ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE

PEREIRO
PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÓNICO N° 0907.01/2020-SRP
UNIDADE(S) ADMINISTRATIVA(S)

ORGAO GERENCIADOR

SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA(COMPUTADOR, TABLET, NOTEBOOK, IMPRESSORA E

TRANSFORMADOR 5000 VA), E MATERIAL HOSPITALAR (MÁSCARA PFF2, ÁLCOOL
LIQUIDO 70%, ROLO DE PAPEL TERMO SENSlVEL E FIO CAT-GUT CROMADO E
SIMPLES), PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.
DATA DE EMISSÃO: 09 DE JULHO DE 2020.
DATA DA ABERTURA: 23 DE JULHO DF. 2020.

HORÁRIO: 09:00 HORAS.
UNIDADE(S):

SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO

ORDENADOR (A) DE DESPESAS
LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO

JULHO -2020

CNPJ: 07.570.518/0001-00 I.EST: 06.920.250-8
Augusto de Vasconcelos, n” 227 Centro Pereiro
Antônio
Rua Dr.
(88) 3527-1250 / 3527-1260
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PREGÃO

ELETRÓNICO

N° 0907.01/2020-SRP.
LICITAÇÃO DO MENOR PREÇO POR LOTE VISANDO
0 REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISICAO
EQUIPAMENTOS
DE
DE
TABLET,
INFORM ATICA(COMPUTADOR,
NOTEBOOK, IMPRESSORA E TRANSFORMADOR
5000 VA), E MATERIAL HOSPITALAR (MÁSCARA
PFF2, ÁLCOOL LIQUIDO 70%, ROLO DE PAPEL
TERMO SENSÍVEL E FIO CAT-GUT CROMADO E
SIMPLES),
DA
ATENDER
DEMANDA
PARA
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE
MUNICÍPIO,
CONFORME
ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO ANEXO I.

O Município de Pereiro, Estado do Ceará, através da Comissão Permanente de Licitação,
devidamente nomeada pela Portaria n° 001/2020, torna público para conhecimento dos
interessados que, na data, horário e local abaixo previstos, abrirá licitação, na modalidade
PREGÃO ELETRÓNICO (SISTEMA REGISTRO DE PRECO) do tipo MENOR PREÇO POR
LOTE, para atendimento do objeto desta licitação, de acordo com as condições estabelecidas
neste Edital, observadas as disposições contidas na Lei Federal n° 10.520/2002, na Lei
Complementar n° 123/2006 e suas alterações, Lei Complementar 147/2014, subsidiariamente
pela Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações, e suas alterações,
Decreto 10.024, de 21/09/2019 sob a condução do pregoeiro ERMILSON DOS SANTOS
QUEIROZ, Portaria n° 002/2020.
DATA, HORÁRIO E LOCAL:
OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS serão recebidos em sessão pública
marcada para:

LOCAL DO PREGÃO: www.bll.orQ.br - Acesso Identificado no link “acesso público".
INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 09h00min, do dia 10 de julho de 2020.
FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 08h00min, do dia 23 DE JULHO DE 2020;
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 09h00mln, do dia 23 DE JULHO DE 2020.
Horários de Brasilia.
Data de Abertura
Dia 23 DE JULHO DE 2020;
Ás 09hs00min;
Endereço da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Avenida João Terceiro de
Souza, n° 421 Centro Pereiro/CE - CEP 63.460-000.

-

-

1.0- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Pregão Eletrónico- SRP será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET,
1.1-0
mediante condições de segurança criptografia e autenticação em todas as suas fases
através do Sistema de Pregão Eletrónico da Bolsa de Licitações e Leilões BLL;

-

-
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1.2- Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do órgão licitante, denominada Pregoeiro,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo
eletrónico de compras constante da página eletrónica: www.bllcompras.org.br / www.bll.ore.br.
CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE
TRANSCRIÇÃO OS SEGUINTES ANEXOS:

ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI

EDITAL,

INDEPENDENTE

DE

- ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS/TERMO DE REFERENCIA
- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
- MODELO DE DECLARAÇÃO
- MODELO DE PROCURAÇÃO
- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
- MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

Espécie: Pregão Eletrónico para Registro de Preços
Validade da Ata: 12 (doze) meses.

FISCAIS DE CONTRATOS
UNIDADE:
SAUDE
DE
SECRETARIA
SANEAMENTO

ORDENADOR (A) DE DESPESAS
E LUIZ BEZERRA DE QUEIROZ NETO

1.3 -DO OBJETO
1.3.1- A presente licitação tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A
AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(COMPUTADOR, TABLET,
NOTEBOOK, IMPRESSORA E TRANSFORMADOR 5000 VA), E MATERIAL HOSPITALAR
(MÁSCARA PFF2, ÁLCOOL LIQUIDO 70%, ROLO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL E FIO
CAT-GUT CROMADO E SIMPLES), PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE
SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO ANEXO I.
1.4 DO RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
1.4.1- O interessado deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inscrição
e cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para
inicio da disputa.
2.0- DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1- RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CONDICOES:
2.1.1- Não poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão,
que lhes tenham sido aplicadas, por força da Lei de Licitações n2 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações posteriores e da Lei do Pregão n° 10.520, de 17 de julho de 2002.
2.1.2- Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata,
concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada
inidônea pela Administração Pública ou impedida legalmente;
2.1.3- Não será admitida a participação de interessados sob forma de consórcio ou grupo de

empresas;
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2.1.4- Quando um dos sócios representantes ou responsáveis técnicos da Licitante participar
de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitação, somente uma delas poderá
participar do certame licitatório.
2.1.5- Poderão participar deste Pregão Eletrónico os licitantes que apresentarem toda a
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto ao sistema eletrónico de
licitações adotado;
2.1.6- Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se junto ao sistema
eletrónico da Bolsa de licitações e leilões - BLL, para então cadastrar sua proposta até horário
fixado neste Edital. Para cadastrar-se junto ao sistema eletrónico o licitante deve entrar em

contato com o site

www.bllcompras.org.br /www.bll.org.br.

2.1.7- O provedor do sistema eletrónico poderá cobrar pelos custos pela utilização dos
recursos de tecnologia da informação nos termos do regulamento do sistema, de acordo com
o artigo 5o, inciso III, da Lei n° 10.520/2002;
2.1.8- A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração
para fins de Credenciamento/habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta
inicial de preço a ser digitado no sistema, informar sua condição, assim como no campo
próprio da Proposta de Preços, para fazer valer o direito de prioridade do desempate.
2.2- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
2.2.1- Poderão participar desta licitação, os interessados (PESSOAS JURÍDICAS) que
atendam a todas as exigências constantes neste procedimento licitatório e em seus anexos.

3.0- DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
3.1.1.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá,
em especial, as seguintes atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor
preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrónico;
k) encaminhar o processo â autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
I) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de
penalidades previstas na legislação.
3.1 DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES
3.1.1- As pessoas jurídicas deverão cadastrar operador devidamente credenciado junto ao
sistema, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e
operações no sistema de compras;
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3.1.2- A participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às
exigências de habilitação previstas no Edital;
3.1.3- 0 acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço
e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia
definição de senha privativa;
3.1.4- A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer
pregão eletrónico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do
provedor do sistema;
3.1.5- É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a plataforma
eletrónica a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros;
3.1.6- O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletrónico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrónico (SRP);
3.1.7- A participação no Pregão Eletrónico se dará por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e subsequente cadastramento para participar do
pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrónico, observados data e horário limite
estabelecidos;
3.1.8- Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrónico durante a
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ónus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do
seu representante;
3.1.9- Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida
junto a Bolsa de Licitações e Leilões BLL;
3.1.10 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e
Encaminhamento da proposta inicial de preço e documentos de habilitação, terá início à
sessão pública do pregão eletrónico, com a divulgação das propostas de preços recebidas,
passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;
3.1.11- Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar
conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o
participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor;
3.1.12-0 fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado,
desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para
o item/lote;
3.1.13- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar;
3.1.14- Fica a critério do Pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados
errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances, observadas
as regras do sistema;
3.1.15- Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos
demais participantes;

-
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3.1.16- No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão
Eletrónico, o sistema eletrónico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção
dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos
dos atos realizados;
3.1.17- Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão
Eletrónico será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos operadores
representantes dos participantes, através de mensagem eletrónica (e-mail) divulgando data e
hora da reabertura da sessão;
3.1.18- A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante Aviso de Fechamento
iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrónico, após o que transcorrerá período do
lance
MODOS DE DISPUTA E ENVIO DE LANCES
3.1.19- MODO DE DISPUTA ABERTO a etapa de envio de lances na sessão pública durará
dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver
lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
3.1.20- A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata do item anterior,
será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários;
3.1.21- Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessão pública será encerrada automaticamente;
3.1.21-1 -Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos
do disposto do item 3.1.20, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o
reinicio da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante
justificativa
3.1.22 Os documentos relativos à proposta/habilitação/proposta detentor da melhor oferta
do(s) item(ns)/lote(s)s, (os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da
sessão pública) conforme relação dos documentos exigidos no(s) item(ns) 5.0(pessoa
jurídica) para análise e habilitação, bem como também deverão ser encaminhados os
documentos de habilitação em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três)
dias úteis, contados da convocação feita pelo Pregoeiro no chat do sistema, juntamente com a
Proposta de Preços escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma)
via, assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, ou
representante legal, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo
Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual/Municipal ou documento comprobatório, endereço
completo, número de telefone e fax, e-mail, número de agência de conta bancária, para o
Setor de licitações da Prefeitura Municipal de PEREIRO Ceará, situada na Avenida João
Terceiro de Souza, n° 421 Centro Pereiro/CE CEP 63.460-000, o não cumprimento do
referido prazo acarretará a desclassificação da proposta vencedora, passando-se assim, para
a segunda colocada. Após a conferência dos documentos anexados, se estiverem de acordo
com o solicitado será declarada a empresa vencedora do item e aberto o prazo para
manifestação de intenção de interposição de recurso;
3.1.23- A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de
classificação/habilitação até o recebimento da documentação original dentro das condições

-

-
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dispostas no item 3.1.22 Será informado no chat o horário e a data exata em que se
continuarão os trabalhos;
3.1.24- O não cumprimento do envio dos documentos da proposta/habilitação dentro do prazo
acima estabelecido acarretará nas sanções previstas em lei e neste Edital, podendo o
Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente;
3.1.25- Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor
desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta/habilitação ou lance
que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante
para que seja obtido preço melhor;
3.1.26- Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta
de menor preço e valor estimado para a contratação;
3.1.27- Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado
ao autor da proposta/habilitação ou lance de menor preço;
3.1.28- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da LC
123/2006 e suas alterações, o Pregoeiro aplicará os critérios para o desempate em favor
ME/EPP (Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrónico dentre as propostas empatadas). Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda
negociará um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela
administração pública.
3.2 DA PROPOSTA DE PREÇOS NO SISTEMA ELETRÓNICO
3.2.1- O licitante deverá encaminhar proposta/habilitação para o sistema eletrónico no horário
e dia previstos neste edital;
3.2.2- Será necessário anexar arquivo documentos de habilitação (item 5.0) e a de “proposta
escrita" junto à proposta eletrónica, e alertamos que a inserção de arquivos contendo as
informações da empresa neste campo implicará na desclassificação da mesma;
3.2.3- O encaminhamento de proposta/documento de habilitação para o sistema eletrónico
pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no
Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrónico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;
3.2.4- No preenchimento da proposta eletrónica deverão obrigatoriamente ser informadas, no
campo próprio, as especificações, marcas, quantidades, valores unitários e totais dos
produtos ofertados, a não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e
as marcas dos produtos neste campo, implicará na desclassificação do licitante, face à
ausência de informação suficiente para classificação da proposta;
3.2.5- Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
3.2.6- Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal
no campo próprio da Proposta de Preços sob pena do licitante enquadrado nesta situação não
utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei
Complementar 123/2006 e suas alterações posteriores.
4.0 DA PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA
4.1-0 licitante não poderá cotar proposta com quantitativo inferior ao determinado pelo edital;
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4.2- Nos preços propostos já estarão incluídas as despesas referentes aos custos de
operacionalização do sistema eletrónico, frete, tributos e demais ónus atinentes à realização
do objeto;
4.3 Na proposta escrita, deverá conter:
a) Os valores dos impostos já deverão estar computados no valor do produto;
b) O prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias;
c) Especificação completa dos lotes/itens oferecido com informações técnicas que possibilitem
a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO I, deste Edital;
d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente;
e) Marca dos produtos, conforme anexo I.
4.4- Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que
oferecer(em) os lances NO REGIME DE MENOR PREÇO POR LOTE;
4.5- Os serviços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e
encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado pela administração;
4.6- Serão desclassificadas as propostas que:
4.6.1- Conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor;
4.6.2- Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários;
4.6.3- Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m)
a perfeita identificação Dos lotes/itens licitado;
4.6.4- Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o
presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro;
4.6.5- Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes
últimos.
4.6.6- Não indicar a marca do produto cotado.
4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1- Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma:
4.1.1- Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia
autenticada em Cartório, ou servidor público municipal com o carimbo, desde que apresente o
original exceto para a garantia, quando houver, cujo documento comprobatório deverá ser
exibido exclusivamente em original;
4.1.2- Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipótese
do documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de
declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo.
Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissão;
4.1.3- Preferencialmente, rubricados e numerados sequencialmente, na ordem deste Edital,
da primeira â última página, de modo a refletir seu número exato;

-

5.0 DA HABILITACAO:
5.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA:
5.1.1- Cédula de identidade do responsável legal ou signatário da proposta.

4

5.1 .2-CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA:
5.1.2.1 -Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro Comercial em caso de
CNPJ: 07.570.518/0001-00 LEST: 06.920.250-8
Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, n° 227 Centro Pereiro CE

-

(88) 3527-1250/3527-1260

-

-

ESTADO DO CEARÁ
)

X

jL

{

PREFEITURA MUNICIPAL DE

cf

\

((0è PEREIRO V-4 J
empresa individual, e no caso de sociedade por ações, acompanhado da ata da assembléia
que elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscrição do ato
constitutivo, acompanhado de prova da diretória em exercício;
5.1.3- PROVA DE INSCRIÇÃO NA:
a) Fazenda Federal (CNPJ)
b) Fazenda Estadual (CGF) ou Fazenda Municipal ou documento comprobatório de isenção
c) Alvará de funcionamento.
d) Alvará Sanitário.
5.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
5.2.1-Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do licitante.
a) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da
Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
emitida nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.751, de 02.10.2014;
b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;
c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal da sede do
licitante;
5.2.2-Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
através de Certificado de Regularidade de Situação - CRS e;
5.2.3-Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, por imposição legal da
Lei n° 12.440/11.

-

5.3-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
5.3.1- Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com identificação
do assinante, comprovando que a licitante forneceu ou esteja fornecendo produtos
compatíveis em características com o objeto desta licitação.
5.4-QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA:
5.4.1 -Certidão negativa de falência expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da
PROPONENTE, Justiça Ordinária;
5.4.2-Tratando-se de Sociedade Anónima, publicação em Diário Oficial ou jornal de grande
circulação ou cópia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao último exercício social
encerrado, com as respectivas demonstrações de Conta de Resultados. Os demais tipos
societários deverão apresentar cópias autenticadas do Balanço Patrimonial, do último
exercício social, devidamente registrado na junta comercial da sede do licitante, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, reservando-se á COMISSÃO o direito de
exigir a apresentação do Livro Diário para verificação dos valores, assinados por contador
habilitado, bem como por sócio-gerente ou diretor.
5.4.3- Fica dispensada de apresentar Balanço Patrimonial Microempresas ou empresas de
pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios da Lei Complementar Federal n° 123/06,
Lei Complementar n° 147/1024, quando optante pelo Simples nacional/ME/EPP e
apresentando comprovante dessa opção.
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5.4- Declaração expressa de que atende ao disposto no Art. 7o, inciso XXXIII da CF/88,
conforme modelo do Anexo III.
5.5- Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja,
se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos
documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o
preço registrado na Ata de Registro de Preços será com a sede que apresentou a
documentação.
6.0- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
6.1- Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores á data fixada para abertura das propostas,
exclusivamente por meio eletrónico no e-mail: pmplicitapereiro@gmail.com, informando o
número deste pregão.
6.2- As respostas aos esclarecimentos formulados serão encaminhadas aos interessados,
através do respectivo e-mail.
6.2.1- Até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas, qualquer
pessoa poderá impugnar o presente Edital, mediante petição por escrito, protocolizada no
comissão de Licitação na Avenida João Terceiro de Souza, n° 421 Centro Pereiro/CE
CEP 63.460-000, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 12:00 horas (horário local);
6.3- Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo
para responder pelo proponente;
6.4- Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro
poderá fazê-lo, manifestando no sistema eletrónico sua intenção de recorrer, quando
oportunizado pelo Pregoeiro, no prazo de até 15 (quinze) minutos, com registro da síntese das
suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias. Os interessados
ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente;
6.5- A falta de manifestação imediata e motivada no momento e tempo estipulado durante a
licitação importará a preclusão do direito de recurso;
6.6- Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;
6.7- Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo;
6.8- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

-

-

-

7.0- DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
7.1-0 Pregão será realizado na forma eletrónico.
7.2- O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas
etapas somente para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedecerá ao critério do Menor
PREÇO POR LOTE.
7.2.1- A etapa de classificação de preços compreenderá a ordenação das propostas de todos
os licitantes, a classificação inicial das propostas passíveis de ofertas de lances verbais, a
oferta de lances verbais dos licitantes proclamados para tal a classificação final das propostas
e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor;
7.2.2- A etapa de habilitação, declaração do licitante vencedor e adjudicação compreenderá a
verificação e análise dos documentos conforme item: 5.0, do licitante classificado em primeiro
lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente edital, bem como
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a declaração do licitante considerado vencedor do certame e a adjudicação, sendo esta última
feita caso não ocorra interposição de recurso.
7.3- A adjudicação dar-se-á pelo pregoeiro quando não ocorrer interposição de recursos.
Caso contrário, a adjudicação ficará a cargo da autoridade competente;
7.4- Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.
7.5- O Município de PEREIRO se reservará ao direito de efetuar diligências visando confirmar

as informações apresentadas pelo licitante sobre as caracteristicas dos serviços ofertados.
Caso sejam encontradas discrepâncias entre informações contidas em documentação
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. Se inexequíveis, este fato
implicará na desclassificação da proposta da licitante.
8.0- DO TERMO DE CONTRATO
8.1- Sem prejuízo do disposto nos Capítulos III a IV da Lei n° 8.666/93, o Contrato referente a
execução do serviço constantes do objeto será formalizado e conterá, necessariamente, as
Condições já especificadas neste Ato Convocatório;
8.2- Quaisquer condições apresentadas pela licitante vencedora em sua proposta, se
pertinentes, poderão ser acrescentadas ao Contrato a ser assinado
9.0- DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO
9.1- A Secretaria Interessada convocará oficialmente a licitante vencedora durante a validade
da proposta para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato, dentro das
formalidades exigidas.
9.2- O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Secretaria Interessa.
9.3- É facultado à(o) Pregoeiro(a) , quando a convocada não assinar o referido documento no
prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de
classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da
proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que
seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, independentemente da cominação do
previsto no art. 81 da Lei n° 8.666/93, no art. 7o da Lei n° 10.520/2002 e neste Edital.
9.3.1 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo(a) Secretaria Interessada
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades
legalmente estabelecidas.
9.3.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
(Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
edital, ou com irregularidades, serão consideradas inabilitados.

10.0- DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
10.1- A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente,
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do
artigo 54 da Lei n° 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.
11.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA
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11.1- Realizar/Entregar os produtos conforme o Edital/Termo de Referencia, a contar da data
do recebimento da respectiva ordem, conforme solicitação de cada unidade administrativa.

-

12.0 DAS CONDIÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO E ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS, FORNECIMENTO E VIGÊNCIA.
12.1- Após o resultado da presente licitação será lavrada Ata de Registro de Preços e
convocada(s) a(s) vencedora(s) para sua(s) assinatura(s) no prazo máximo de 03 (três) dias
úteis, contados da data da sua convocação.
12.2- O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado por uma
vez, por igual período, quando solicitado pela empresa vencedora durante seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado e aceito pela SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
(ÓRGÃO GERENCIADOR).
12.3- O não cumprimento do disposto no item anterior sujeitará a empresa vencedora ao
disposto nos artigos 64 e 81 da Lei n° 8.666/93 e ao pagamento de multa de 5% (cinco por
cento) sobre o valor a ser registrado na Ata de Registro de Preços.
12.4- O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12(doze) meses a contar da
data da sua assinatura.
12.5- A licitante que injustificadamente, não apresentar documentação exigida para o certame,
apresentar declaração falsa, não assinar a Ata de Registro de Preços, ensejar o retardamento
da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
ajustado, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

-

13.0 DO REGISTRO DE PREÇOS
13.1- A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada pela
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, na condição de órgão gerenciador da Prefeitura
Municipal de PEREIRO-CE, e órgãos/unidades administrativas participantes.
13.2- Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços deverão manifestar o seu interesse junto à
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ÓRGÃO GERENCIADOR) da Prefeitura
Municipal de PEREIRO-CE, que indicará as possíveis licitantes e respectivos preços
registrados.
13.3- Caberá a empresa adjudicatária beneficiária da Ata de Registro de Preços, observada
as condições nela estabelecidas, optar ou não pelo fornecimento dos produtos,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
13.4- As aquisições adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de
Preços, ou conforme termo de referencia para as unidades administrativas participantes.
13.5- A existência de preços registrados não obriga aos órgãos ou entidades Participantes, a
adquirir o objeto licitado, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.
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13.6- Na hipótese de ocorrência da situação a que se refere o item 12.3, será convocada
outra licitante, observada a ordem de classificação, ocasião na qual o Pregoeiro avaliará a
aceitabilidade da oferta e a documentação do convocado, podendo, ainda, negociar
diretamente com esta para obtenção de preço melhor.

-

<

14.0 DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
14.1- A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações.
14.2- O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo à
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ÓRGÃO GERENCIADOR) da Prefeitura
Municipal de PEREIRO-CE promover as necessárias negociações junto ás licitantes.
14.3- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, a SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ÓRGÃO
GERENCIADOR) da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE convocará a licitante visando a
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.
14.4- Frustrada a negociação, a licitante será liberada do compromisso assumido e a
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ÓRGÃO GERENCIADOR), e a unidades
participantes da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE convocará as demais licitantes visando
igual oportunidade de negociação.
14.5- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a licitante não
puder cumprir o compromisso, deverá apresentar à SECRETARIA DE SAÚDE E
SANEAMENTO (ÓRGÃO GERENCIADOR) da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE
requerimento com as devidas justificativas e comprovações acerca do assunto.
14.6- A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ÓRGÃO GERENCIADOR) da Prefeitura
Municipal de PEREIRO-CE, após análise do requerimento, poderá liberar a licitante do
compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, caso confirmada a veracidade
justificativas e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de
fornecimento.
14.7- Ocorrendo a liberação da licitante conforme o item acima, a SECRETARIA DE SAÚDE
E SANEAMENTO (ÓRGÃO GERENCIADOR) da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE
convocará as demais licitantes visando igual oportunidade de negociação.
14.8- Não havendo êxito nas negociações, a SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
(ÓRGÃO GERENCIADOR) da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE procederá com a
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de
ajuste mais vantajoso.

-

15.0 DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
15.1- A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ÓRGÃO GERENCIADOR) da Prefeitura
Municipal de PEREIRO-CE poderá cancelar o registro de preços, sem prejuízo das sanções

cabíveis:
15.1.1- Quando a Licitante:
a) Não mantiver, ou deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação e
qualificação exigidas neste Edital;
b) Não atender, ou atender parcialmente, os preços e as condições estipuladas;
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c) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do Edital e da Ata de
Registro de Preços;
d) Recusar-se à revisão de preços proposta pela SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
(ÓRGÃO GERENCIADOR) da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE, com o intuito de
adequá-los aos praticados no mercado;
e) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender às solicitações de
fornecimento em razão dos preços registrados, pela indisponibilidade do bem no mercado, ou,
ainda, em decorrência de caso fortuito ou força maior.
15.1.2-Quando a SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO (ÓRGÃO GERENCIADOR)
da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE:
a) Verificar que os preços praticados no mercado são mais vantajosos no que se refere ao
subitem 14.4 deste edital;
b) Entender, motivadamente, conveniente e oportuno por razões de interesse público;
c) Constatar fato impeditivo à manutenção dos preços registrados.
15.2- A licitante poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução do ajustado, decorrentes de
caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.

16.0-DA FISCALIZAÇÃO
16.1 execução da Ata de Registro de Preços será objeto de acompanhamento, fiscalização
e avaliação por intermédio conforme Preambulo do edital.
16.2- A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse das Unidades
Administrativas da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE.
16.3- Quaisquer exigências de fiscalização inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços
deverão ser prontamente atendidas pelo licitante, sem qualquer ónus para a SECRETARIA
DE SAÚDE E SANEAMENTO (ÓRGÃO GERENCIADOR) da Prefeitura Municipal de
PEREIRO-CE.
-A

-

17.0 DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES
17.1- Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório deste Pregão Eletrónico.
17.2- Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração
a pessoa que não o fizer dentro do prazo fixado no subitem acima, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
17.3- A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
17.4- Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações
mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrónica, em tinta
não lavável, que preencham os seguintes requisitos:
a) O endereçamento ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE;
b) A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos
documentos comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil,
profissão, domicilio, número do documento de identificação, devidamente datada, assinada e
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protocolada na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE,
dentro do prazo legal.
17.5- Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 02 (dois) dias.
17.6- Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em
modificação dos termos do edital será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

-

18.0 DA CONTRATAÇÃO
18.1- Durante o prazo de validade do registro de preços, as empresas detentoras poderão ser
convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste
Edital e nas determinações contidas na legislação pertinente.
18.2- Aplica-se às contratações de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto
no Capitulo III da Lei Federal n° 8.666/93, com suas respectivas alterações posteriores, no
que couber.
18.3- Na hipótese de a licitante primeira classificada ter seu registro cancelado e/ou não firmar
a contratação no prazo e condições estabelecidos, poderá ser firmada contratação com as
demais licitantes, convocadas pela ordem crescente de suas classificações, até que uma
delas demonstre interesse, desde que nas mesmas condições propostas pela primeira
colocada e atendidas as especificações e prazos exigidos neste Edital.
18.4- A contratação resultante do objeto deste Edital reger-se-á ainda pelas normas fixadas
pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, de 11.09.90.

19.0 - DA ENTREGA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
19.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos
estabelecidos no Pregão Eletrónico N° 0907.01 /2020-SRP, neste Termo Contratual e na
proposta vencedora do certame;
19.2- Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO e qualificação exigidas na licitação;
19.3- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou
prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;
19.4 Os produtos serão entregues no local indicado por cada unidade administrativa
solicitante, no prazo de até 10 (dez) dias uteis.
19.5- A entrega dos produtos devem se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento
dos sistemas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de interrupção, esta deverá
estar devidamente planejada e ser necessariamente aprovada pela SECRETARIA

-

Ordenadora de Despesa.
hipótese serão concedidas
19.6- Conforme Termo de Referência poderá haver
prorrogações de prazo.
19.7- Por ocasião da entrega dos produtos, o fornecedor deverá apresentar recibo em
02(duas) vias e a respectiva Nota Fiscal.
19.8- O produto que não atender às especificações do Edital e que forem recusados pelo
servidor responsável pelo recebimento no momento da entrega deverá ser substituído pelo
fornecedor no prazo de até 02(dois) dias úteis, contados do recebimento.
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20.0 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
20.1- Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
a) Ensejar retardamento da realização do certame.
b) Cometer fraude fiscal.
c) Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame.
d) Apresentar documento ou declaração falsa.
e) Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame.
f) Comportar-se de modo inidôneo.
g) Cometer fraude na prestação dos serviços, e
h) Descumprir prazos.
20.2- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de
PEREIRO-CE e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por
igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais
cominações legais.
20.3- A contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a
advertências, suspensões e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das sanções legais na esfera cível e criminal, além de
multas estipuladas na forma a seguir:
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa da licitante em
assinar a Ata de Registro de Preços em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua
convocação.
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do
objeto dessa licitação, sobre o valor global do Contrato.
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:
c.1) Atraso, superior a trinta dias na entrega do objeto dessa licitação.
c.2) Desistência de entregar o objeto dessa licitação.
20.4- As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo.
20.5- O valor da multa aplicada será deduzido pela SECRETARIA DE SAÚDE E
SANEAMENTO da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE, por ocasião do pagamento,
momento em que a unidade responsável pelo mesmo comunicará à CONTRATADA.
20.6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com a Administração
Pública serão aplicadas à CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em
que a inadimplência acarretar prejuízos para a Administração.
20.7- A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de
PEREIRO-CE será aplicada à CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão
prevista no item anterior.
20.8- As sanções previstas no item 21.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA que:
a) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação.
b) Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em
virtude de atos ilícitos praticados.
20.9- A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência total ou parcial a
outra Empresa, sem prévio assentimento do Órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as
consequentes penalidades previstas legalmente e contratualmente.
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20.10- Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a
processo administrativo para apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da
citação, da ampla defesa e do contraditório, assegurados pela Constituição Federal de 1.988.

-

21.0 DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL
21.1- A inexecução parcial ou total do Contrato dará ensejo a sua rescisão, atendido o
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores.
21.1.1- A rescisão contratual poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência
da Administração;
20.2- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem
que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido;
20.3- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqGências
previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.

-

22.0 DO PAGAMENTO
22.1- O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto
licitado, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento,
diretamente pela SECRETARIA SOLICITANTE da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE.
22.1.1- Para fins de pagamento a empresa contratada deverá manter as mesmas condições
de habilitação, cuja confirmação será feita através de consulta ao CRC ou através da internet
nos respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal.
22.2- Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da
despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a SECRETARIA
DE SOLICITANTE da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE.
22.3- A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
eventuais multas e/ou indenizações devidas pela Contratada, assegurado o direito ao
contraditório e à ampla defesa.

-

23.0 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
23.1- Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subseqdente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação do pregoeiro em contrário.
23.2- Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do
presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no
endereço constante do preâmbulo deste edital.
23.3- As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
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23.4- A licitante é responsável administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação;
23.5- Independentemente de declaração expressa, a simples participação neste certame
implicará na aceitação plena das condições estipuladas no presente edital e submissão âs
normas nele contidas.
23.6- O desatendimento de exigências formais não essenciais não implicará o afastamento da
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da
sua proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão.
23.7- É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
23.8- A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de oficio ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
23.9- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente ao público na Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE.
23.10- É vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública, inclusive
Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou
indiretamente, por si ou por interposta pessoa, do presente processo licitatório;
23.11- A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos da licitação
e não será devolvida ao proponente;
23.12- Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal n°
8.666/93 e suas posteriores alterações, bem como da Lei Federal n° 10.520/2002 e demais
normativos legais pertinentes à matéria.
23.13- O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado na Avenida
João Terceiro de Souza, n° 421 Centro Pereiro/CE CEP 63.460-000, nos dias úteis, no
horário das 08:00 horas às 12:00 horas e no sitio da Bolsa Licitações e Leilões BLL
(www.bllcompras.org.br1 (www.bll.org.br) ou através do site http://municipios.tce.ce.gov.br/tcemunicipios/. Portal das licitações.

-

-

-

-

-

23.0 DO FORO
24.1- Fica eleito o foro da Comarca de PEREIRO-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e
qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro/ por ma is privilegiado que seja.
PEREIRO-CE, 09 DE JULR.Ó DE 2020.

ERMILSON DOS/ÿKÍTOS QUEIROZ

PcMoeiro
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE
NOTEBOOK,
TABLET,
INFORMATICA(COMPUTADOR,
IMPRESSORA
E
TRANSFORMADOR 5000 VA), E MATERIAL HOSPITALAR (MÁSCARA PFF2, ÁLCOOL
LIQUIDO 70%, ROLO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL E FIO CAT-GUT CROMADO E
SIMPLES), PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
deste Município, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I._

-

LOTE 01 COMPUTADOR CONFORME ANEXO I
ITEM
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
COMPUTADOR
1

UNID QUANT
UNID
35

VR. UNIT
R$ 3.190,65

VR. TOTAL
R$ 111.672,75

PROCESSADOR
Arquitetura 64 bits com extensão de Instruções SSE3;
MEMÓRIA
Possuir no mlnlmo, memória RAM de 04 (quatro) Gigabytes, do
tipo SDRAM DDR3 1333 MHz ou superior;
SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO
Disco rígido de 500 (quinhentos) gigabytes, Tecnologia SATA-III
de 06 (seis) Gb/s gigabits por segundo ou superior, velocidade
de rotação de 5.400 (cinco mil e quatrocentos) RPM ou
configuração superior;
ADAPTADOR DE VIDEO ONBOARD
Possuir no minimo 01 (uma) salda de video do tipo VGA ou
digital compatível com o monitor ofertado;

SUBSISTEMA DE REDE
Possuir no minimo 01 (uma) controladora de Rede, com
velocidade de 10/100/1000 Mbits/s, Suporte a configuração
automática de velocidade da interface (auto-sense); Possuir
conexão RJ-45;
CONTROLADOR DE REDE WIRELESS
Placa de rede sem fio interna ao gabinete, vedada a
customização com dispositivos USB ou similares; Padrão IEEE
802.11 b/g/n; Banda de frequência de 2,4 GHz; Criptografia de
dados WPA/WPA2;

SUBSISTEMA DE SOM
Conector/interface no minimo para: saida para caixa acústica e
entrada de linha e/ou microfone externo;
GABINETE
Gabinete com sistema de monitoramento de temperatura pela
BIOS, com fonte de alimentação compatível com o gabinete e
placa-mãe ofertada e que possua baixo consumo de energia,
serão aceitos modelos de fontes externas ou internas; Possuir
interface elétrica bivolt com faixa de operação de tensão de
entrada compreendida: de 100V a 240V, com chaveamento
automático; Deverá ser disponibilizado dispositivo que garanta o
suprimento de energia durante 15 minutos, caso haja interrupção
no fornecimento da rede elétrica, para que as transações
pendentes no sistema sejam finalizadas, evitando que os dados
sejam corrompidos; Poderá ser Implantado através de
equipamento UPS (nobreak) ou bateria Interna nos
computadores; Possuir, no minimo, leds frontais, indicando
máquina ligada e atividade do disco rígido; Não possuir cantos
vivos, arestas ou bordas cortantes (interna ou externa); Deverá
ser disponibilizado equipamento de segurança do tipo
kensinqton, impedindo a sua abertura, fixando o cabo do mouse,
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do teclado e o monitor através do encaixe do tipo kensington,
com placa de ancoragem na mesa e fechadura, ambos de aço,
com chanfro para fixação do cabo de aço de 1 ,50m com
ponteiras metálicas.

TECLADO
Teclado com conexão USB, destacado do gabinete com ajuste
de inclinação, do tipo estendido de 107 teclas, com teclas
separadas para movimentação do cursor e teclado numérico
separado, atendendo aos padrões das normas ABNT NBR
10346; Não será permitido o uso de adaptadores para conexão
ao equipamento;

MOUSE

Mouse ótico com conexão USB, de no mínimo dois botões, e
dispositivo de rolagem de tela, devendo possuir resolução
minima por hardware de 800 DPI; Não será permitido o uso de
adaptadores para conexão ao equipamento;

MONITOR DE VIDEO LED
Possuir área visível de no mínimo 18” (dezoito) polegadas;
Possuir taxa de proporção panorâmica (widescreen) 16:9;
Possuir Resolução mínima de 1366 X 768 pixels; Possuir suporte
a 16 (dezesseis) milhões de cores; Possuir pelo menos 01 (uma)
entrada de vídeo VGA ou digital compatível com o computador
ofertado; Deverá ser fornecido pelo menos 01 (um) cabo de
conexão de dados compatível com a entrada ofertada para o
monitor e adaptador de video solicitado; Possuir fonte de
alimentação automática 110/220 VAC;
CERTIFICAÇÕES E CONFORMIDADES
O equipamento e o monitor deverão possuir certificação de
compatibilidade com a norma IEC 61000 ou similar emitida por
instituição acreditada pelo INMETRO, quanto à medição dos
campos magnéticos e elétricos de baixa frequência considerando
a exposição de seres humanos; O equipamento e o monitor
deverão possuir certificação de economia de energia EPEAT®
ou Certificação EPA ENERGY STAR®; O equipamento deverá
possuir certificação, emitida por Instituição credenciada pelo
INMETRO ou certificação EPEAT®, que ateste que nenhum dos
componentes fornecidos contem substâncias perigosas como
mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio
(Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados
(PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances); O
equipamento em pleno funcionamento, deve observar a norma
NBR 10152 ou norma internacional equivalente, quanto á
emissão de ruido ambiente em escritórios de atividades diversas;

SISTEMA OPERACIONAL

Todos os componentes de hardware e software, “drivers" e
programas devem ser compatíveis entre si e com os sistemas
operacionais necessários para rodar a solução ofertada, em
português do Brasil;

OUTROS REQUISITOS
Caso o componente não se encontre mais disponível no
mercado, deve-se observar que o componente substituto deve
ter, no mínimo, a mesma qualidade e especificações técnicas do
componente fora de linha; Todos os componentes do produto
deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento;
Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e
monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca,
preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; Todos os
cabos e conectores necessários ao funcionamento dos
equipamentos deverão ser fornecidos, com comprimento mínimo
1 ,5m (um metro e cinquenta centímetros); Cabos de conexão â
rede elétrica deverão seguir o padrão NBR 14136;
LOTE 02 TABLET WIFI CONFORME ANEXO I

-
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ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
ITEM
UNID
UNID
1 TABLET WIFI
Fornecer equipamento com sistema operacional compatível com
o aplicativo móvel do prontuário eletrónico ofertado;
Apresentação de certificado ou laudo comprobatório que atenda
à norma padrão IEC 60950-1 ou Resolução 529 de 02 de junho
de 2009 da Anatei.
UNIDADE DE PROCESSAMENTO
Processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no minlmo
quatro núcleos e arquitetura de 32 ou 64 Bits; Capaz de executar
arquivos de áudio e video; As funções de decodificação de áudio
e vídeo devem ser aceleradas por hardware; Possuir
decodificação por hardware para pelo menos os seguintes
formatos: H263, H264 e MPEG4;
MEMÓRIA RAM
Mínimo de 1 GB (um gigabyte) DDR3 533 MHz);
TELA
Tela colorida e construída com tecnologia LCD do tipo IPS, TFT
ou OLED, com retro iluminação e com tamanho mínimo de 07
(sete) polegadas; Multitoque ou capacltiva; Resolução minima:

QUANT

50

VR. UNIT
R$ 1.276,12

VR. TOTAL
R$

1024x600;

ARMAZENAMENTO
Interno do tipo flash/eMMC; Capacidade minima de 08 GB (oito
gigabytes) de armazenamento Interno; Possuir Slot para cartão
de memória padrão MicroSD para expansão do armazenamento
interno, compatível com cartões de até 32 GB (trinta e
doisgigabytes);
CONECTIVIDADE
Wl-Fi padrão IEEE 802.11 b/g/n, integrado (interno) ao
equipamento; Bluetooth versão 4.0 ou superior, integrado
(interno) ao equipamento; Sistema de GPS integrado (interno)
com antena interna;
INTERFACES
Microfone e alto-falante integrados ao gabinete; Salda para fone
de ouvidos para conector padrão P2 de 3,5 mm stereo e com 03
(três) pontos de contato; Porta micro-USB padrão mínimo 2.0;
CÂMERA FRONTAL E TRASEIRA
Integrada ao equipamento; Câmera traseira com resolução
minima de 02 MP (dois megapixels), possuir ajuste de foco
automático e zoom digital; Câmera frontal com resolução mínima
1.2 MP (um ponto dois megapixels); Ambas as câmeras devem
permitir filmar e tirar fotos;
BATERIA
Interna e recarregável; Litio-ion ou polimero de litio; Capacidade
mínima da bateria: 3000 mA/h (três mil millamperes hora);
Tempo de recarga: máximo de 04 (quatro) horas. Permitir que o
Tablet seja utilizado enquanto a bateria estiver carregando;
Possuir pelos menos os seguintes mecanismos de segurança;
Circuito para interromper a conexão da bateria em casos de
sobrecorrente e sobrecarga;

GABINETE
O gabinete não poderá apresentar saliências, pontas ou
estruturas externas perfuranles ou cortantes; Deve possuir teclas
para controle de volume do som; Deve possuir proteção contra
água e poeira comprovado por documento do fabricante ou
publicado em seu sitio eletrónico, evidenciando que o
equipamento atende aos requisitos da classificação IP52 ou capa

protetora;
FUNCIONALIDADES

Possuir acelerômetro; Funcionar como "USB Mass Storage”;
Sensor de luz ambiente com capacidade para ajuste automático
ou manual do brilho da tela; Permitir a mudança da orientação da
tela e o bloqueio da posição; Gravação com resolução de pelo
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menos 640x480. Esta exigência somente se aplica à Câmera
traseira; Formatos mínimos de reprodução: H.264 ou MPEG-4.

-

LOTE 03 NOTEBOOK CONFORME ANEXO I
ITEM
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
NOTEBOOK
Inter(R) Core(TM) Í3-6100U CPU 2.30GHz; Memória RAM 4,00
GB; Sistema operacional 64 bits Windows 10

1

UNID QUANT
UNID
20

-

LOTE 04 IMPRESSORA CONFORME ANEXO I
UNID QUANT
ITEM
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
UNID
IMPRESSORA
1
31
Impressora Laser Mono; CARACTERlSTICAS GERAIS:
Tecnologia de Impressão: Laser eletrofotográfico;
Monocromática; Colorida: Não; Resolução: Até 2400 x 600 dpi;
Velocidade de Impressão Preto: 21 ppm; Tempo de Impressão
da Primeira Página: Menos de 10 segundos; Ciclo Mensal: Não
especificado; Impressão Duplex: Manual; Visor LCD: Não;
Memória Padrão: 1 MB; Processador: 200 MHz; Emulação: GDI;
Modo Toner Save; Configuração de Impressão: Modo economia
de toner, impressão N em 1, Impressão de pósteres, cabeçalho e
rodapé de páginas, Impressão de marca d'água, impressão
duplex manual e impressão de folhetos; Sistemas Operacionais
Compatíveis: Windows e Mac; Manuseio do Papel - Capacidade
da Bandeja de Papel: 150 folhas; Capacidade de Salda do
Papel: 50 folhas; Tamanhos de Papel: A4, A5, Carta e Oficio;
Tipos de Papel: Papel normal, fino e reciclado; Gramatura de
Papel: 65 a 105 g/m2; Conexões; 01 x USB 2.0.

ITEM
1

LOTE 05 TRANSFORMADOR 5000VA CONFORME ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
TRANSFORMADOR 5000 VA:
Potência máxima: 5000 VA; Transformador: converte 127v para
220v ou 220v para 127v automático; Termistor: sim, contra
excesso de carga e temperatura; Tipo de tomada: NBR14136
Bipolar 3 Pinos 20 amperes; Peso aprox.: 6 KG; Largura: 12 cm;
Altura: 14 cm; Profundidade: 20 cm; Garantia: 1 anos (12

UNID QUANT
UNID
31

"VR. TOTAL

VR. UNIT
R$ 3.658,74

R$

73.174,80

VR. UNIT
R$ 1.425,77

VR. TOTAL
R$ 44.198,87

VR. UNIT
R$ 152,21

R$

VR. TOTAL
4.718,51

meses).

R$ 297.570,93

VALOR TOTAL

MATERIAL MEDICO
LOTE 06 - CAT-GUT CROMADO E
CAT-GUT SIMPLES
ITEM
1

2
3
4

5
6

7
8

SEC.

ESTIMATIVA

HOSPITAL ATENÇAO

SAUDE
QUANT.

BÁSICA
"QUANT.

QUANT.

VR. UNIT

VR. TOTAL

_
__
_
_
_
com24 Unidade _
Caixa
n° 4.0 c/ agulha
Cat-gut
com24 Unidade__

20

10

30

R$
120,60
R$
120,60
R$

R$
3.618,00

Caixa

UNID QUANT.
Cat-Gut cromado n.° 0 c/agulha com24 Caixa
Unidade
Cat-Gut cromado n.° 1 c/agulha com24 Caixa
Unidade
Caixa
Cat-Gut cromado n.° 2.0 c/agulha
com24 Unidade
Caixa
Cat-Gut cromado n.° 3.0 c/agulha
com24 Unidade
Caixa
Cat-Gut cromado n.° 4.0 c/agulha
com24 Unidade
Caixa
Cat-Gut cromado n,° 5.0 c/agulha
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

simples

Cat-Gut simples n.° 0 c/agulha com24
Unidade

20

20
20

10

30

20

10

30

120,60

20

20

20

20

20

20

20

20

R$
120,60
R$
120,60
R$
120,60
R$
120,60
R$

120,60
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2.412,00
R$
3.618,00
R$
3.618,00
R$
2.412,00
R$
2.412,00
R$
2.412,00

R$
2.412,00
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10

11

_

Cat-Gut simples n.° 1 c/agulha com24
Unidade
Cat-Gut simples n.° 2.0 c/agulha
com24 Unidade
Cat-Gut simples n.° 3.0 c/agulha
com24 Unidade

_

Caixa

_

Caixa

20

20

Caixa

20

20

R$

R$

120,60

2.412,00

R$

R$
2.412,00

120,60

20

20

R$

R$

120,60

2.412,00

RS

VALOR TOTAL

30.150,00

-

LOTE 07 Álcool Líquido 70° para
desinfectar superficies fixas

ITEM
1

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
Álcool Liquido 70° para desinfectar
superfícies fixas: lavar, enxaguar e
secar a superfície. Após esse

_
_

processo, embalagem de 5L
LOTE 08 Rolo de papel
termosensivel 80mm(largura) x
30m(comprimento)
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
ITEM
1
Rolo de papel termosensivel

-

SEC. HOSPITAL ATENÇAO
BÁSICA
SAÚDE

UNID QUÃNT.
Galão
100

SEC.
SAÚDE

UNID QUANT.
Rolo

QUANT.

QUANT.

QUANT.

VR. UNIT

100

R$
64,33

-

CAMADAS DE PROTEÇÃO
VALOR TOTAL

_

SEC.

QUANT.

QUANT.

QÚANT.

60

60

RS

VR. TOTAL
RS

22,99

1.379,40

VR. UNIT
R$

VR. TOTAL
RS

17,90

17.900,00

VR. UNIT

HOSPITAL ATENÇAO
BÁSICA

SAÚDE

UNID QUANT.
UND
1000

6.433,00

HOSPITAL ATENÇÃO
BÁSICA

80mm(largura) x 30m(comprimento)
LOTE 09 MASCARA PFF2
PARTICULATE RESPIRATOR
REGULAR POSSUI 6 CAMADAS DE
PROTEÇÃO
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
ITEM
1
MASCARA PFF2 PARTICULATE
RESPIRATOR REGULAR POSSUI 6

VR. TOTAL
R$

QUANT.

QUANT.

QUANT.

1000

RS
55.862,40

RS

VALOR GLOBAL

353.433,33

JUSTIFICATIVA: A Administração Pública Municipal de Pereiro, diante de suas obrigações
-institucionais,
considerando ainda a necessidade para registro de preços para futuras e
EQUIPAMENTOS
AQUISICAO
DE
DE
de
aquisições
eventuais
NOTEBOOK,
E
TABLET,
IMPRESSORA
INFORMATICA(COMPUTADOR,
TRANSFORMADOR 5000 VA), para aprimorar o sistema de saúde pública no que tange a
informatização.
Os produtos de MATERIAL HOSPITALAR (MÁSCARA PFF2, ÁLCOOL LIQUIDO 70%, ROLO
DE PAPEL TERMO SENSÍVEL E FIO CAT-GUT CROMADO E SIMPLES) para atender as
necessidades da Secretaria municipal de Saúde, hospital e o enfrentamento do Coronavirus.

-

2.0 REFERENCIAL DE PREÇOS:
2.1- Os preços de referência ora apresentados foram estimados, tendo como base as
pesquisas prévias de preços realizadas junto a empresas do ramo de atividade pertinente com
o objeto em apreço, partes integrantes deste processo.

*

-

3.0 MODALIDADE DA LICITAÇÃO:
3.1- Pregão Eletrónico, (MENOR PREÇO POR LOTE).

-

4.0 ORGÃO GERENCIADOR:
4.1- SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO.
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5.0 ÓRGÃOS PARTICIPANTES:
| SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO.

-

6.0 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO:
6.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA:
6.1.1- Cédula de identidade do responsável legal ou signatário da proposta.

6.1 .2-CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA:
6.1.2.1- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro Comercial em caso de
empresa individual, e no caso de sociedade por ações, acompanhado da ata da assembléia
que elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscrição do ato
constitutivo, acompanhado de prova da diretória em exercício;
6.1.3- PROVA DE INSCRIÇÃO NA:
a) Fazenda Federal (CNPJ)
b) Fazenda Estadual (CGF) ou Fazenda Municipal ou documento comprobatório de isenção
c) Alvará de funcionamento
d) Alvará Sanitário.
6.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
6.2.1-Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio
ou sede do licitante.
a) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Federal deverá ser feita através da
Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
emitida nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.751, de 02.10.2014;
b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;
c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal da sede do
licitante;
6.2.2-Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS,
através de Certificado de Regularidade de Situação CRS e;
6.2.3-Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, por imposição legal da

-

-

-

Lei n° 12.440/11.

6.3-QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.3.1-Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com identificação
do assinante, comprovando que a licitante forneceu ou esteja fornecendo produtos
compatíveis em características com o objeto desta licitação.
6.4-QUALIFICAÇÃO

ECONÓMICO-FINANCEIRA:

6.4.1 -Certidão negativa de falência expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da
PROPONENTE, Justiça Ordinária;
6.4.2- Tratando-se de Sociedade Anónima, publicação em Diário Oficial ou jornal de grande
circulação ou cópia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao último exercício social
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encerrado, com as respectivas demonstrações de Conta de Resultados. Os demais tipos
societários deverão apresentar cópias autenticadas do Balanço Patrimonial, do último
exercício social, devidamente registrado na junta comercial da sede do licitante, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, reservando-se à COMISSÃO o direito de
exigir a apresentação do Livro Diário para verificação dos valores, assinados por contador
habilitado, bem como por sócio-gerente ou diretor.
6.4.3 Fica dispensada de apresentar Balanço Patrimonial Microempresas ou empresas de
pequeno porte que optar pela fruição dos benefícios da Lei Complementar Federal n° 123/06,
Lei Complementar n° 147/1024, quando optante pelo Simples nacional/ME/EPP e
apresentando comprovante dessa opção.
6.4- Declaração expressa de que atende ao disposto no Art. 7o, inciso XXXIII da CF/88,
conforme modelo do Anexo III.
6.5- Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja,
se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos
documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o
preço registrado na Ata de Registro de Preços será com a sede que apresentou a

documentação.

7. DA ENTREGA DO OBJETO
7.1.0s materiais deverão ser entregues no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Pereiro,
em dia de expediente normal, no horário de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas;
7.1.1.0s materiais deverão ser entregues adequadamente, de forma a permitir completa
segurança durante o transporte no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data de
entrega do Empenho, ou ordem de fornecimento ao fornecedor, através de Nota Fiscal/Fatura,
sem qualquer acréscimo adicional;
7.2. O prazo a que se refere o subitem 5.1.1 poderá ser prorrogado a critério da do órgão
solicitante, considerando para tanto as hipóteses seguintes:
I Ato motivado pela Administração que impeça a entrega dos materiais;
II Caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovado, que tenha, a critério da
Administração, correlação com atraso;
III Os pedidos de prorrogação só serão recebidos e apreciados se formulados antes de
esgotar o prazo inicial fixado para entrega, constante nos termos da proposta.
7.3. A Administração Municipal reserva-se o direito de recusar os materiais no ato da entrega,
ou até o exame do mesmo, no todo ou em parte, desde que estejam em desacordo com as
especificações constantes deste Pregão;
7.4-.No ato da entrega dos materiais seja constatado alguma irregularidade e/ou em
desconformidade, a empresa vencedora deverá fazer a correção, substituição ou troca, de
quaisquer acessórios danificados no menor tempo possível, para que seja feito o recebimento
definitivo, sob pena das sanções legais cabíveis.

-

-

-

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
8.1.0 pagamento será efetuado em moeda nacional, até o 30° (trigésimo) dia, após
processamento interno por parte da Prefeitura Municipal de Pereiro-Ce, mediante
apresentação de Nota Fiscal/Fatura, após a constatação da adequação do objeto recebido às
especificações constantes do processo que deu origem à nota de empenho;
8.2.A Prefeitura reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, a
licitante não tiver efetuado a entrega dos materiais ou não estiver de acordo com a
especificação apresentada

e aceita;
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8.3.0s preços em moeda corrente nacional serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto
na alínea "d” do inciso II do art. 65 da lei n° 8.883/94, e serão incluídas todas as taxas,
impostos e demais encargos incidentes sobre o objeto licitado;
8.4. Indicar o nome do banco, agência e número da conta bancária onde serão depositados
os pagamentos das obrigações pactuadas;
8.5. A Prefeitura Municipal de Pereiro-Ce poderá deduzir, do montante a pagar, os valores
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste
Pregão.
9. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
9.1. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser
solicitados pelos empregados da Contratada;
9.2.Assumir a responsabilidade pelos prejuízos causados aos materiais em decorrência de
defeitos provenientes de operação imprópria; mau uso e negligência de terceiros;
9.2.1. Em qualquer uma das hipóteses, a reparação será feita mediante orçamento prévio,
devidamente autorizado pela Administração da Contratante;
10. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
10.1. Entregar materiais para o qual tenha sido considerada vencedora no Almoxarifado
central do Município de Pereiro sem que isso implique em acréscimos nos preços constantes
da proposta, o qual será conferido e, se achado irregular, devolvido à empresa, que terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para efetuar a substituição;
10.2.Substituir a(s) materiais) que, após a entrega e aceite, venha a apresentar defeitos de
fabricação/transporte;
10.3. Responder pelos danos causados diretamente à Prefeitura Municipal de Pereiro ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da entrega dos materiais, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela Contratante ;
10.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, os materiais, se estes apresentarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
fabricação;
10.5. Comunicar qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
julgados necessários;
10.6. Arcar com a despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que
praticada por seus empregados quando da entrega ou da assistência técnica aos materiais,
objeto deste Pregão;
10.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Pregão;
10.8. Assumir todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração Municipal não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;
10.9. Responsabilizar-se pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação;
11. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
11.1.A entrega dos materiais, objeto deste Pregão será acompanhada, fiscalizada e
supervisionada pelo Setor competente da Prefeitura Municipal de Pereiro-Ce.
11.2.A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e,
na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e

prepostos.
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12. DA ATESTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS
12.1.A atestação da nota fiscal/fatura referentes à compra dos materiais, objeto do Pregão,
caberá ao Setor competente da Prefeitura Municipal de Pereiro-Ce.
13. DAS PENALIDADES
13.1.Sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei ou no edital, o licitante vencedor
ficará sujeito às seguintes penalidades:
13.1.1.0 atraso injustificado no fornecimento ou o descumprimento das obrigações
estabelecidas neste Pregão sujeitará o licitante vencedor à multa de até 10% (dez por cento)
sobre o valor previsto da contratação, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos,
uma vez comunicada oficialmente;
13.1.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração Municipal
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante vencedor as seguintes penalidades:
I Advertência por escrito pela inexecução parcial ou total da entrega dos materiais;
II Se reincidente na inexecução parcial ou total do contrato, suspensão temporária de
participação em licitações públicas, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
III Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Pereiro-Ce, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
13.2. O ato que determinar a aplicação da multa ao fornecedor inadimplente será publicado
no Diário Oficial do Município, salvo nos casos em que se encontrem presentes, os prepostos
dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação
direta aos interessados e lavrados em ata;
13.3. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até
5 (cinco) anos, garantido o direito prévio o contraditório à ampla defesa, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
I - Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
II Não mantiver a proposta, injustificadamente;
III Comportar-se de modo inidôneo;
IV Fizer declaração falsa;
V Cometer fraude fiscal;
VI Falhar ou fraudar na execução da entrega do objeto licitado.
que
se seguem, principalmente, o licitante vencedor estará sujeita às
motivos
13.4. Pelos
penalidades tratadas na condição anterior:
I Pelo fornecimento dos materiais em desconforme com o especificado
aceito;
e
II Pela não substituição, no prazo estipulado, do bem recusado pela

-

-

-

-

-

administração

-

III

-

Pelo descumprimento dos prazos e condições previstos neste

Pregão.
13.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pela Prefeitura Municipal de Pereiro-Ce, o licitante vencedor ficará isenta das
penalidades cabíveis;
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13.6. As penalidades de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura
Municipal de Pereiro-Ce ou a Administração Pública poderá ser aplicado ao licitante vencedor
juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
14.0- CONSIDERAÇÕES FINAIS:
14.1- No caso da necessidade da aquisição dos referidos produtos/serviços, estes deverão
ser entregues no local indicado por cada unidade administrativa solicitante, mediante
solicitação da CONTRATANTE, em 10 (dez) dias uteis, a contar da data do recebimento da
respectiva ordem de compra/serviços.
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ANEXO II MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)
Local de Data

À
Prefeitura Municipal de PEREIRO/ce
Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,
Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo,
referente ao PREGÃO ELETRÓNICO N° 0907.01 /2020-SRP, cujo objeto é a: REGISTRO DE
EQUIPAMENTOS
AQUISICAO
DE
DE
A
DESTINADO
PREÇOS
NOTEBOOK,
TABLET,
E
IMPRESSORA
INFORMATICA(COMPUTADOR,
TRANSFORMADOR 5000 VA), E MATERIAL HOSPITALAR (MÁSCARA PFF2, ÁLCOOL
LIQUIDO 70%, ROLO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL E FIO CAT-GUT CROMADO E
SIMPLES), PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento
dos produtos objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação
deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.
LOTE - ....
item

ESPECIFICAÇÃO

QTDE UNID

MARCA

VALOR
TOTAL
UNITÁRIO

PROPONENTE:
ENDEREÇO:
CNPJ/CPF N°:
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

_ -_

Nome do Representante Legal
CPF n°
ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO
MODELO N° 01

(Juntar aos documentos requeridos para habilitação)
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DECLARAÇÃO
(NOME E QUALIFICAÇÃO DO (A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins que, em
cumprimento ao estabelecido na Lei Federal n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7o, da Constituição Federal, não emprega menores
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
Local e data

__

Nome do representante Legal
CPF N°
-
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO III FL 02
MODELOS DE DECLRAÇÃO

MODELO N° 02
(Juntar com os documentos apresentados para credenciamento)

DECLARAÇÃO
(NOME E QUALIFICAÇÃO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins e sob as
penas da Lei, que atende a todas as exigências requeridas para habilitação no PREGÃO
ELETRÓNICO N° 0907.01/2020-SRP, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO
A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(COMPUTADOR, TABLET,
NOTEBOOK, IMPRESSORA E TRANSFORMADOR 5000 VA), E MATERIAL HOSPITALAR
(MÁSCARA PFF2, ÁLCOOL LIQUIDO 70%, ROLO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL E FIO
CAT-GUT CROMADO E SIMPLES), PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE
SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO ANEXO I, parte integrante deste processo, e que se submete, de pleno
acordo, a todos os termos e condições previstas no instrumento convocatório.

Local e data

__

Nome do representante Legal
CPF N°
MODELO N° 03
(Juntar com os documentos apresentados para credenciamento)
DECLARAÇÃO
(NOME E QUALIFICAÇÃO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins e sob as
penas da Lei, que está inscrita na Receita Federal, na condição de (citar se: Micro EmpresaME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP).

Local e data

_ -_

Nome do representante Legal
CPF N°
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ANEXO IV MODELO DE PROCURAÇÃO
PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: Nome e qualificação
OUTORGADO: Nome e qualificação.

PODERES: Pleno e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto à Prefeitura
Municipal de PEREIRO-CE, no processo de PREGÃO ELETRÓNICO N° 0907.01/2020-SRP,
cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
NOTEBOOK,
E
IMPRESSORA
INFORM ATICA(COMPUTADOR, TABLET,
DE
TRANSFORMADOR 5000 VA), E MATERIAL HOSPITALAR (MÁSCARA PFF2, ÁLCOOL
LIQUIDO 70%, ROLO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL E FIO CAT-GUT CROMADO E
SIMPLES), PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, parte
integrante deste processo, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar no pregão os
envelopes de habilitação e proposta de preços, assinar toda a documentação necessária,
como também formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da OUTORGANTE e tudo o mais que se fizer necessário ao
fiel cumprimento deste mandato.

Local e data

_

Nome do representante Legal
CPF N°
-

OBS.: No caso de procuração particular

,

reconhecer a firma do OUTORGANTE, em

cartório.
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- MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° _._/2020 - SRP
ANEXO V

Processo n° 0807.01/2020-SRP
PREGÃO ELETRÓNICO N° 0907.01/2020-SRP- do tipo MENOR PREÇO POR LOTE.
VALIDADE: 12 (doze) meses.

do ano de dois mil e
na sala da Comissão
Aos.
dias do mês de,
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE, localizada na
Centro, PEREIRO-CE, nos termos do art. 15 da Lei Federal n° 8.666/93, na Lei Federal n°
10.520/2002, na Lei Complementar n° 123/2006 e suas alterações, Lei Complementar
147/2014, subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores
alterações, , e suas alterações, Decreto 10.024, de 21/09/2019, e as demais normas legais
aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no
PREGÃO ELETRÓNICO n° 0907.01/2020-SRP,
foram registrados os preços da(s)
empresa(s), de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), observadas as condições
do edital que integra este instrumento de registro de preços e aquelas enunciadas nas
cláusulas que se seguem:

-

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO
1.1- A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para REGISTRO DE PREÇOS
DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(COMPUTADOR,
TABLET, NOTEBOOK, IMPRESSORA E TRANSFORMADOR 5000 VA), E MATERIAL
HOSPITALAR (MÁSCARA PFF2, ÁLCOOL LIQUIDO 70%, ROLO DE PAPEL TERMO
SENSÍVEL E FIO CAT-GUT CROMADO E SIMPLES), PARA ATENDER DEMANDA DA
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, parte integrante deste processo de
PREGÃO ELETRÓNICO N° 0907.01/2020-SRP, que passa a fazer parte, para todos os
efeitos, desta Ata, juntamente com as propostas das licitantes vencedoras, bem como com os
mapas de apuração de lances ofertados e/ou verbais apresentados pelas licitantes.

-

CÁUSULA SEGUNDA DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1-0 registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 01 (um) ano, contados
a partir da data de sua assinatura.
2.2- A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o licitante se obriga a cumprir
integralmente todas as condições estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, às penalidades pelo
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
2.3- As quantidades previstas no Anexo I - Especificações dos PRODUTOS são estimativas
máximas para o período de validade da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA TERCEIRA
PREÇOS

- DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE
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3.1-0 gerenciamento da presente Ata caberá ao Ordenador de Despesas da SECRETARIA
DE SAÚDE E SANEAMENTO da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE, na forma que a lei
estabelece.

-

CLÁUSULA QUARTA DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1- A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada pela
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, na condição de órgão gerenciador e órgão
participantes, e por qualquer outro órgão ou entidade da Administração que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta á SECRETARIA DE SAÚDE E
SANEAMENTO da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE, desde que devidamente
comprovada a vantagem.
4.2- Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços deverão manifestar o seu interesse junto à
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE, que
indicará os possíveis licitantes e respectivos preços registrados.
4.3- Caberá a empresa adjudicatária beneficiária da Ata de Registro de Preços, observada as
condições nela estabelecidas, optar ou não pelo fornecimento dos produtos,
independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
4.4- As aquisições adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, por órgão
ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de
Preços.
4.5- A existência de preços registrados não obriga aos órgãos ou entidades Participantes, a
adquirir o objeto licitado, sendo facultada a realização de licitação especifica para a aquisição
pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E ESPECIFICAÇÃO
5.1. Os preços ofertados, especificações, quadro classificatório com preços propostos das
licitantes, da empresa vencedora e das que se dispuserem a ter seus preços registrados ao
preço da primeira colocada, empresa(s) e representante(s) legal(ais), encontram-ser -N
enunciados, em anexo, na presente Ata de Registro de Preços.

-

CLÁUSULA SEXTA DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA
6.1- Executar o objeto do Contrato de conformidade com as condições e prazos estabelecidos
no Pregão Eletrónico N° 0907.01 /2020-SRP, neste Termo Contratual e na proposta vencedora
do certame;
6.2- Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO e qualificação exigidas na licitação;
6.3- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou
prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;
Os produtos serão entregues no local indicado por cada unidade administrativa
6.4
solicitante, no prazo de até 10 (dez) dias uteis.

-
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6.5- A entrega dos produtos devem se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento
dos sistemas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de interrupção, esta deverá
estar devidamente planejada e ser necessariamente aprovada pela SECRETARIA
Ordenadora de Despesa.
hipótese serão concedidas
6.6- Conforme Termo de Referência poderá haver
prorrogações de prazo.
6.7- Por ocasião da entrega dos produtos, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02(duas)
vias e a respectiva Nota Fiscal.
6.8- O produto que não atender às especificações do Edital e que forem recusados pelo
servidor responsável pelo recebimento no momento da entrega deverá ser substituído pelo
fornecedor no prazo de até 02(dois) dias úteis, contados do recebimento

-

CLÁUSULA SÉTIMA DO PAGAMENTO
pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto
7.1-0
licitado, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento,
diretamente pela SECRETARIA SOLICITANTE da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE.
7.1.1- Para fins de pagamento a empresa contratada deverá manter as mesmas condições de
habilitação, cuja confirmação será feita através de consulta ao CRC ou através da internet nos
respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal.
7.2- Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da
despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ónus para a SECRETARIA
DE SOLICITANTE da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE.
7.3- A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
eventuais multas e/ou indenizações devidas pela Contratada, assegurado o direito ao
contraditório e à ampla defesa
CLÁUSULA OITAVA - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS
8.1- No caso da necessidade da aquisição dos referidos produtos/serviços, estes deverão ser
entregues no local indicado por cada unidade administrativa solicitante, mediante solicitação
da CONTRATANTE, em 10 (dez) dias uteis, a contar da data do recebimento da respectiva
ordem de compra/serviços.

-

i
CLÁUSULA NONA DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1- Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco)\jx\
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
a) Ensejar retardamento da realização do certame.
G
b) Cometer fraude fiscal.
c) Deixar de apresentar documento exigido para participação no certame.
d) Apresentar documento ou declaração falsa.
e) Não mantiver a proposta de menor preço ofertado em qualquer fase do certame.
f) Comportar-se de modo inidôneo.
g) Cometer fraude na prestação dos serviços, e
h) Descumprir prazos.
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9.2- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de
PEREIRO-CE e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais
cominações legais.
9.3- A contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, a
advertências, suspensões e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, sem prejuízo das sanções legais na esfera cível e criminal, além de
multas estipuladas na forma a seguir:
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa da licitante em
assinar a Ata de Registro de Preços em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua
convocação.
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega do
objeto dessa licitação, sobre o valor global do Contrato.
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:
c.1) Atraso, superior a trinta dias na entrega do objeto dessa licitação.
c.2) Desistência de entregar o objeto dessa licitação.
9.4- As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo.
9.5- O valor da multa aplicada será deduzido pela SECRETARIA DE SAÚDE E
SANEAMENTO, ou unidade administrativa da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE, por
ocasião do pagamento, momento em que a unidade responsável pelo mesmo comunicará à
CONTRATADA.
9.6 - As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com a Administração Pública
serão aplicadas à CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a
inadimplência acarretar prejuízos para a Administração.
9.7- A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de
PEREIRO-CE será aplicada à CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão
prevista no item anterior.
9.8- As sanções previstas no item 9.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA que:
a) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação.
b) Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em
virtude de atos ilícitos praticados.
9.9- A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência total ou parcial a
outra Empresa, sem prévio assentimento do Órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as
consequentes penalidades previstas legalmente e contratualmente.
9.10- Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a processo
administrativo para apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da
ampla defesa e do contraditório, assegurados pela Constituição Federal de 1.988.

-

CLÁUSULA DÉCIMA DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1- A inexecução parcial ou total do Contrato dará ensejo a sua rescisão, atendido o
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
PREÇOS

-

,

DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE
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11.1- A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições
contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alterações.
11.2- O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo à
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE
promover as necessárias negociações junto às licitantes.
11.3- Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, a SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO da Prefeitura
Municipal de PEREIRO-CE convocará a licitante visando a negociação para redução de
preços e sua adequação ao praticado no mercado.
11.4- Frustrada a negociação, a licitante será liberada do compromisso assumido e a
SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, e as unidades participantes da Prefeitura
Municipal de PEREIRO-CE convocará as demais licitantes visando igual oportunidade de
negociação.

11.5- Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a licitante não
puder cumprir o compromisso, deverá apresentar à SECRETARIA DE SAÚDE E
SANEAMENTO da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE requerimento com as devidas
justificativas e comprovações acerca do assunto.
11.6- A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO da Prefeitura Municipal de PEREIROCE, após análise do requerimento, poderá liberar a licitante do compromisso assumido, sem
aplicação da penalidade, caso confirmada a veracidade justificativas e comprovantes
apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.
11.7- Ocorrendo a liberação da licitante conforme o item acima, a SECRETARIA DE SAÚDE
E SANEAMENTO da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE convocará as demais licitantes
visando igual oportunidade de negociação.
11.8- Não havendo êxito nas negociações, a SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO da
Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE procederá com a revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de ajuste mais vantajoso.

-

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
12.1- A SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE
poderá cancelar o registro de preços, sem prejuízo das sanções cabíveis:
12.1.1- Quando a Licitante:
a) Não mantiver, ou deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação e
qualificação exigidas neste Edital;
b) Não atender, ou atender parcialmente, os preços e as condições estipuladas;
c) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do Edital e da Ata de
Registro de Preços;
d) Recusar-se à revisão de preços proposta pela SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO
da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE, com o intuito de adequá-los aos praticados no
mercado;

e) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender às solicitações de
fornecimento em razão dos preços registrados, pela indisponibilidade do bem no mercado, ou,
ainda, em decorrência de caso fortuito ou força maior.
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a SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO E da Prefeitura Municipal
de PEREIRO-CE:
a) Verificar que os preços praticados no mercado são mais vantajosos no que se refere ao

12.1.2-

Quando

subitem 11.4 acima.
b) Entender, motivadamente, conveniente e oportuno por razões de interesse público;
c) Constatar fato impeditivo à manutenção dos preços registrados.
12.2- A licitante poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução do ajustado, decorrentes de
caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados.

-

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA FISCALIZAÇÃO
13.1- A execução da Ata de Registro de Preços será objeto de acompanhamento, fiscalização
e avaliação por intermédio da SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, e demais
unidades Administrativas participantes da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE.
13.2- A fiscalização de que trata o subitem anterior será exercida no interesse da Prefeitura
Municipal de PEREIRO-CE.
13.3- Quaisquer exigências de fiscalização inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços
deverão ser prontamente atendidas pelo licitante, sem qualquer ônus para a SECRETARIA
DE SAÚDE E SANEAMENTO da Prefeitura Municipal de PEREIRO-CE.

-

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA CONTRATAÇÃO
14.1- Durante o prazo de validade do registro de preços, as empresas detentoras poderão ser
convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste
Edital e nas determinações contidas na legislação pertinente.
14.2- Aplica-se às contratações de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto
no Capítulo III da Lei Federal n° 8.666/93, com suas respectivas alterações posteriores, no
que couber.
14.3- Na hipótese de a licitante primeira classificada ter seu registro cancelado e/ou não firmar
a contratação no prazo e condições estabelecidos, poderá ser firmada contratação com as
demais licitantes, convocadas pela ordem crescente de suas classificações, até que uma
delas demonstre interesse, desde que nas mesmas condições propostas pela primeira
colocada e atendidas as especificações e prazos exigidos neste Edital.
14.4- A contratação resultante do objeto deste Edital reger-se-á ainda pelas normas fixadas
pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, de 11.09.90.

Qk

-

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO FORO
15.1- Fica eleito o foro da Comarca de PEREIRO-CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e
qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via
administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que após lido',
conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes.

...............
PEREIRO-CE,

_

de

_

de 20

i4

.
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Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços n°
. /2020 - SRP,
celebrada entre o município de PEREIRO-CE, através da SECRETARIA DE.
e a(s)
empresa(s) abaixo indicadas, cujos preços estão a seguir registrados, demonstrado nas
planilhas seguintes, conforme resultado extraído dos mapas de lances ofertados no PREGÃO
ELETRÓNICO N° 0907.01/2020-SRP
EMPRESA
ENDEREÇO
CNPJ N°

-

VALORES R$

ITENS ESPECIFICAÇÃO/

UNID QUANT

UNIT

1
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ANEXO VI MINUTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
CONTRATO N°.
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICÍPIO DE PEREIRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE
COM A EMPRESA
„ PARA O FIM QUE A

SEGUIR SE DECLARA:
O Município do PEREIRO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida
João Terceiro de Souza, n° 421 - Centro - Pereiro/CE CEP 63,460-000
inscrito no
CNPJ/MF sob o n°
através da SECRETARIA DE
neste
ato representado pelo seu Ordenador de Despesas, Sr
doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
com endereço na Rua
bairro
N°
, em
Estado do
inscrita no CNPJ sob o n°
representada por
CPF n°
ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo
com o Edital de Pregão Eletrónico n°
Processo n°
em
conformidade com o que preceitua a Lei Federal n° 10.520/2002, na Lei Complementar n°

-

....

123/2006 e suas alterações, Lei Complementar 147/2014, subsidiaríamente pela Lei Federal
n° 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações, , e suas alterações, Decreto 10.024, de
21/09/2019, , sujeitando-se os contratantes ás suas normas e às cláusulas e condições a
seguir ajustadas:

-

CLÁUSULA PRIMEIRA DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1 -Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrónico, em conformidade com a Lei
Federal N° 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Lei Federal n° 10.520/2002, na Lei
Complementar n° 123/2006 e suas alterações, Lei Complementar 147/2014, subsidiaríamente
pela Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993 e suas posteriores alterações, , e suas alterações,
Decreto 10.024, de 21/09/2019, , devidamente homologado pelo. SECRETARIA DE
do Município de PEREIRO CE.

-

-

CLAUSULA SEGUNDA DO OBJETO
2.1-0 presente contrato tem por objeto: REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A
AQUISICAO
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA(COMPUTADOR, TABLET,
NOTEBOOK, IMPRESSORA E TRANSFORMADOR 5000 VA), E MATERIAL HOSPITALAR
(MÁSCARA PFF2, ÁLCOOL LIQUIDO 70%, ROLO DE PAPEL TERMO SENSÍVEL E FIO
CAT-GUT CROMADO E SIMPLES), PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE
SAÚDE E SANEAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CONSTANTES DO ANEXO I.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1-A CONTRATANTE pagará ao(à) CONTRATADO(A) pela execução do objeto deste
), conforme planilha em
contrato o valor global de R$

anexo.
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CLAÚSULA QUARTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1- 0(A) CONTRATANTE se obriga a proporcionar à CONTRATADA todas as condições
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual,
consoante estabelece a Lei ne 8.666/93 e suas alterações posteriores;
4.2- Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual;
4.3- Comunicar á CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas;

4.4- Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais /Faturas
, conforme o acordado.
devidamente atestadas pela SECRETARIA DE.

-

CLÁUSULA QUINTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
5.1-Entregar o objeto do Contrato, no almoxarifado no município de PEREIRO, de
conformidade com as condições e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na
proposta vencedora do certame, no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir do
recebimento da Ordem de Compra, no período a contar da assinatura do contrato até 31 de
dezembro de 20 , podendo ser prorrogado nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas alterações;
5.2-Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO e qualificação exigidas na licitação;
5.3-Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou
prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;
5.4-Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega serão dirigidos à Comissão de Licitação,
até 05(cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as
razões e devidamente fundamentadas;
5.5-Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado o
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela SECRETARIA DE
não
serão considerados como inadimplemento contratual.

_

CLÁUSULA SEXTA

_

- DO PRAZO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1-0 contrato terá o prazo de vigência a contar da data de sua assinatura até 31 de
dezembro de 20 , podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n° 8.666/93
e suas alterações posteriores.
6.2-0 objeto da licitação será recebido pelo liquidante da SECRETARIA DE
mediante a apresentação dos respectivos recibos (em duas vias), fatura e nota fiscal, nos
termos do Edital.

.............
-

CLAÚSULA SÉTIMA DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1- Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal e Fatura
correspondente. A Fatura deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pela SECRETARIA DE
do Município de PEREIRO, que atestará a entrega do objeto licitado;
., o pagamento será
7.2- Caso a fatura seja aprovada pela SECRETARIA DE
efetuado até o 30° (trigésimo) dia após o protocolo da Fatura pela Contratada
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CLAUSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS
8.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do
Tesouro
, elemento(s) de despesa(s)
sob a dotação orçamentária n°

-

CLAÚSULA NONA DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO
9.1 -Depois de celebrado o contrato as alterações serão permitidas obedecendo a legislação
aplicada ao caso especialmente a previsão contida a partir do Art. 65 da Lei 8.666/93 e suas

alterações posteriores;

-

CLAÚSULA DÉCIMA DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
10.1
CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 12, art. 65,
da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
-A

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇÕES
11.1-0 licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas
previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.
11.2- A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução
total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia
defesa:
I Advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n° 8.666/93, poderá ser
aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades
do(a) CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
II Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora
de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal DAM, a ser
preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante):
a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos
produtos ou indisponibilidade dos mesmos, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor; CV
b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou w
condição contratual, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na
reincidência;
c) de 5,0% (cinco por cento) do valor total do contrato, pela recusa em substituir qualquer
produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a substituição não se efetive nos 05
(cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o
Município de PEREIRO, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à
%
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.

-

-

-

r
i
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11.3 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos
incisos I, II e III do item 11.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso
IV do mesmo item.
11.4-0 valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05
(cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago,
ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus.
Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será
cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante
processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.
11.5- As sanções previstas nos Incisos III e IV do item 11.2 supra, poderão ser aplicadas às
empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação:
a) praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
b) demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública, em
virtude de atos ilícitos praticados;
c) sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
11.6- As sanções previstas nos Incisos I, III e IV do item 11.2 supra poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
11.7- A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro
do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará
sujeita à multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais
penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.
11.8- As sanções previstas no item 11.7 supra não se aplicam às demais licitantes que,
apesar de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato,
de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu
desinteresse.

-

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA DA RESCISÃO
12.1 rescisão contratual poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência
da Administração;
12.2-Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem
que haja culpa do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares
comprovados, quando os houver sofrido;
12.3-A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências
previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.
-A

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS
13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e
exclusiva, do acordo entre elas celebrado;
13.2- Obrigação da Contratada de manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
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CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DO FORO
14.1-Fica eleito o foro da Comarca de PEREIRO, para conhecimento das questões
relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.
E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos.

PEREIRO-CE

de

de 20 .

Nome do Representante da Empresa
Nome da Empresa
CONTRATADA

SECRETARIA de ..
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
1.

2.

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

'
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