do Beneficio Eventual de interesse do
Fundo Municipal de Assisténcia Social, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do municipio de Quixada-Ce,
por um periodo de 12 (doze) meses, tendo sido, o referido Menor Prego por Lote, oferecido pela(s) empresa(s),
cujas propostas para os LOTES n° i foi classificada em 1° lugar o licitante vencedor ,
representada pelo Senhor Sr. , inscrito no CPF n°. , que entre si, justo e avancado a presente
ata, devidamente precedida da licitacao, realizada na modalidade PREGAO, conforme o Processo n° 16.001/2021
pelas clausulas e condicoes a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA - oo OBJETO:
1.1. A presente Ata tem por objeto Registro de pregos visando futuras e eventuais contratacdes de servigos de
auxilio funeral em atendimento as familias vulneraveis do municipio de Quixada, atraves do Beneficio Eventual de
interesse do Fundo Municipal de Assisténcia Social, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do municipio de
Quixada-Ce, de acordo com as exigéncias estabelecidas no Edital, constantes no Termo de Referéncia e nesta
Minuta da Ata de Registro de Preco, por um periodo de 12 meses.
CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAQOES:
Subclausula Primeira - DAS OBRIGAQDES DA CONTRATANTE
a) Efetuar o competente registro do(s) licitanlels) vencedor (es) e firmar a correspondente Ata de Registro de
Precos.
b) Receber 0 FORNECIMENTO e encaminhar ao setor competente a correspondente Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada, para fins de Iiquidacao.
c) Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido na Ata de Registro de
Preco.
d) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar o FORNECIMENTO dentro
das normas da Ata de Registro de Prego.
e) Responsabilizar-se pela comunicargao em tempo habil do FORNECIMENTO a ser executado.
f) Assegurar-se do bom FORNECIMENTO, verificando sempre o atendimento ao FORNECIMENTO.
g) Acompanhar e fiscalizar a FORNECIMENTO, por meio de seu servidor especialmente designado, nos temfos do
art. 87 da Lei n° 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento.
h) Assegurar-se de que os pregos contratados estao compativeis com aqueles praticedos no mercado, de forma a
garantir que continuem a ser os mais vantajosos para o municipio de Quixada
i) Fiscalizar o cumprimento das obrigacoes contratuais pela CONTRATADA, inclusive quanto a nao interrupcao dos

medicamentos fomecidos.
j) Perrnitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para o FORNECIMENTO referentes ao
objeto, quando necessario.
k) Prestar as lnformacoes e os esclarecimentos que sejam solicitados pelos empregados da CONTRATADA.
I) Notificar, por escnto, a CONTRATADA a ocorréncia de eventuais imperfeicoes no curso do FORNECIMENTO dos
ITENS, fixando prazo para sua correqao.

Subclausula Segunda - DAS OBRIGAQDES DA CONTRATADA: ‘
a) assinar esta a Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas.
contado da convocacao.
b) indicar, no minimo, um funcionario para acompanhar a execuqao do FORNECIMENTO, devendo constar nome
completo, funcao, n° do Documento de ldentidade e n° o CPF.

Trav. José rge, SIN
Campo Velho, 63907- 10 - Quixadaa-CE
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c) realizar o objeto desta licitacao, de acordo com o Edital, Termo de Referéncia e a propost TAH a.
d) O FORNECIMENTO dar-se-a apos informacao do municipio de Quixada para a CONTRATADA do quantitativo
mediante ordem de FORNECIMENTO devidamente assinada pelo Secretario Responsavel.
e) a empresa assumira inteira responsabilidade pelas obrigacoes decorrentes da legislacao trabalhista,
previdenciaria de ecidente de trabalho e quaisquer outras relativas a pessoal.
f) permitir a mais ampla e irrestrita fiscalizacao por parte do municipio de Quixada encarregada de acompanhar o
FORNECIMENTO, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamacoes formuladas.
g) prestar todos os esclarecimentos, solicitados pelo municipio de Quixada de fonna clara, concisa e logica, cujas
reclamagoes se obrigam prontamente a atender.
h) nao transfenr a terceiros, por qualquer fomia, esta Ata de Registro de Preco, nem subcontratar qualquer parte do
FORNECIMENTO a que esta obrigada.
i) manter durante toda a vigéncia da Ata de Registro de Preqos, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicoes de qualificagao exigidas no Pregao.
j) comunicar ao municipio de Quixada os eventuais casos fortuitos e de forca maior, dentro do prazo de 05 (cinco)
dias uteis da ocorréncia, e apresentar documentos referentes a ocorréncia dentro do prazo de 10 (dez) dias, para
apreciacao.
I) fomecer o objeto conforme especificacoes e pregos reg istrados.

PREP 3)-‘£1

CLAUSULA TERCEIRA - oo PAGAMENTO:
Subclausula Primeira - O pagamento sera efetuado, no prazo de ate 30 (trinta) dias apos o recebimento definitivo,
conferéncia da Nota Fiscal e o devido atesto, em moeda corrente nacional, por meio de Ordem Bancaria, e de
acordo com as condicoes constantes da proposta, mediante a apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, em 2 (duas)
vias, correspondents a parte executada, de acordo com as demais exigéncias administrativas em vigor.
Subclausula Segunda - A Nota Fiscal devera indicar o nirmero da Nota de Empenho correspondente, os nirmeros
da Conta Corrente, Agéncia e Banco, para a emissao da respectiva Ordem Bancaria de Pagamento.
Subclausula Terceira - Antes de efetuar todo e qualquer pagamento sera venficada a regularidade da contratada,
mediante consulta “on line”, cujo documento sera anexado ao processo de pagamento.
Subclausula Quarta - Antes de efetuar qualquer pagamento sera verificada a situacao do licitante no Cadastro
Nacional de Empresas lniddneas ou Suspensas - CEIS, cadastro este Criado pela Controladoria Geral da Uniao,
nos temios do Aviso-Circular n° 1/GM/CGU-PR, de 19 de janeiro de 2009, assinado pelo Exmo. Sr. Ministro de
Estado do Controle e da Transparéncia.
Subclausula Sexta - O pagamento podera ser sustado pelo municipio de Quixada, Secretaria requisitante, caso
ocorra inadimplemento das obrigacoes da CONTRATADA e/ou erros ou vicios na fatura, 0 que implicara na
devolucao do valor eventualmente pago.
Subclausula Sétima - Nao sera efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA, enquanto houver pendéncia de
liquidagao da obrigacao financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia da ata de registro de precos.

CLAUSULA QUARTA - DOS USUARIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS:
4.1. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Precos qualquer orgao ou entidade da Administracao Publica que nao
tenha participado do certame, mediante previa consulta ao orgao gerenciador, desde que devidamente comprovada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condicoes e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666/93, relativas a
utilizacao do Sistema de Registro de Pregos.
Subclausula Primeira- Apos a autorizacao do orgao gerenciador, o orgao nao participanfe devera efetivar a
aquisicao ou contratacao solicitada em ate noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.
Subclausula Segunda- Cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as condicdes
nela estabelecidas, optar pela aceitacao ou nao do fomecimento decorrente de adesao, desde que nao prejudique
as obrigacoes presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o orgao gerenciador e orgaos participantes.
Subclausula Terceira- Os orgaos usuarios nao serao obrigados a contratar 0 FORNECIMENTO registrados dos
fomecedores constantes da Ata de Registro de Precos, facultando-se a realizacao de licitacao especifica para o
FORNECIMENTO pretendido, sendo assegurada ao beneficiario do registro a preferéncia de FORNECIMENTO em
igualdade de condicoes.
Subclausula Quarta - O municipio de Quixada atraves da Secretaria indicada sera o orgao responsavel pelos atos
de controle e admlnistracao da Ata de Registro de P cos decorrentes desta licitacao e indicara, sempre que

Trav. Jose J ge, S/N
Campe Velho, 6396-7<£i\0 - Quixada-CE
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solicitado pelos orgaos usuarios, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a
fomecedores para o qual sera emitido o pedido.
Subclausula Quinta - Sera de inteira responsabilidade e iniciativa dos orgaos usuarios do registro, a emissao dos
Pedidos de FORNECIMENTO, cabendo aos mesmos todos os atos de admlnistracao junto aos fomecedores. Os
pedidos serao formalizados por intermedio de empenho, quando a FORNECIMENTO for de uma so vez e nao
houver obrigacoes futuras ou por empenho e Ata de Registro de Preco (se houver) de FORNECIMENTO nas
hipateses que se fizerem necessarias clausulas de obrigacdes futuras.
Subclausula Sexta: As aquisigoes ou as contratacoes adicionais de que trata este artigo nao poderao exceder, por
drgao ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e
registrados na ata de registro de pregos para o orgao gerenciador e para os orgaos participantes (Conforme art. 1°§
3° do Decreto n° 9.488, de 30 de agosto de 2018).
Subclausula Sétima: O quantitativo decorrente das adesdes a ata de registro de precos nao podera exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o argao gerenciador e
para os orgaos participantes, independentemente do ndmero de orgaos nao participantes que aderirem. (Conforrne
art. 1° § 4° do Decreto n° 9.488, de 30 de agosto de 2018).

CLAUSULA QUINTA -OBRIGAQOES D0 ORGAO PARTICIPANTE:
5.1. Tomar conhecimento da presente Ata, inclusive as respectivas alteracdes, para fins de utilizacao de forma
correta;
5.2. Consultar previamente a admlnistracao do municipio de Quixada, objetivando a obtencao das infomiacdes
necessaries a aquisicao pretendida;
5.3. Verificar a conformidade das condicaes registradas perante o mercado local, infonnando 0 municipio de
Quixada eventuais desvantagens verificadas;
5.4. Encaminhar a admlnistracao do municipio de Quixada copia da respectiva nota de empenho, no prazo maximo
de 5 (cinco) dias corridos, bem como as infonnacaes sobre a contratacao efetivamente realizada; e
5.5. Acompanhar e fiscalizar 0 fiel cumprimento das obrigacdes contidas no edital da licitacao e na presente Ata,
informando a admlnistracao do municipio de Quixada qualquer irregularidade ou inadimplemento do particular.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS:
8.1. A Ata de Registro de Precos vigorara a partir da data de sua assinatura por 12 (doze) meses, contados a partir
da data de sua assinatura.

CLAUSULA SETIMA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS:
7.1. O gerenciamento deste instrumento, nos aspectos operacional e contratual, cabera as secretaries contratantes
competindo-lhe:
a) efetuar controle dos fomecedores, dos pregos, dos quantitativos fomecidos e das especificacaes dos
PRODUTOS registrado;
b) monitorar, pelo menos trimestralmente, os precos dos PRODUTOS, de forma a avaliar o mercado, podendo rever
os pregos registrados, a qualquer tempo, em decorréncia da redugao dos pregos praticados no mercado ou de fato
que eleve os custos dos PRODUTOS registrados;
c) notificar o fomecedor registrado via fax ou telefone, para retirada da nota de empenho;
d) observar, durante a vigéncia da presente ata que nas aquisicoes sejam mantidas as condicaes de habilitacao e
qualificacao exigidas na licitacao, bem como a compatibilidade com as obrigacoes assumidas, inclusive, solicitar
novas certidoes ou documentos vencidos;
e) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociacao de precos registrados, para fins de
adequacao as novas condigdes de mercado e de aplicacao de penalidades;
f) consultar o fomecedor registrado quanto ao interesse em prestar o FORNECIMENTO a outro orgao da
Administracao Pirblica que exteme a intencao de utilizar a presente Ata;
g) coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condicdes ajustadas no edital da licitacao e na
presente Ata, bem como comunicar aos gestores dos orgaos participantes possiveis alteracdes ocorridas.
Subclausula Primeira - As pesquisas de mercado, atendendo a conveniéncia e ao interesse publico. poderao ser
realizadas por entidades especializadas, preferencialmente integrantes da Administracao Publica, assim como ser
utilizadas pesquisas efetuadas por orgaos publicos.

Trav. J ' r e, S/N
Campo Velho,. 63907-01 - Quixadé-CE
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CLAUSULA OITAVA - oos PREQOS REGISTRADOS: :DLlCl§TFA§5\°//
8.1. Os re os re istrados aes ecifica ao dos PRODUTOS o uantitativo as em re a forn rD Q 9 , p c; , q . p ss eceoaseonomedo
representante legal sao os constantes do Modelo de Proposta e Anexo I desta ata de registro de pregos:
8.2. A Ata de Registro de Precos podera sofrer alteracoes, obedecidas as disposigoes contidas no art. 65 da Lei n9
8.666, de 1993.

§ 19 O preco registrado podera ser revisto em decorréncia de eventual reducao daqueles praticedos no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos registrados, cabendo ao orgao gerenciador da Ata promover as
necessaries negociagoes junto aos fomecedores.

§29 Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao preco praticado
no mercado o orgao gerenciador devera:

I - convocar o fomecedor visando a negociagao para reducao de pregos e sua adequacao ao praticado pelo
mercado;

ll - frustrada a negociacao, o fomecedor sera Iiberado do compromisso assumido; e
Ill - convocar os demais fomecedores visando igual oportunidade de negociacao.
§ 39 Quando o preoo de mercado tomar-se superior aos pregos registrados e o fomecedor, mediante

requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o orgao gerenciador podera:
I - liberar o fomecedor do compromisso assumido, sem aplicacao da penalidade, confinnando a veracidade dos

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicacao ocorrer antes do pedido de fomecimento; e
ll - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociacao.
§ 43 Nao havendo éxito nas negociacoes, o orgao gerenciador devera proceder a revogacao da Ata de Registro

de Precos, adotando as medidas cabiveis para obtencao da contratacao mais vantajosa.

Pf;-E—Ff’

CLAUSULA NONA - DA VALIDADE DOS PREQOS:
9.1. Esta Ata de Registro de Precos, documento vinculativo obrigacional, com caracteristica de compromisso para
futuro fomecimento, tera a vigancia de 12 (doze) meses, contados a partir da data do sua assinatura.
Subclausula Unica - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Precos, o municipio de Quixada nao
sera obrigada a contratar o fomecimento disposto na Clausula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de
Precos, podendo fazé-lo por meio de outra Iicitacao quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou
indenizacao de qualquer espécie a contratante. sendo, entretanto, assegurada aos beneficiarios do registro, a
preferancia de fomecimento em igualdade de condicoes. O municipio de Ouixada podera ainda, cancelar a Ata, na
ocorréncia de alguma das hipoteses legalmente previstas, garantidos a contratada, neste caso, o contraditorio e
ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA - CONDIQOES D0 FORNECIMENTO:
10.1. O municipio de Ouixada sera o orgao responsavel pelos atos de controle e admlnistracao da Ata de Registro
de Precos decorrentes desta licitacao e indicara, sempre que solicitado pelos orgaos usuarios, respeitada a ordem
de registro e os quantitativos a serem adquiridos, os fomecedores para o qual sera emitido o pedido.
Subclausula Primeira - Sera de inteira responsabilidade e iniciativa dos orgaos usuarios do registro, a emissao dos
Pedidos de fornecimento, cabendo aos mesmos todos os atos de admlnistracao junto aos fomecedores. Os pedidos
serao formalizados por intermedio de empenho, quando a fomecimento for de uma so vez e nao houver obrigacoes
futuras ou por empenho e Ata de Registro de Preco (se houver) de fomecimento nas hipoteses que se fizerem
necessaries clausulas de obrigacoes futuras.
Subclausula Segunda - A Administracao nao emitira qualquer Pedido de fomecimento sem a prévia existéncia do
respectivo crédito orcamentario.
Subclausula Terceira - O extrato do contrato, quando realizado, sera, em qualquer hipotese, publicado na
imprensa oficial, no prazo maximo de 20 (vinte) dias a contar da data da fomecimento ao licitante ou, quando for o
caso, da assinatura da Ata de Registro de Preco de fomecimento.
Subclausula Quarta - O Pedido de fornecimento sera formalizado por intermedio de:
a) Nota de empenho e autorizacao de fomecimento se o fomecimento for de uma so vez; ou Ata de Registro de
Preco (se houver), no caso de existirem obrigacoes futuras;
b) Fomecedor/prestador de senricos ficara obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigéncia da
Ata, mesmo que a fornecimento esteja prevista para data posterior a do seu vencimento;

Trav. rge, SIN
Campe Velho, 63907-D10 - Quixada-CE
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c) Somente quando o licitante registrado em primeiro lugar nao se dispuser a realizar o adicional a
orgao ou entidades que nao tenham participado do certame licitatorio, sera indicado o segundo classificado, e assim
sucessivamente.
Subclausula sexta - O fomecimento do objeto desta Ata de RP nao podera ultrapassar o Iimite maximo previsto no
Termo de Referéncia, no periodo de 12 meses.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAQAO TECNICA E DO RECEBIMENTO:
Os ITENS serao:
a) Recebidas provisoriamente, por intemiédio de um responsavel a ser designado pela Secretaria requisitante
para posterior comprovacao da conformidade e quantidade do objeto com as especificacoes constantes na Ordem
de FORNECIMENTO;
b) Recebidas definitivamente, apos comprovacao da compatibilidade dos itens com as especificacoes e
conseqiiente aceitacao, impretenvelmente no prazo de ata 24 (vinte e quatro) horas, contados da data de
fornecimento;
c) Rejeitadas, quando em desacordo com 0 estabelecido no presente Termo de Referéncia do Edital convocatorio.
Subclflsula Primeira - Ainda que os itens sejam recebidas em carater definltivo, subsistira, na forma da Lei, a
responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e seguranca dos mesmos.
Subclausula Segunda - Os itens deverao ser prestados com validade minima de 60 (sessenta) dias, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho;

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANQOES:
Subclausula Primeira: Pela inexecucao total ou parcial do objeto desta Ata de Registro de Precos, a Administracao
garantira o contraditorio a ampla defesa antes de aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:
a) Adverténcia;
b) Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso e por ooorréncia de fato em desacordo com o proposto e o
estabelecido no Edital, ato o maximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, recolhida no
prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficlalmente;
c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecugao total ou parcial do
fomecimento, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicagao oficial,
d) Suspensao temporaria do direito de participar em Iicitacao e impedimento de contratar com a Administracao
Poblica Federal, pelo prazo de ate 2 (dois) anos.
e) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Poblica enquanto perdurerem os
motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, que sera concedida sempre que a empresa contratada ressarcir o municipio de Quixada pelos
prejulzos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao apllcada com base na alinea “d”. Referida penalidade
é de competéncia do municipio de Quixada.
f) As penalidades previstas nas alineas “d" e "e" poderao ser aplicadas ao fomecedor que tenha sofrido condenacao
definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, tenha praticado ato
iliclto visando a frustrar os objetivos da Iicitacao ou demonstrar nao possuir idoneidade para contratar com a
Administracao em virtude de atos ilicitos praticados.
g) Ficara impedida de licitar e de contratar com a Uniao, Estados, Distnto Federal ou municipios e, sera excluida do
Sistemas de Cadastramento de Fomecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4° da Lei 10.520/2000, pelo
prazo de ato 5 (cinco) anos, garantido o direito previo da citacao e da ampla defesa e do contreditorio, quem:
1- convocado no prazo de validade da sua proposta nao assinar a ata de RP, no prazo previsto neste edital.
2- Ensejar o retardamento da execucao do objeto desta Ata de Registro de pregos;
3- Nao mantiver a proposta, injustificadamente;
4- Comportar-se de modo inidoneo;
5- Deixar de fomecimento ou apresentar documentacao falsa exigida para 0 certame;
8- Cometer fraude fiscal;
7- Falhar ou fraudar na execucao deste Pregao.
h) Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades tratadas na
condicao anterior:
1- Pelo fornecimento desconforme com o especificado e ceito.
2- Pela nao execucao no prazo estipulado do fomecimen rejeitado pelo municipio de Quixada.

Trav. José J rge, 5/N
Campe Velho, 6 0 - Quixadal-CE
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Subclausula Segunda - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita no er, as demais
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n° 8.666193.
Subclausula Terceira - Comprovado impedimento ou reconhecida forca maior, devidamente justificado e aceito
pelo municipio de Quixada, em relacao a um dos eventos arrolados na alinea a CONTRATADA ficara isenta das
penalidades mencionadas.
Subclausula Quarta - As sancoes previstas na alinea “g" poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com
as de multa, elencadas nas alineas “b” e "c" da subclausula primeira, descontando dos pagamentos a serem
efetuados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CONTROLE E ALTERAQOES DE PREQOS:
13.1. Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos os pregos registrados serao fixos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CANCELAMENTO D0 REGISTRO DO FORNECEDOR NA ATA DE PREQOS:
14.1. A CONTRATADA tera seu registro na Ata cancelado, por intermedio de processo administrativo especifico,
assegurado 0 contraditorio e ampla defesa:
A pedido;
a) Comprovar esta 0 fomecedor impossibilitado de cumprir as exigéncias da Ata, por ocorréncia de casos fortuitos
ou de forca maior;
b) Seu preco registrado se tornar, comprovadamente, inexeqiiivel em funcao da elevacao dos pregos de mercado
dos insumos que compoem o custo do material;
c) Quando comprovada a ocorréncia de qualquer das hipoteses contidas no Art. 78, incisos XIV, XV e XVI da Lei n“
8.666/93;
Subclausula Primeira - Ocorrendo o cancelamento do preco registrado, o fomecedor sera informado por
correspondéncia com aviso de recebimento, o qual sera juntado ao processo administrativo da Ata.
Subclausula Segunda - A solicitacao do fornecedor para o cancelamento dos pregos registrados podera nao ser
aceita pelo municipio de Quixada, facultando-se a esta, aplicacao das penalidades previstas na Ata.
Subclausula Terceira - Havendo 0 cancelamento do preco registrado, cessarao todas as atividades do fomecedor
relativas ao Registro.
14.2. Por iniciativa do municipio de Quixada:
a) A CONTRATADA nao aceitar reduzir o preco registrado, na hipotese deste se tomar superior aqueles praticados
no mercado;
b) A CONTRATADA perder qualquer condicao de habilitacao exigida no Pregao para Registro de Precos;
c) Por razoes de interesse poblico devidamente motivado e justificado;
d) Quando 0 fomecedor der causa a rescisao administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de
Precos, nas hipoteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - D0 CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS:
15.1. Os pregos registrados na presente Ata de Registro de Precos poderao ser cancelados de pleno direito,
conforme a seguir:
I - Por iniciativa da Administracao:
a) Quando o fomecedor der causa a rescisao administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de
Precos, nas hipoteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93;
b) Se os pregos registrados estiverem superiores aos praticados no mercado;
c) Por razoes de interesse publico, devidamente motivado e justificado.
Subclausula Primeira - A comunicacao do cancelamento do preco registrado, nos casos previstos nos subitem
anteriores sera feita por correspondéncia com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que
deram origem ao registro de pregos.
Subclausula Segunda - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco da contratada, a comunicacao
sera feita por publioacao no Diario Oficial, considerando-se cancelado o preco registrado apos 01 (um) dia da
publicacao.
Subclausula Terceira - A solicltacao da contratada para cancelamento dos pregos registrados devera ser
formulada com a antecedéncia de 30 (trinta) dias, facultada a Administracao a aplicacao das penalidades previstas
neste Edital, caso nao aceitas as razoes do pedido.

Trav. José rge, SIN
Campo Velho,_ 10 - Quiz-cada-CE
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS coivoicoes DE SERVIQOS E FISCALIZAQAO: i:¢<If$:§§‘§§° /
16.1. O fomecimento decorrente do presente instrumento sera acompanhado e fiscalizado C epresentante
especialmente designado para esse fim a ser oportunamente indicado pela Secretaria Contratante, ao qual
competira din'mir as dovidas que surgirem no curso do fomecimento e de tudo dara ciéncia ao municipio de
Quixada, como tambem fiscalizar o fornecimento, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer
FORNECIMENTO que esteja em desacordo com o presente Pregao, de acordo com o estabelecido no art. 67 e
paragrafos, da Lei 8.666/93 e demais alteraqoes.
Subclausula Primeira - A fiscalizacao de que trata esta Clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade ou, ainda, resultante de imperfeicoes
técnicas, vicios redibitorios e, na ocorrencia destas, nao implica em co-responsabilidade da municipio de Quixada
ou de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei n° 8.666/93).
Subclausula Segunda - O fomecimento dar-se-a de acordo com a necessidade do municipio de Quixada e sera
faturado em conformidade com a Ordem de servicos.
Subclausula Terceira - A execucao do fomecimento devera obedecer rigorosamente as técnicas apropnadas,
utilizando-se sempre, para esse efeito, de pessoal qualificado integrante do quadro da CONTRATADA.
Subclausula Quarta - O prazo maximo para atendimento aos chamados sera de 72 (setenta e duas) horas, apos 0
recebimento da Ordem de fomecimento.
Subclausula Quinta - A Ordem de fomecimento devera ser entregue a CONTRATADA, no local estipulado ria
Proposta de Precos, durante horario comercial.

RE!-'5
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA DOTAQAO ORQAMENTARIA:
17.1. O Sistema de Registro de Precos independe de previsao orgamentana. lsso porque nao ha obrigatoriedade da
contratacao, portanto nao ha necessidade de se demonstrar a existéncia de recurso. Com base no art. 7°, § 2° do
Decreto Federal n° 7.892 de 23 dejaneigro de_,201_3, que Regulamenta o Sistema de Registro de Precos previsto no
art. 15 da Lei n9 8.866, de 21 de junho de 1993, preceitua: “Na Iicifagao para registro de pregos nao é necessario
indicar a dofagao orcamentaria, que somente sera exigida para a fonnalizagao do confrafo ou outro instrumento
habil“.
Subclausula Unica - As despesas do exercicio subseqiiente correrao a conta da dotacao consignada para esta
atividade, ficando adstritas ao respectivo credito orcamentario.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO:
Subclausula Primeira - O inadimplemento de clausula estabelecida nesta Ata de Registro de Precos, por parte do
fomecedor, assegurara ao municipio de Quixada o direito de rescindi-lo, mediante notificacao, com prova de
recebimento.
Subclausula Segunda - Além de outras hipoteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93,
constituem motivos para a rescisao da contratacao:
a) atraso injustificado no fomecimento, bem como a sua paralisacao sem justa causa e prévia comunicacao ao
municipio de Quixada;
b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro proprio efetuado pelo representante do
municipio de Quixada.
Subclausula Terceira - Nos casos em que o fomecedor sofrer processos de fusao, cisao ou incorporacao, sera
admitida a continuacao desta contratagao desde que a execugao da presente Ata nao seja afetada e que o
fornecedor mantenha o fiel cumprimento dos tennos deste documento e as condicoes de habilitagao.
Subclausula Quarta - O municipio de Quixada é reconhecido o direito de rescisao administrativa, nos termos do
artigo 79, inciso I, da Lei n° 8.666/93, aplicando-se, no que oouber, as disposicoes dos paragrafos primeiro e
segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.
CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICAQAO:
19.1. O municipio de Quixada providenciara a publicacao resumida desta Ata trimestralmente, nos temios do art. 15,
§2° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS:
20.1. Fica estabelecido que caso venha ocorrer algum fato nao previsto neste Editai, os chamados casos omissos,
estas serao resolvidos entre as parles, respeitado o obj to do Pregao, a Iegislacao e demais normas reguladoras da
mataria, em especial a Lei n° 8.666/93, aplicando-Ihe ando for o caso, supletivamente, os principios da Teoria

Trav. Jo ’ J ge, SIN
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Geral dos Contratos estabelecidos na Legislacao Civil Brasileira e as disposicoes do Direito

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - oo FORD:
21.1. As questoes decorrentes da utilizacao desta Ata, que nao possam ser dirimidas administrativamente, serao
processadas e julgadas no municipio de Quixada, Secao Judiciaria do Estado do Estado de Ceara.
E, por estarem de acordo, lavrou-se este termo, em 02 (dois) vias de igual teor e fomia, as quais foram lidas e
assinadas pelas partes contratantes, abaixo assinadas e arquivado neste Municipio, confonne dispoe o artigo 60, da
Lei nf 8.666/93.

Quixada-Ce, _ de de 2021.

SIGNATARIOS:

Orgao Gestor Nome do Titular Cargo CPF RG Assinatura

A de Pr°9°s Representante
Detentores do Reg. Nome do Cargo CPF RG Assinatura

TESTEMUNHAS:

1.-_ CPF:
2. CPF:

Trav. é rge, SIN
Campo Velho,, as-so 1o - Quixadaa-CE
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ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS N“ 16.001I2021

) RELACAO DAS UNIDADES ORCAMENTARIAS INTERESSADAS
1. SECRETARIA DE
ORDENADOR DE DESPESAS:

am

Trav. José J ge, SIN
Campo Velho, 6 D - Quixada-CE
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ANEXO II DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 10.001120 °°l‘§I$§§§§E
RELAQAO E QUALIFICACAO DOS FORNECEDORES COM PREDOS REGISTRADOS

01. RAZAO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREQO:
E-MAIL:
TELEFONE:
REPRESENTANTE:
RG: CPF:
BANCO: AGENCIA: CONTA CORRENTE:

Trav. J05 Jorge, S/"N
Campo Velg, , 010 - Quixadé-CE
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ANEXO lll DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS N° 16110112021

“REGISTRO DE PRECOS UNITARIOS, ESPECIFICACAO bos MATERIAIS, QUANTITATIVOS,|
MARCAS E EMPRESAS FORNECEDORAS _ _

Ouixada-Ce, de de 2021.

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Precos n° 16.001/2021, celebrada entre o
municipio de Quixada e as Empresas cujos pregos estao a seguir registrados por item, em face a
realizacao do Pregao Eletronico n° 16.001/2021.

LOTE _

LICITANTE VENCEDOR: , CNPJ N”

I. . ._ _

VALOR. VALOR
ITEM DESCRICAO UND QTD UNITARIO TOTAL

R$ R$
_ _, __,

_ VALOR TOTAL bo LOTE _ R$ g

Trav ‘ orge, S/N
Campe Velho, 63907-010 - Quixadé-CE
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ANEXO v - MINUTA DE CONTRATO '¢'T°*F°°
CONTRATO N° ................ ..
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CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
QUIXADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE

E D0 OUTRO LADO, A
EMPRESA _ _,PARAOFlM QUEA
SEGUIR SE DECLARA:

O Municipio de Quixada, pessoa juridica de direito poblico intemo, atraves da Secretaria da com
sede a Rua _ , n° , Bairro ___, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° , neste ato representada
pelo Ordenador de Despesas da Secretaria da , Sr. _ _ _, inscrita no CPF n°

, doravante denominados de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa ,
estabelecida na g, inscnta no CNPJ/MF sob o n.° _ _ , neste ato
representada pelo(a) Sr(a). , portador(a) do CPF n° g, apenas
denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as
clausulas e condicoes a seguir estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL:
1.1. O presente contrato fundamenta-se nas disposicoes no Decreto 10.024/2019, na Lei n° 10.520, de 17
de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06
de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando-se, subsidiariamente, a
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal N° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor) e do
Codigo Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e as exigéncias estabelecidas neste Editai, nos temios do
Pregao Eletronico n° 18.001/2021, e resultado da Iicitacao, devidamente homologada por seu Ordenador
de Despesas, com base na proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste contrato
independente de transcricao.

CLAUSULA SEGUNDA - D0 OBJETO:
2.1. Constitui objeto do presente contrato as Contratacoes de servicos de auxilio funeral em atendimento
as familias vulneraveis do municipio de Quixada, atraves do Beneficio Eventual de interesse do Fundo
Municipal de Assisténcia Social, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social do municipio de Quixada-
Ce, tudo confonne especificacoes contidas no Termo de Referencia, constante no Anexo I do edital e da
proposta adjudicada.

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO, FORMA E LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
3.1. Os produtos/servicos serao requisitados conforme a competente ordem de servigo espedide pela
CONTRATANTE e deverao ser prestadas na sede da contratada;
3.2. A CONTRATADA devera executar os servicos apos, a solicltacao da unidade solicitante
imediatamente.
3.3. A fiscalizacao e aceitagao do objeto serao do orgao responsavel pelos atos de controle e
admlnistracao do contrato decorrente do processo de Iicitacao, no caso, das Secretanas solicitantes,
atraves de servidores da Unidade Administrativa em questao. mediante Portaria. Sendo que os produtos
e/ou servicos serao recebidos depois de conferidas as especificacoes e quantidades dos mesmos;
3.4. So serao aceitos os fomecimentos de produtos e/ou servicos que estiverem de acordo com as
especificacoes e quantitativos exigidos, esta sua aceitacao condicionada a devida fiscalizacao dos
agentes compete ntes. Nab serao aceitos produtos cujas condiooes de armazenamento e transporte nao
sejam satisfatorias;
3.5. O recebimento se efetivara nos seguintes termos:

Trav. Jo e Jorge, SIN
Campo V , 7-010 - Quixada-CE
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3.5.1. Provisorlamente, para efeito de posterior verificaoao da conformida e
senricos com a especificacao. —

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1. O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias, contados da apresentacao da nota fiscal/fatura
no protocolo do orgao contratante. a vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do objeto ou
Recibo, na forma prevista no paragrafo terceiro da clausula terceira.

PARAGRAFO PRIMEIRO
As notas fiscais/faturas que apresentarem incorrecoes serao devolvidas a CONTRATADA e seu
vencimento ocorrera 30 (trinta) dias apos a data de sua apresentagao valida.

PARAGRAFO SEGUNDO
O pagamento sera feito mediante credito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA no Banco
indicado na Nosta Fiscal, juntamente com os dados bancarios.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA
5.1. 0 contrato tera vigéncia gtggj (trinta e um) dezembro do 2021, contados da data da assinatura
deste termo de contrato. Podendo ser aditivado, conforme art. 57 da Lei 8.666/93, dentro do ano
orcamentano.

PARAGRAFO PRIMEIRO: DAS ALTERACOES
Toda e qualquer alteracao devera ser processada mediante a celebracao de Temio Aditivo, vedada a
alteracao do OBJETO.
A alteracao de valor contratual, decorrente do reajuste de prego, compensacao ou penalizacao financeira
prevista neste Contrato, bem como o empenho de dotacoes orcamentarias suplementeres ata o Iimite do
respectivo valor, dispensa a celebragao de aditamento.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS
6.1. O valor do presente contrato é de R$ ( ) e onerara recursos orcamentarios na
Dotacao Orcamentaria: - . No Elemento de Despesas: . Fonte de Recursos:

PARAGRAFO UNICO - bo REAJUSTE
O valor do presente Contrato nao sera objeto de reajuste, pelo periodo de 12 (doze) meses da
apresentacao da proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os pregos contratuais poderao ser
reajustados com base no indice IGP-M da Fundacao Getolio Vargas.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1. Além das obrigacoes constantes em clausulas proprias deste contrato, do Editai de Licitacao e seus
anexos, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitacoes, cabe a
CONTRATADA:
a. Designar, por escrito, o funcionario responsavel para resolucao de eventuais ocorréncias durante a
execucao deste contrato, dos bens adquiridos;
b. Zelar pela fiel execucao deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos
necessanos.
c. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com a execucao do contrato, tais como
transportes, frete, carga e descarga etc.
d. Cumprir as posturas do Municipio e as disposigoes legals estaduais e federais que interfiram na
execucao do contrato;
e. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigaqoes assumides, todas
as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas licitacao indicada no preambulo deste termo;
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f. Dar ciéncia imediata e por escrito a CONTRATANTE sobre qualquer anormali
execucao do contrato;
g. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejulzos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a Iiscalizacao do CONTRATANTE em seu acompanhamento;
h. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais e tributarios, resultantes da
execucao deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal n° 8.666/93;
i. Atender prontamente qualquer reclamacao, exigéncia, ou observacao realizadas pela CONTRATANTE;
j. Oferecer garantia minima de 12 (doze) meses, contra quaisquer defeitos de fabricagao.
I. Aceitar acrescimos e supressoes que se fizerem necessario para plena execucao do objeto, confonne
art. 65 da Lei 8.666/93.
m. Bem como as obrigacoes previstas no Tenno de Referéncia - Anexo I do edital.

CLAUSULA OITOVA - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES D0 CONTRATANTE
8.1. Sem prejuizo do integral do cumprimento de todas as obrigacoes decorrentes das disposicoes deste
contrato, cabe ao CONTRATANTE:
a. lndicar formalmente o funcionario responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacao da execucao
contratual;
b. Facilitar, por todos os meios, o exercicio das fungoes da CONTRATADA, dando-lhe acesso as suas
instalacoes;
c. Prestar a CONTRATADA as infomacoes e esclarecimentos necessarios que eventualmente venham a
ser solicitados;
d. Bem como as obrigacoes previstas no Termo de Referéncia - Anexo I do edital.

CLAUSULA NONA - DA SUBCONTRACAO, CESSAO OU TRANSFERENCIA DOS DIREITOS E
OBRIGACOES CONTRATUAIS
9.1. A CONTRATADA nao podera subcontratar total bu parcielmente o objeto deste contrato, bem como
cedé-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DA GESTAO DO CONTRATO
10.1. O acompanhamento e a fiscalizacao da execucao do contrato consistem na verificacao da
conformidade da entrega dos bens licitados e da alocacao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.
10.2. A fiscalizacao dos contratos, no que se refere ao cumprimento das obrigacoes trabalhistas, deve ser
realizada com base em critérios estatisticos, levando-se em consideracao falhas que impactem o contrato
como um todo e nao apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a um
determinado empregado.
10.2.1. Nos tennos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a execucao do fomecimento, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execucao e detenninando o que for necessario a regularizacao de falhas ou defeitos observados.
10.3. O representante da Contratante devera ter a experiéncia necessaria para o acompanhamento e
controle da execucao do fomecimento e do contrato.
10.4. A verificacao da adequacao da execucao do fomecimento devera ser realizada com base nos
critérios previstos nos anexos do edital.
10.5. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucao do fomecimento, devera comunicar a autoridade
responsavel para que esta promova a adequagao contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteracao dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°
8.666, de 1993.
10.6. A conformidade do material a ser utilizado na execuoao do fomecimento devera ser verificada
juntamente com o documento da Contratada que ontenha a relacao detalhada dos mesmos, de acordo
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com o estabelecido no edital e na proposta, informando as respectivas quantidac
tecnicas, tais como: marca, qualidade e fonna de uso, conforme o caso.
10.7. O representante da Contratante devera promover 0 registro das ocorréncias verificadas, adotando
as providencias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1°
e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.
10.8. Para tanto, conforme previsto neste Tenno de Referencia, a empresa devera instruir seus
empregados, no inicio da execucao contratual, quanto a obtencao de tais informacoes, bem como
oferecer os meios necessarios para que obtenham tais extratos, preferencialmente por meio eletronico.
quando disponivel.
10.9. Os empregados também deverao ser orientados a realizar tais verificagoes periodicamente e
comunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade, independentemente de solicltacao por parte da
fiscalizagao.
10.10. O descumprimento total ou parcial das demais obrigagoes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, incluindo o descumprimento das obrigagoes trabalhistes ou a nao manutencao das condicoes
de habilitacao, bem como a falta de recolhimento das contribuicoes sociais, previdenciarias e para com o
FGTS ensejara a aplicacao de sancoes administrativas, previstas no instrumento convocatorio e na
legislacao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da
Lei n° 8.666. de 1993.
10.11. O contrato so sera considerado integralmente oumprido apos a comprovacao, pela Contratada, do
pagamento de todas as obrigagoes trabalhistas, sociais, previdenciarias e para com o FGTS referentes a
execucao do fornecimento alocada.
10.12. A fiscalizacao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada.
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperleicoes técnicas.
vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta,
nao implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
10.13. Os documentos necessarios a comprovacao do cumprimento das obrigacoes, trabalhistas,
previdenciarias e para com o FTGS poderao ser apresentados em original ou por qualquer processo de
copia autenticada por cartorio competente ou por servidor da Administracao.

CLAUSULA DECIIIIIA PRIMEIRA- DAS SANCOES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
11.1. Ficara impedido de licitar e contratar com a Administracao direta e indireta do municipio de Quixada,
pelo prazo de ato 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurerem os motivos determinantes da punicao. a
pessoa, fisica ou juridica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520, de
17 de julho de 2.002.

PARAGRAFO PRIMEIRO
Os procedimentos para aplicacao da penalidade de que trata o “caput" desta clausula, serao conduzidos
no ambito do Orgao Gerenciador e as penalidades serao aplicadas por autoridade competente do mesmo
orgao, garantido o exercicio de prévia e ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO
Sem prejuizo da aplicacao da penalidade de que trata o "caput" desta clausula, poderao ser aplicadas as
multas conforme legislacao vigente.

PARAGRAFO TERCEIRO
Os procedimentos para aplicacao das multas de que trata o paragrafo segundo desta clausula, serao
conduzidos no ambito da Unidade Contratante e as penalidades serao aplicadas por autoridade
competente da mesma Unidade, garantido o exercicio de previa e ampla defesa.

PARAGRAFO QUARTO
As multas sao autonomas e a aplicacao de uma nao xclui a de outra.

Trav. Jos Jorge, SIN
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PARAGRAFO QUINTO
O CONTRATANTE resenra-so o direito do descontar do valor das faturas os valores correspondentes as
multas que eventualmente forem aplicadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO
CONTRATANTE
12.1. Este contrato podera ser rescindido na forma, pelos motivos e com as conseqiiéncias previstas nos
artigos 77 a 80, e 86 a 88, da Lei Federal n° 8.666/93.

PARAGRAFO IJNICO
A Contratada reconhece, desde ja, os direitos do CONTRATANTE nos casos do rescisao administrativa,
prevista no artigo 79 da Lei Federal n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TTERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS
13.1. Fica ajustado, ainda. que:
1. Consideram-so partes integrantes do presente contrato, como so nele estivessem transcntos:
a) o Editai PREGAO ELETRONICO N° 16.001/2021 e anexos;
b) a proposta apresentada pela CONTRATADA;
c) Lei n°. 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
14.2. Para dirimir quaisquer questoes decorrentes deste contrato, nao resolvidas na esfera administrativa,
sera competente o foro da Comarca do municipio do Quixada.
E assim, por estarem as partes do acordo, iustas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 02
(duas) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado confomte, o assinado pelas partes para
que produza todos os efeitos do direito, na prosenca das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

xxxxxxxxx )0OOO00(
Secretariola) do Razao Social

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.
CPF N“:

2.
CPF N°: 7 T
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