REGiDo PELA LEI FEDERAL N° 10.520/2002, de 17m7" DECRETO FEDERAL N° 10.024/2019, de 20/09/2019,
do DECRETo MUNicipAL n° oo5/2017 de ig de janeiro de 2017, subsidíariamente à Lei n°. 8.666/1993, de 21/06/1993

a"erada e consoliclada (com as alterações da Lei n° 8.883/94 e da Lei n° 9.648/98), Lei n° 123/2006, de 14/12/2006,
Lei n° 147/2014, de 07/08/2014 e suas alterações, e, ainda, Lei n° 12.846/2013, de 1° de agosto de 2013 e suas

posteriores aHerações e legislação complementar em vigor.
PREÂMBULO

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Acopiara, des©nado pela Portaria n° 082/2022 de 09 de Julho de 2022,

toma públti para conhecimento de todos os interessados que até as O9:00h (NOVE HORAS) (Horário de Brasíffi) do

dti 17 de Agosto de 2022, fará realizar em sessão pública através do endereço eletrônico www.bll.ora.br -Acesso
ldentificado no nnk especifico, por meb de comunicação vía intemet, darâ inicio aos procedimentos de recebimento e

a#f.dgLETR#Ô:::3±3:i::odft#õ,#SF#É#edetÉF:(#L£HdeafflLg*dâe'#,Lí
alaixo, mediante as condições estabelçç!9as no presente Edffl e seus anexos.
REGISTR0 PE PREçOS VISANDO A AQUIslçÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
E

PEDAGOGICOS
SSISTÊNCIA

OBJETO:

DESTINADOS

SOCIAL

-

CRAS,

OS

CENTROS

DE

INTERESSE

DE
DA

REFERENCIA

DE

SECRETARIA

DO

RABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA -

cE. coNFORME pRojETo BÁSICorrERMo DE REFERÊNclA EM ANExo Ao
EDITAL`

MENOR PREÇO

TIPO:

C RITERIO

DEJULGAMENTO:

ESPÉclE:

PREGÃO ELETRÔNICO

SECRETARIA/ÓRGÃOGERENCIADOR:

SECRETARIAS/ÓRGÂOSPARTICIPANTES:

VALIDADE DA ATA DEREGISTRODEPRECOS
ENDEREçO ELETRÔNICO

CADASTRAMENTO DAS

PROPOSTAS:
B ERTU RA

POR LOTE

SECRETARIA D0 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

12 (DOZE) MESES
'Portal: Bo[sa de Licitações do Brasil -BLL - www.bll.ora.br

nício: 04/08/ 2022 às 15hoomin (Horário de Bra§ÍIía)

érmino: 17/08/2022 às O9hoomin (Horário de Brasilia)

DASPROPOSTAS:
lnício: 17/08/2022 às O9hl5mín (Horário de Brasília)

lNICIO DA SESSÃO DEDISPUTADELANCES
lnício: 17/08/2022 às 10hoomin (Horário de Brasília)

DEFINICÕES GERAIS:

N.estali##TÂÇ*Ã*:ooi#d#as#eav,#ftJ:sà##icomosmesmosstgnmcados:
2.

3.

LICITANTE: Pessoa Juridica que particípa desta licitação;

HABILITAÇÃO: Documentos reférentes à verificação atualizada da situação juridicaj regularidade fiscal

8:':!i::a:::#i#:::::g:::::#d#:::#::;::;##T*#Lj;üst#g:aLjjâ:;rpos:;!:

5.

CONTRATANTE: 0 Municipio de Acopiara, através do(s) Órgão(s) competente(s) que é(são) signatário(s) do

instrumento contratual;
6. VENCEDORA: Pessoa Jurídica à qual foi adjudicado o objeto desta licitação, e é signatária do Contrato com a

â.dmF,,nésctÀaLç,ãá;%,iÃ;TERVEN,ÊNC,A: A Prefeitura

Munm de Acopiara,

que

é o Órgão

encarregado do

acompanhamento e fiscalização do fornecimento;
8.

PREGOEIRA: Servidora designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que realizará os procedimentos

relativos aos lances, adjudicação, quando não houver recurso, elaboração da ata, condução dos trabalhos da equipe de

apoío, recebimento, o exame e a deci§ão sobre recursos e o encaminhamento do processo devidamente instruído, após
a adjudicação, á autoridade superior, visando à homologação e/ou a contratação;
9.

EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal, formada por, no minimo, 02

servidores que prestarão a necessària assistência a Pregoeira durante a realização do pregão;

;:Í::,:[:C:|;PA:P:nÁseN'Ê;xE:n';u:mÊ:g:Tt;!:iad:e:,i:°:r:n:a°.o:bí::o:ti:u:mdF::t;,:°:|::,eã#e:Si::,'io:;çr:P:Í:od:eT:#ia:i;s8dÀasEP.Ê,#:de:gji
adjudicar o objeto ao vencedor, no caso de interposição de recurso, homologar o resultado da licitação e promover a

celebração do Contrato e contratos;
11. LOTE: Cada parcela que perfaz o objeto desta licitação.
12. PMA: Prefeitura Municipal de Acopiara.

Compõem-se o presente Edítal das partes A e 8, conforme a seguir apresentadas:
PARTE A -Condições para competição, julgamento e adjudicação.
Em que são estabelecidos os requisitos e as condições para competi.ção, julgamento e formalização da Ata de Registro
de Preços e Contratos.

PARTE 8 - ANEXOS
Anexo 1 - Projeto Básiconemo de Referência do Objeto;
Anexo 11 -Modelo da Proposta de Preços;
Anexo 111 -Modelo de Declarações;

Anexo IV - Minuta da Ata de Registro de Preços;

Anexo V - Minuta do Contrato.

1 - DO 0BJETO.
--

___

__-,.` .--.- __:
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CRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO IVIUNICIPIO DE

ACOPIARA -CE. CONFORME PRojETO BÁSICon.ERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.

2 - DAS FASES DO PRESENTE PROCESSO
2.1 -Credenciamento Junto a BLL -Bolsa de Licitações do Brasil, verificação das condições de pamcípação, abertura e
anâlise das "propostas de preços" e Udocumentos de habilitação";

2.2 -Verificação das condições de parijcipação e procedimento de Credenciamento dos representantes presentes;
2.3 -Abenura das propostas de preços apresentadas, análise, verificação e classificação inicial;

2.4 - Lances entre os classificados;
2.5 - Habilitação do licitante melhor classificado;

2.6 - Recursos;

2.7 - Adjudicação
3 - DAS CONDlçõES DE PARTICIPAÇÃO

PREFEITURA

MÜNICIPAL

DE

ACOPIARA

A`/enida Paulino Félix, N9 362-Centro -Acopiara -CeaL-á
CNPJ n9 07.847.379/0001-19 / Telefone: (88} 3565-1999
Site:`^m/w.acopiara.oe.Bov.br

poDERÃo pARTlclpAR DESTA LlcrTACÃo:
3.1 - Quaisquer interessados na forma de Pessoa jurídica regularmente estabelecida neste Pais, cadastrados ou não no
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municípal de Acopiara/CE e que satisfaçam a todas as condições de
cadastramento junto a Bolsa de Licitações do Brasil - BLL, bem como, da bgislação em vigor, deste edftal, inclusive

tendo seus objetivos sociais compativeis com o objeto da licitação, devendo, ainda, cumprir a bgíslações próprias quanto

à forma constituição do tipo de empresa, sendo:
a) Sob a denominação de sociedades empresárias: Em nome coletivo, comandita simples, comandita por ações,
Anônima - SA (regulada pela Lei n° 6.404-76), a Limitada UTDA) e a Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada EIRELl (regulada pela Lei Federal n° 12.441/11);

b) Sob a denominação de sociedades símpbs: Associações, Fundações e Sociedades cooperativas;
c) Sob a denominação de Empreendedor individual (MEÜ ou Empresàrio mdívidiial (El).

NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITACÃO:

3.2 - Licitames com sócios, diretores ou representantes comuns.
3.2.1 -Após analise do julgamemo dos documentos de habilitação for constatada a comunhão de sócÍos, diretores ou

nepresentantes entre licitantes pahicipantes, someme uma delas poderá pariicipar do ceriame.

3.3 -Os interessados que se encontrem em processo de falência/recuperação judicial, de dissolução, de füsão, de cisão
ou de incorporação, ou ainda, que estçjam cumprindo suspensão temporária de pariicípação em licitação ou
impedimento de contratar com a Prefeítura Municipal de Acopiara/CE, ou tenham sklo declaradas Ínidôneas e estçjam
impedídas de licitar ou contratar com a Adminístração Pública Federal, Estadual e Municipal, bem como licitantes que se

::£:::SL+£;#::;:;!#:::a#£:;:::::+#L;emà#:#:8%8TT##Ê#*#Ni#N#8lj3ffis#i
(CEIS);

3.4 - Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e responsáveís técnicos sçjam servidores ou dirigentes da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE, membro efetivo ou substituto da Comissão de Pregão, bem como a
Pregoeira ou membno da Equipe de Apoio.
3.5 -Organizações da Sociedade Ci\Íil de lnteresse Público -OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão n° 746/2014-

TCupbnàrb).
3.6 -Que não tenham providenciado o credenciamento junto a Bolsa de Licitações do Brasíl;

3.7 -Demais pessoas enumeradas no ariigo 9° da Lei Federal N° 8.666/93.
3,8 - A total incompatibilidade dos objetos sociais da licitante com o opjeto da lícitação mplicaná na impossibmdacle de

sua paribm no ceriame.
4 - DO CREDENCIAMENTO E DEMAIS INFORMAÇÕES DA PRESENTE LICITAÇÃO

_

--Jt -.-- J=-_

4.1 - 0 licitante deverâ estar credenciado, de forma díreta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do
Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.
4.2 - 0 cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) lnstrumento pariicular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes

específicos de sua representação no pregão, confome modelo fomecído pela Bolsa de Licitações do Brasil.
b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendímento às exigências de habilitação previstas no
Edital, confome modelo fomecido pela Bolsa de Licitações do Brasil e

c) Especifícações do produto objeto da licitação em confomidade com edítal, constando preço, marca e modelo e em
caso de itens específicos mediante solicitação da Pregoeira no Ícone ARQ. "A empresa particípante do cehame não deve
ser identificada". Decreto 10.024/19 art. 30 parágrafo 5°.

4.3 - 0 custo de operacionalízação e u§o do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do ceriame, que pagará a
Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma

sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da infohnação,
confomidade com o regulamento operacional da BLL -Bolsa de Licitações do Brasil.

PREf E;TURA

MUN#rFPAL

DE

ACOP]ARA

Avenida Paulino FérK, N9 362-Centro -Acopiara -Ceará

4.4 - A mbroempresa ou empresa de pequeno porie, além da apresentação da declaração para fins de habilitação,
deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais
+€ assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direfto de prioridade

Lú desempate. Ari. 44 e 45 da LC 123/2006.
REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.5 - 0 ceiiame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes

atribuües:
a) acompanhar os trabalhos da equti de apob;
b) ne§ponder as questões fomuladas pelos fornecedores, relativas ao ceriame;

c) abrir as propostas de preços;

d) analisar a aceitabimade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir a sessão pública via internet;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;

h) dech o vencedor,
Ü receber, examinar e decídir sobre a periinência dos recursos;

j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
D abrir processo administnativo para apuração de hregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na

bgfflação.
CREDENCIAMENTO NO slsTEMA LIcn.AçÕES DA BOLSA DE LIcn.AçÕES E LEiLÕES:
4.6 - As pessoas juridicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato
previsto no item 42 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à
Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para fomuft lances de preços e praticar todos os demab atos e
operações no site: www.bll.orci.br .

4.7 -A participação do licitante no pregão eletrônti se dará por meio de participação direta ou através de empresas
associadas à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em

campo próprio do sístema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de hab"tação previstas no Edffl.
4.8 - 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 daná medíante prévia definição de senha pri\/ativa
4.9 - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo

#É#:::£:air#::§;:;::::3::Ê£e:::::::£:;°o°Usúmú#g#T#tàLT:LDe#i:£:;::##âã:kaçãoefétuada
diretamente ou por seu nepresentante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabiliclacle por

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.11 - 0 credenciamento do fomecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implti a

responsabMklade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para nealização das transações

ffip###ãodetrônri.
4.12 -A participação no Pregão, na Forma Eletrôníóa se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferivel do

representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de
preços, exclusi\Íamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabeleciclo.
4.13 -Caberá ao fomecedor acompanhar as operações no sístema eletrônico durante a sessão pública do pregão,

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios díante da inobservância de quaisquer mensagens

emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;
:,``,:,.`,€`::`.`.`:`:.`;tj::::.;`:.Ír[.;:.S,`;:,,:`S`ç:;[[.;::..sst;à€:.,::`.:::``;:`,.,::.:::`„;:``..,``„,:::`;:`:;`[;:;,{.;;St:::`.``.:::t;:;,§;.:;;;j::``Sr{í;`:,::`::,;;`:.:.:`t:;:L:,:::``:``,rL`.:j`=u:`;:..::..`:.:::::::3,:::a{;:í`à:\

excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.15 -Poderão participar deste Pregão interessados ct+io ramo de ati\/idade seja compativel com o objeto desta licitação.

4.16 -Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida ou através de uma empresa
associada ou pelos tebfones: Curitiba-PR (41) 30974600j ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail

cúntato@bll.orq.br.

4.17 -llqja vista que o presente pregão se dará de formàüetrõnica, em sessão publica, por meio de lNTERNET e,
os documentos de habilitação deverão ser anexados de forma digital via sistema BLL, afim de garantir a

sjgurança juríclica do processo e a veracidade das declarações e proposta de preços, anexados no sistema,
TODAS as declarações exigidas para fins de habilitação das empresas proponentes, inclusive a proposta de

preços em papel timbrado da empresa parlicipante deverão ser apresentadas com assinatura do(a) representante
legal, exclusivamente na forma de assinatura eletrônica/digital, sob pena de inabilffição e desclassificação da

,õ
`

proposta de preços.
5 - DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A SEREM APRESENTADOS

5.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de
habilítação 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, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
5.1.1 -A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor global da proposta, já considerados

e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;
5.2 - 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de

chave de acesso e senha;
5.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Pohe deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que
haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006;

5.4 - A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do
sistema, que atende aos requisitos do art. 3° da LC n° 123/2006, para fazerjus aos benefícios previstos nessa lei.
5.5 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste edital.
5.6 - lncumbirà ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da Ínobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexão.
5.7 As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.

5.7.1 Qualquer elemento que possa identificar a licitante antes da fase de lance jmpohará desclassificação da proposta,

sem prejuizo das sanções previstas neste edital;
5.7.2 Até a aber[ura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e documentos de habilitação

anterio rmente encaminhados ;

5.7.3 A Pregoeira deverà suspender a sessão pública do Pregão quando constatar que a av'aliação da conformidade das
propostas de que trata o art. 28 do Decreto n° 10.024/2019, irá perdurar mais de um dia;
5.7.3.1 ApÓs a suspensão da sessão .pública, a Pregoeira envíará, via chat, mensagens às licitantes infomando a data e
o horário previstos para o início da oferta de lances.

5.8. A Pregoeira poderá também solicitar original de documento já autenticado, para fim de verificação, sendo a
empresa obrigada a apresentá-lo sob pena de, não o fazendo, ser desclassificada ou inabilitada.
5.8.1 Salvo os documentos cuja verificação da autenticidade possa ser feita mediante consulta direta em sítios oficiais na

internet, todos os documentos enviados à Comissão via internet (sistema) para fins de classificação de Proposta de

Preços ou habilitação, deverão sei. enviados à sede da Comissão de Pregão no prazo máximos do item 5.8 deste edital,
obedecidas as disposições editalicias.

5.9. Todos os documentos necessários à participação na presente licitação deverão ser apresentados em original
ou cópia autenticada por cariório competente.
5.9.1. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, Tllmes ou cópias em fac-símile,

mesmoautenticadas,admitindo-sefotos,,gravms,desenhos,gráficosoucatàlogosapenascomofomadeiuit£€g
das Propostas de Preços.
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A\/eTiida Paulmo Féi-üt N9 362 -Cefltro -AcopTara -Ceará
CNPJ r`9 07.847.379/0001~19 / Telefone: (88) 3565~1999
Site:`^/w`Âí.acopiara.e.gov.br

5.9.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos referentes à
habilitação, à Proposta de Preços de preço e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
5.9.3. Quaisquer documentos necessários à parijcipação no presente certame licitatório, apresentados em lingua
estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por

!

trad utor j uramentado.

$

5.9.4. Os documentos exigidos neste Edital deverão estar com prazo de validade em original, ou em cópia já autenticada

]

por cartón.o competente, todos perieitamente legíveis. Portanto as cehidões/declarações bem como as de
falência/recuperação judicial caso exigidas neste edital as quais não tiverem em seu corpo sua data de validade terão
validade de 60 (sessenta) dias.

5.9.5. Os documentos apresentados, cópias ou originais, deverão conter todas as infomações de seu bojo legíveis e

inteligíveis, sob pena de os mesmos serem desconsiderados pela Comissão de Pregão,
5.10. 0 licitante que apresentar documento em desacordo com o disposto neste item será eliminado e não participará da

fase subsequente do processo licitatório.
5.11. Caberá a Pregoeira avaliar e desconsiderar as formalidades que puderem ser sanadas nos trâmites do processo,
em atendimento ao princípio da celeridade, finalidade, razoabilidade e da competitividade.

6 - DA PROPOSTA DE PREÇOS.
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6.1 - DA FORMA DE APRESENTAÇÂO DA PROPOSTA DE PREÇOS ELETRÔNICA

6.1.1 -Os licitantes deverão enviar suas propostas até a data e hora designadas para a abertura das mesmas,
consignando o preço Global do lote, incluídos todos os custos diretos e indiretos, de acordo com o especificado neste
edital.

6.2 - Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas por eles apresentadas, até o témino do prazo para
recebimento.

6.3 -A Proposta de Preços, sob pena de desclassificação, deverá ser preenchida no sistema eletrônico, e ainda deverá
ser elaborada em formulário específico CONFORME 0 ANEXO 11 deste instrumento, e enviada exclusivamente por meio
do sistema eletrônico, caracterizando o produto ou serviço proposto no campo discriminado, contemplando o LOTE

cotado ccinfome a indicação do LOTE no sistema, devendo ser apenas anexado a proposta referente ao LOTE em
destaque no sistema, em conformidade com o temo de referência - Anexo 1 do Edital, com critério de julgamento
MENOR PREÇO POR LOTE, a qual conterá:
6.3.1-A moda[idade e o número da licitação;

6.3.2- Endereçamento a Comissão de Pregões da Prefeitura Municipal de Acopiara/CE;

6.3.3- Prazo de entrega dos bens confome os termos do edital;
6.3.4- Prazo de validade não inferior a 60 (SESSENTA) DIAS;

6.3.5- Os Ítens cotados, nos quantitativos e especificações demonstradas .no Projeto BásiGorrermo de Referência, bem
como, com a unidade de mecjíl: a consignada no edital, contendo a respectiva Marca;
6.3.6-Os valores unitários em algarismos de cada item;
6.3.7 -Valor Global, em algarismo e por extenso;

6.3.8 - Declaração da licitante que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos

trabalhístas, previdenciàrios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demaís
despesas que possam incidir sobre o objeto licitado, inclusive a margem de lucro.

6.3.9 - Proposta de preços devidamente assinada de forma digital/eletrônica pelo responsável legal da empresa;

;33noí:o|T,#%tã:t:u:epc::pmorsát,a::mcâsmgx:g!rnóci:':ddooe::ts::msà,bopecnuamdponTr:|i:tod:::àqu2'::t;S5|pâ:Daec::tb:":aeçdãeoraFn3
6.3.11-Declaração sob as penalidades cabíveis, que é microempresa ou empresa de pequeno porte nos temos da
legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°

123/06. Caso se enquadre nessa condição.
6.3.11.1-verificar a condição da empresa caso ela seja ME/EPP e informar em campo próprio da

ww.bll.org.br.
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6.4 -0 encaminhamento de Proposta de Preços pressupõe o pleno conhecimeiito e atendimento -às exigências de

habilitação previstas no Edital. 0 fomecedor será íesponsãvel por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas Propostas de Preços e lances.
6.4.1 -A Proposta de Preços escrita serà elaborada em con{ormidade com o disposto no Anexo 11 -modelo de Proposta
de Preços.
6.5. Os preços constantes da Proposta de Preços do licitante deverão conter apenas duas casas decimais após a
virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas casas decímais dos

centavos, e deverão ser cotados em moeda corrente nacional.
6.5.1 -Os preços propostos deverão estar de acordo com o quantitativo do bem` cotado.
6.5.2 - Nos preço§ já deverão estar i,nc[uídas .as remunerações, os encaÉos sociais, tributários, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoa!, custos e demais despesas que
possam incidir sobre a contratação licitada, inclusive a maüem de lucro, não cabendo nenhum outro ônus que não o
valor estipulado-na referida Proposta de Preços;
6.5.3 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do ]icitante, não lhe assistindo o direito de pleitear

qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro argumento não previsto em lei.
6.5.4 - Ocorrendo discrepância entre o preço unitário e total, prevalecerá aquele lançado no sístema e utilizado para

classíficação das Propostas de Preços, devendo a Pregoeira proceder às correções necessárias.
6.5.5 - Os preços a serem cotados deverão levar em conta os preços estimados para a contratação, insertos na planilha
anexa ao Projeto Básico, que serão considerados preços máximos para efeito de contratação. Não serão adjudicadas

c.

Propostas de Preços com valor superior aos preços máximos unitàrios/globais estimados para a contratação.
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caso. Será considerada venóedora a licitante cuja proposta contenha o Menor Preço, desde que.atenda as exigências
.

contidas no Temo de Referêricja e no edital de licitação.

6.5.7 - Na proposta de preços deverão constar as especificações detalhada do item, quan{idade solicitada, tipo, o valor

unitân.o e total, em moeda nacional, em algarismo e por extenso, já considerando todas as despesas, tributos, impostos,

taxas, encargos e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre o objeto licitado, mesmo qiie não estejam

reg istrados nestes docu mentos;
6.5.8 -0 prazo de validade da Proposta de Preços não pode ser infen.or a 60 (sessenta) dias consecutivos da sessão de
abertura desta licitação, conforme artigo 6° da Leí n°.10.520/02. Caso a licitante não infome em sua Proposta de Preços
o prazo de validade, será corisiderado aque!e definido neste Edital.

6.5.9 - A apresentação da Proposta de Preços de preços impljca na ciência claía de todos os termos do edital e seus
anexos, em especial quanto à especificação dos produtos a serem entregues e as condições de par[icipação,
competição, julgamento e fomalização do contrato, bem como a aceitação e sujeição Íntegral às suas disposíções e à
legíslação aplicável, notadamente às Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93.

6.5.10 -Somente serão acei[ãs Propostas de Preços elaboradas e enviadas através do sistema, inclusive quanto aos
seus anexos, não sendo admitido o recebimento pela Pregoeira de qualquer outro documento, nem pemitido ao licitante

fazer qualquer adendo aos dot)umentos entregues a Pregoeira por meio do sistema.

6.5.11 -Será desclassificada ,a Proposta de Preços apresentada em desconfomidade com este item.
7 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

7.1-Os lNTERESSADOS, na forma dos ariigos 34 a 37 da Lei Federal na 8.666/93, alterada e consolidada c/c.ari. 40 do

Decreto Federal n° 10.024/19, habilitaise-ão à presente licitação mediante a apresentação dos documentos abaixo
relacionados (sub itens 7;3 a, 7.10), os quais.serão analisados pela Pregoeira quanto a sua aiitenticidade e o seu prazo
de validade.
7.1.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação dó licitan{e detentor da proposta classificada em

primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a paricipação no cehame ou a futura contratação, mediante a consulta aos §eguin.tçs

cadastros:
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7.1.1.1.

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal

de Contas da União (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/)
7.1.1.2. A consulta aos cadastros serà realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritàrio, por

força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com ô Poder Público, inclusive por intermédío de pe§soa jurídica
da qual seja sócio majoritário.

7.1.1.2.1. Caso conste na Consulta de Si{uação do Fomecedor a existência de Ocomências lmpeditivas lndiretas, o

gestor diligenciará para verificar se houve fraude por par[e das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências
lmpeditivas lndiretas.

7.i .1.2.2. A tentativa^de `burla será verificada por mei.o dos vínculos soó'ietàrioé, linhas de fõmec,imento simiiares, dentre

outros.
7.1.1.2.3. 0 licitante será convocado para manifestação previamente à.sua descla;sificação.
7.1.2. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira\ reputarà o licitante inab.il.L[ado, por falta de condição de
pariicipação;
7.1.3, No caso de inabílitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrêncía Ç!o empate ficto, previsto

nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da

proposta subsequente.
7.2. - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofehado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abenura da sessão pública, quando será encerrada tal possibilidade (Ari. 26 § 1° da Lei 10.024/2019),
por meio eletrônico (upload), nos formatos (extensões) ''pdf', "doc", "xls","png" oYu "jpg", observado o limite de Mb para

cada arquivo, conforme regras de aceitação estabelecidas pela platafoma: www.bll.org.br.
Obs. 1 : Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriomente inseridos no
sistema, até a abehura da sessão pública. (Art. 26 § 6° da Lei 10.024/19)

Obs. 2: Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confimação
daqueles exigidos neste Edital e jâ apresentados, o licitante será convocado a encaminhà-los, em formato digital, via email, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de Ínabilitação.
7.2.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requísitos mediante apresentação dos
documentos originais não-dígitais quando houver dúvida em relação á integridade do documentos digital.

7.2.2. Os documentos apresentados deverão ser obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da
matriz, se de algum a filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são vàlidos para matn.z e todas as
filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o Contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação.
7.3. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

7.3.1. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa fisica, no Tegistro público de empresa mercantil da Junta

Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com

averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.
7.3.2. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor devidamente regístrado

no registro público de empresa mercantil da Junta Comercjal, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da ljcjtante
ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem

sede a matriz.
7,3.3. lNSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas -no Cartório de

Registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a
sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Juridicas do Estado onde opera

com averbação no Cartón.o onde tem sede a matriz.
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ativic]ade assim o exigir.

7.3.5 - Cópia de seu documento oficial de identificação (com foto) do Sócio(s) Administrador(es),
lei;

7.4. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

7.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
7.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, confome o caso, relativo ao domicilio ou

;:4d.:.d:j:Cjtaandt:,R:#::ieaã:sqeuua:iomàodseÊt#taodseFeecdoeT?ât:ve:cBiT,doaoÂJt:;:CdoantLafãa:;(pGFN),inc,usivequantoas
contri bu ições previdenciàrias;

7.4.4. Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual de seu domicilio;
7.4.5. Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal de seu domicilio;

7.4.6. Prova de Regularidade perante ao FGTS;
7.4.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho] medíante a apresentação de certidão
negativa, nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decre{o-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943).

7.5- As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Pohe (EPP) deverão apresentar toda a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restn.ção;
7.6- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, serà assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteís,
cujo temo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis

por igual período, a critério da Comis§ão de Pregões, para a regularização da documentação e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de ceriidão negawa;
7.7- A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, imp!icará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou a revogação da licitação, ou o lote/item,

conforme o caso.
7.8. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

7.8.1 -Balanço patrimonjal e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma

da lei, devidamente registram na Junta Comercial de on.gem, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por Índices oficiais quando

encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinados por contabilista
registrado no CRC, bem como por sócio; gerente ou diretor.

7.8.2 - As empresas constituídas a menos de um ano: deverão apresentar demonstrativo do` Balanço de Aberiura,
devidamente assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por sócio, gerente ou diretor, registrado na Junta

Comercial ou órgão competente.
7.8.3 -Serão aceitos o balanço patrimonial, demonstrações contábeis, termos de aberiura e encerramento do lívro Diário,
transmitidos via SPED, acompanhados do recibo de entrega de escrituração contábil digital, respeitada a lN RFB vigente;

7,8.4 -Certidão negativa de falência/recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da §ede da pessoa juridica;
7.9. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

7.9.1. Comprovação cie aptidãci para desenipenho de atividade pertinente ei compatível éom o objeto da licítação,

mediante atestado de capacidade técnica, t.orí`6cido por pessoa j-urídica de direito púb!icíj ou privado, comprovando que

a licitante já fomeceu e,'ou está fornecendo os produtos compativeis com o objeto desta [icitação. Em se {ratando de

atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá.vir com fima reconhecida do assinante.

OBS: 0 Atestado de capaciciade técnica fomecido por pessoa jurídica de direito públic`o .ou privado poderá vir
com assinatura digitai certificada pelo !CP -Brasil.
7.10. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

7.10.1. Declaração de que, em cumprimento ao. esíabe[ecido na Leí n° 9.854, de 27/10/1999.-publicada no DOU de

28/10/1999, e ao inciso Xxxlll, do artigo 7°, da Constítuição Federal, não emprega menores de 18`(dezoito) anos em
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, com assinatura digítal;
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7.10.3. Declaração, sob as' penalidades cabiveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando
cien`te da ob.rigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, (ari. 32, §2°, da Lei n.° 8.666/93), com assinatura digital;

7.10.4. Declaração de que a licitante tem ciência sobre a forma de comunicação dos atos do processo, com assinatura
digital;

7.11. Todos os documentós necçssários à participaçã'Õ. na `presente.licitação deverã`o ,ser apresentados em

;rj3Í.nâ:roáuj:áb::Í:aà:t:n,:;:t:#epqourec::çr::e::emrpaesteen¥::ên.c,asdesteed,ta„efe,rentesàfase,dehab,„tação,bemcomo
apresentar, os documentos defeituosQs em seus conteúdos e formas.
8 - DA SESSÂO PÚBLICA DO PREG~ÂO E'LETRÔNICO E DEMAIS ATOS CORRELATOS.

DA ABERTURA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS
8.1. A abertura da presente licitaçã.o dar-se.á em sessão pública, pç)r meio de si§tema eletrônico, na data, horário
e local indicados neste Edital.
8.2. Aberias as Propostas, a Pregoeira fará as devidas verificações, avaliando a aceitabilidade das mesmas quanto aos
aspectos materiais e formais, contenham vícios insanàveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no

Termci de Referência.
8.2.1. Também serà desclassificada a propo§ta que identifique o licitante antes da fase de lance. s

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes,
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na

fase de aceitação.
8.2.4. Os preços constantes da Proposta de Preços do licitante deverão ser expressos em reais e conter apenas duas
casas decimais após a vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas
casas decimais dos centavos, inclusive em propostas de adequação, quando for o caso, e `deverão ser cotados em
moeda corrente nacional.

8.2.5. 0 Sistema ordenará automaticamentç as Propostas classificadas pela Pr?goeira e somente estas participarão da

etapa de lances.
8.2.6. 0 sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os licitantes.
8.2.7. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema

eletrônico, sendo imedíatamente infomados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.2.7.1. 0 lance deverá ser ofertado pelo .va/or {ofa/ do /ofe,
8.2.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras
estabelecidas no Edital.

8.2.9. 0 ljcitante somente pod,erà oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema,

8.2.10. 0 intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante poderã variar confome o pregão e objeto lícitado,

quando a Pregoeira definír uma margem de lance para esse lote.
8.3. Na elaboração da Proposta, o preço cotado poderâ ultrapassar o limite máximo discriminado no MAPA DE PREÇOS

presente nos autos do processo em epígrafe. Entretanto, na fase de lances, o lance final deverá atingir preço inferior ou
igual ao limite máximo constante do MAPA DE PREÇOS. Caso não seja realizada a disputa de lances, a licitante que
cotou na proposta o menor preço deverá reduzi-lo a um valor inferior ou igual ao limite máximo acima especificado.

8.4. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada somente serão
disponibilizados para avaliação da Pregoeira e para acesso público após o encerramento da disputa.

DA ETAPA DE LANCES
8.5. A Pregoeira dará início à etapa competitiva no horário previsto no preãmbulo, quandoj então, as licitantes poderão

8.6.2. As licitantes poderão ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu último lance registrado no Sistema,

ainda que este seja maior que o menor lance já oferiado por outra(s) licitante.

8.7. Durante a sessão pública de disputa, as lícitantes serão infomadas, em tempo real, do valor do menor lance
registrado. 0 Sistema não identificará o autor dos lances ao(à) Pregoeíro(a) nem aos demai§ participantes.

8.8. Será adotado para o envio de ]ances no pregão elélrônico o modo de disputa "aber[o e fechado", em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. ApÓs esse prazo, o sistema

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o periodo de tempo de até 10 (dez)

minutos, aleatoriamente detemínado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
8.10. Encerrado o prazo previsto no subitem 8.9, o sistema abrirá oporiunidade para que o autor da oferta de valor mais

baixo e os das ofer[as com preços até 10% (dez por cento) superiore§ àquela possam oferta`r um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o en.cerramento deste prazo.
8.11. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste Edital, poderãoi as licitantes dos melhores

lances, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco)

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.12. ApÓs o término dos prazos estabelecidos, o Sistema ordenará os lances segundo a orderrii crescente de valores.
8.13. Não havendo lance final e fechado classificado na foma estabelecida, haverà o reínicio c|a etapa fechada, para que

as demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em

até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.14. Poderá a Pregoeira, auxiliado(a) pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reiníóio da etapa fechada, caso

nenhuma licitante classificada na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

8.15. Nãc) serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for re\cebido e registrado em
primeiro lugar.

8.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

i

8.17. 0 Critério de julgamento adotado será o menorpreço por /ofe{ conforme definido neste Edital e seus anexos.
8.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
i
8.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de p'equeno porte, uma vez

encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. 0 sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno pone participantes,

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de màior porte, assim como das
demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de ,2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538j de 2015.

8.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte qi!e se encon{rarem na faixa de
até 5% (cinco ,por cento) acjma da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas+empatadas com a primeira

colocada.
8.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terà o direito de encarninhar uma última ofer[a para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos ;controlados pelo sistema,

contados após a comiinicação automática para tanto.
8.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequenó porte que se encontrem
naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercicio do mesmo direitoj no prazo

estabelecido no subitem anterior.

8.23. No caso de equivalência dos .valores apresentados pelas microempresas e enipresas |de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeino poderà apresentar melhor oferia.

)
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conforme regulamerito.
8.25. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de

poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fech
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8.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aque|e previsto no art. 3°, § 2°,
da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
8,26.1. no pais;

8.26.2. por empresas brasileiras;

8.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no pais;

Í

:a2:,:eapboií,teaToprde:apsreqvi:êcnocTapàoovcçaT:uqTepràTeenndt:mdàsrer::ra:::à:regsos:b#â:is:ap:emvi:etia:anrã,Peàis,â:ãcoo.mdeficiênci8.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora serà sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.28. No caso de desconexão entre a Pregoeira e o Sistema no decorrer da etapa competitiva, o Sistema poderà
permanecer acessível à recepção dos lances, retornando a Pregoeira, quando possivel, sem prejuizos dos atos
realizados,
8.29. Quando a desconexão persistir por tempo supen.or a 10 (dez) minutos, a sessão serâ suspensa, sendo reiniciada

somente após comunicação expressa da Pregoeira aos participantes, através de mensagem no Sistema, divulgando data

e hora da reabertura da sessão.
8.30. 0 Sistema informarà a proposta de menor preço ao encerrar a fase de disputa.
DO LICITANTE ARREMATANTE

8.31. A Pregoeira poderà negociar exclusivamente pelo Sistema, em campo própn.o, a fim de obter melhor preço.

8.32. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira poderá encaminharj pelo Sistema eletrônico,

contraproposta a licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida me\lhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.33. A partir da sua convocação, o(a) arrematante deverá:
8.33.1. Anexar em campo próprio do Sistema, no prazo de 02 (duas) horas, a proposta de preços com os respectivos

valores readequados ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando

necessàrios à confimação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
8.33.2. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira veriflcará a habílitação da licitante, observado o
disposto neste Edital.
8.34. 0 descumprimento dos prazos acima estabelecidos é causa de desclassificação da licitante, sendo convocada a
licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação.
8.34.1. A licitante não poderà cotar proposta com quantitativo do lTEM inferior ao detemínado no Edital.

8.35. 0 prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a pariir da data de sua
emissão.

8.36. 0 preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida, não sendo aceitas as que contemplem

apenas parte do fornecimento do objeto.
8.37. A licitante deverá evitar que os valores globais extrapolem o número de 02 (duas) casas decimais após a vírgula.

Caso isto ocorra, a Pregoeira estará autorizado a adjudicar o objeto realizando arredondamentos a menor no valor
cotado.

8.38. Nos preços propostos já estarão incluídas as despesas referentes a frete, tributos, encargos sociais e todos os
demais ônus atinentes à entrega do produto/execução do objeto.
8.39. Na elaboração da proposta, o preço cotado não poderá ultrapassar o limite máximo díscriminado no MAPA DE

PREÇOS, presentes nos autos do processo em epígrafe.
8.40. No caso da licitante ser cooperativa que executará (entregará) o objeto da licitação através de empregados, a
mesma gozará dos prMlégios fiscais e previdenciários pertinente ao regime das cooperativas, devendo a proposta
apresentar exequibilídade no aspecto tributário e sujeitar-se ao mesmo regime de qualquer outro agente econômico.
8.41. ApÓs a apresentação da proposta não caberá desistência.
DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.42.

Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à

adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao màximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7° e no § 9° do ari. 26 do Decreto n.° 10.024/2oi 9.
8.43.

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço màximo fixado

(Acórdão n° 1455/2018 -TCU -Plenàrio), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
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8.43.1.

Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irn.sórios ou de valor

zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respeQtivos encargos, ainda que
o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e

Ínstalações de propriedade do própn.o licítante, para os quais.ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.44. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das

propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.45. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao

saneamento das propostas, a sessão pública somente poderà ser reiniciàda mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será re9ístrat]a em ata;
8.46. A Pregoejra poderá convocar o licit.ante para enviar documenio digital complementar, por meio de funcionalidade

disponível no sístema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aoeitação da proposta, conforme Art. 38, § 2° do
Decreto n° 10.024/19.

8.47. 0 prazo estabelecido poderâ ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escn.ta e justificada do licitante,

fomulada antes de findo o prazo, e fomalmente aceita pela Pregoeira.
8.48.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a pregoeira examinará a propoàta ou lance subsequente,
e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
8.49.

Havendo necessidade: a pregoeira suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua

continuidade.

8.50.

A pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o

lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas
das previstas neste Edital.

8.50.1.

Também nas hipóteses

em que a pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negocjar

com o licítante para que seja obtido preço melhor.
8.50.2.

8.51.

A negociação será Hrealizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a habilitação do licitante, observado

o disposto neste Edital.

8.52. RECURSOS: Ao finaí da sessão, depois de declarado o(s) licitante(s) vencedor (es) do certame, será aberia a
opção para interposição de recursos, pelo prazo de 15 (quinze) minutos, oportunidade em que qualquer licitante poderá

manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, com registro da síntese das suas razões em
campo próprio do sistemaj devendo,juntar memoriais <no prazo de 3 (três) dias coriidos, ficando os demais licitantes

desde logo intimados para apresentar contra-razões em prazo siicessivo também de 03 (três) dias corrídos (que

começará a correr do término do prazo da recorrente), sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
8.52.1. A falta de manifestação imediata e motivada do lícitante em recorrer, ao final da`sessão do Pregão, Ímportará a
preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da ljcitação pela .Pregoeira ao licitan^{e vencedor.
8.52.2. Os memoriais (razões de recurso) deverão anexados no sistema da Bolsa de Lici{ações do Brasil - BLL -

www.bll.org.br, bem como enviados ao e-mail da Comissão de Pregão, duranté o horário de expedjente. Somente serão

acolhidos recursos, documentos ou quaisquer correspondências enviados no horàrio de Os às 12 horas, de segunda a
sexta-feira.

-

Í

8.52.3. Os memoriais deverão estar devidamente assinados por representante legalmentet habilitado. Não serão

admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não.habilitado legalmente ou não
jdentificado no processo para responder pela Licitante.

8.52.4. 0 recurso será dirigido ao Secretário. Gestor, por intermédio da Pregoeira, a qual' poderá reconsiderar sua

decisão no prazo de 02 (DOIS) DIAS úteis. ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidameníe infomado, devendo,
neste caso, a decisão ser.proferida dentro do p[azo de 02 (DOIS) DIAS úteis, contado do recebimento do.recurso pelo(s)

Secretário(s) Gestor(es).
8.52.5. Não s'erá concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a
intenção de interpor o recurso pela Licitante no momento oportuno.

:::Í.;:8:eccoí:::::tnotrdaedreecci:isoo::;:::::':a,;:#à':oosaupsepneanss:vooé:::ss:nus:rsãc::st'it:e:smdJeu:gpar:%iamJ,;j;?¥:

determinar a contratação;
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de Pregão da Prefeitura de Acopiara.

DA REABERTURA DA SEssÃo`pÚBLiêA`

.

8.53. A sessão pública poderá ser reaberta:

8.53.1.

!
\

Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública

precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, sit.uação ep que serão .repetiqos os atos anulados e os ji
que dele dependam.
8.53.1.2. Quando houver erro na aceitação' do preço melhor classificado ou quando o licitanté declarado vencedor não

taes#sr:ocoanritraío3,,n§ãtoorâ:,raLrco;:S:¥37£#o6eau::::esnt:Ípoóíe:::,CsoeTãp:o:àrotaadr:gu:asr,zpar3:;[íâcea[toest::bea¢í;;:aúenn::
posteriores ao encerramento da etapa de lances.
8.53.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a

i

;:,s;aã`o,srí#,hâ:
de acordo com

8.53.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrôrico ("chat")] e-mail, ou, ainda,

a

i;ãà.dÊ#àoÉÊdÉX##cótaàóÁ,oéESSÃo„asessãodopmgãoseri,avradaatacmunstançiida,quemenc,onaràos
licitantes credenciados, as Propostas de Preços escritas e verbais sucessivos, na ordem de cíàssificação', a análi§e da
documentação exigida para habilitação e os recLirsos interpostos, devendo ser a mesma obrigàtori amente assinada, ao
final, pela Pregoeira e sua Equipe de Apoio.

8.54.1. Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso, será feita pela P
reg oeira a adjudicação ao

licitante declarado vencedor do certame e encerrada a reunião, após o que, o processo, devidamente instruído, será
encaminhado:
a) à Procuradoria Geral do Municipio, para fins de análise e parecer;

b) e depois à(s) Secretaria(s) competentes para homologação e subsequente formalização da

de Registro de Preços.

:à5v:àasmuesn?eETuss#caDdâ:E:ãrt:r:sAe:r:foosesiemgu::aecnut:a:ãkaoquut:iq::rasTãooTef:tzoénsduospc:nnds::rà:sà:ãsã:c:::,annotesgtoet::
eletrônico.

1

8.55.1.Apregoeim,aqualquertempopoderàanalisaraspropostasdepreçoseseusaiç}os,osdocumentosde
de obter melhores subsídios para as suas decisões.
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:::::::ã::::,n:::agdoae,:âE:,nst,:t:rppoosr:eoTpuon,:ua:â:o:xap:eeszs:,anou:o:ó:r:â::Ê:rdeoprper::nãt:nnt::it:sape:eht,rc#cnateps,daetrrâvseesr
de mensagem eletrônica (Chat) divulgando data e hora da reaber[ura da sessão.

8.56. DAS CoNDIÇÕES GERAIS: No jiilgamento das Propostas de Preços/ofertas serà declárado vencedor o Licitante

que, tendo atendido a todas as exigêncías deste edital. apresentar menor preço por. loté, conforme definido no
preâmbulo deste edital, cujo objeto do certame a ele será adjudicado.
8.56.1. Não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste edital.
8.56.2. A intimação dos atos proferidos pela administração - Pregoeiro ou Secretàrio(s) L será feita por meio de
divulgação na lNTERNET, através do Sistema de Pregão Eletrônico (licjtações) da Bolsa de Licítações do Brasil - BLL -

www.bll.org.br. no "chat" de mensagem e mediante afixação de cópia do extrato resumido ou da Íntegra do ato no

flanelógrafo da Comissão de Pregão da Prefeitura de Acopiara, conforme disposto da Lei Orgânica do Municipio.
9- DA(S) DOTAÇAO(OES) ORÇAMENTARIA(S).
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9.1, As despesas decorrentes das eventuais contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos
específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerentes à(s) Secretaria(s) Contratante(s) interessada(s).
10

-

ESCLARECIMENTOS,

lMPUGNAÇÃO,

RESPOSTAS,

ADITAMENTO,

DILIGÊNCIAS,

REVOGAÇÃO

E

ANULAÇÃO.
10.1. DOS ESCLARECIMENTOS E RESPOSTAS:
10,1.1-

Até

03

(três)

dias

úteis

à

data

fixada

para

abertura

da

sessão

pública,

por

meio

eletrônico

gi:#::::iâreag,::tãm.a:',,cuoaT;,nd.ee:â::en?d.aAav.S,eox::-fíaTáune:#hm;:i:odoe-À8.;oe:,aà:Á#|AàuLagÊÁéàd-ecpEr3t::o!06o:
000, de segunda a sexta-feira, no horário de 08:00 às 14:00 horas, qualquer pessoa física ou juridica poderá solicitar

esclarecimentos ao ato convocatório deste Pregão.
10.1.2-A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no pràzo de doís dias úteis, contado da data de

recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsàveis pela elaboração do edital e dos anexos.
10.1.3-As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a
administração.
10.2. DA IMPUGNAÇAO:

10.2.1-Decairá do direito de Ímpugnar os termos do edital de licitação perante a Administração qualquer pessoa por

meio eletrônico, na forma prevista no edital, até três dias úteis anteriores à data fixada para aberiura da sessão pública,

hipótese em que tal comunicação não terâ efeito d e recurso.
10.2.2 -A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirà de participar do processo licitatório até o

trânsito em julgado da decisão a ela periinente.
10.2.3- A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá a a Pregoeira, auxiliado pélos responsàveis pela

elaboração do edital e dos`anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteisL contado da data de

recebímento da jmpugnação.

10.2.3.1-A resposta da Pregoeira será disponibilizada a todos os interessados mediante anexação no sistema e
posteriomente disponibilizado no site do Pohal de Licitações do Tribunal de Contas do Est
http://municipios.tce.ce,gov.br/licitacoes/ (Porial de Licitações dos Municípjos do Estado do

do Ceará -TCE, no sitio:

10.2.4-A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverà se motivada pela Pregoeira,
nos autos do processo de licitação.

temos do edital
a alteração não afetar a

10.2.5-Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modifi(

serà designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavel

formulação das Propostas de Preços.
10.2.6-Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma foma que se deu
10.3. DAS FORMALIDADE§ 'DOS PED]DOS DE ESCLARECIMENT0 E IMPUGNAÇÃO AO É\D

10.3.1-Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, ou impugnações mediante etição confeccionada em
máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavàvel, que preencham os

es

1-o endereçamento a Pregoeiro da Prefeitura de Acopiara;
11-

a

identíficação

precisa

e completa d

lv- o pedido, com suas especificações; -

o autor e seu

representante

legal

(acom

nhado dos documentos

ÀR£õEãÂARDÂ
10.5-DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, a Pregoeira ou a autoridade

n.or, poderá promover

diligências no sentido ide obter esclarecimentos, confirmar infomações ou permitir sejam s

as falhas fomais de
mento ou infomação

documentação que complementem a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
que deveria constar originariamente da proposta, fixando o prazo para a resposta.
10.5.1 -Os licitantes notificados para prestar quai§quer escíarecimentos adicionais deverão

prazo determinado

pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação.
10.6 -REVOGAÇÃO E ANULAÇÃ0: 0 Município de Acopiara/CE poderá revogar a licita{

Por razões de interesse;

público, no todo ou em parie ou anular esta licitação, em qualquer etapa do processo.
11 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÂO.

__

-

' ['-

J _1 T 1` _ _ _ ___-__=,_ ___ _J-L_-_ _

11.1 -A adjudicação desta licitação em favor do licitante cuja proposta de preços ou lance

seja classificado em

primeiro lugar, é da competência da Pregoeira, quando não hower recurso.
11.2 -A homologação deste pregão é da competência do(a) Gestor(a) `da Secretaria exib,idà no Preambulo deste
edital.

ou revogar o presente
mprovado e mediante

i nfomações prestadas
ffns de verificação de

e pessoal executando
:::a:i:it::::nv,::cee#:;n.c'fuusni:FOT:mqeune,o:e,nr:,f:,rned::nusap:g::,,'fc:oçcão.neax,seer:â:aiâemn!,iicsaaç#E
serviços durante o horário normal de funcionamento.
12 -DA FORMALIZAÇÃO ATA DE SRP E DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

12.1. As obrigações decorrentes da prese'nte licitação serão formalizadas mediante

respectiva ATA DE

lãt:;tá;eastdo:a (s), representada(s)
REGISTRO DE PREÇOS/CONTRATO, subscn.ta pelo Municipio, através da(s) Secretaria(s)
ÊÊ'3`Ê#Êcr#án.oós!2o4:dednead2;`esd'edes:,ees::::,àeo`s!|i.c;t,anàee`:)e\:nc#;t:ps!iq:oeo,bos5:roa.rjidseteTgosd:Oj::ef:ETd:
2017,subsidiariamente à Lei n°. 8.666/1993, de 21/06/1993 alterada e consolidada (com a§ al

ções da Lei n.° 8.883/94
e da Lei n.° 9.648/98), Lei n.° 123/2006, de 14/12/2006, Lei n,° 147/2014, de 07/08/2014 e s alterações, e, ainda, Lei

n.° 12.846/2013, de 1° de agosto de 2013 e suas posteriores alterações e legislação compl

ntar em vigor da Lei n.o

8.666/93, da Lei n.° 10.520/02, deste edital e demais nomas pertinentes.
licítante vencedor

ata¢ão entre as paries, peio
;::â.aHs:::!:iaa%aaaAt:C,iaeçãoegi:|:oadu:o#ea?does,C:Tep:t:n::à:Tou#:i:seoApcaor:i:::,,;accEo:to,
prazo previsto, nos temos do modelo que integra este Edital.
12.2.1. -A convocação do licitante vencedor se dará através de publicação em jomal!
correspondência com Aviso de Recebimento ou, ainda, através de endereço eletrônico

grande circulação ou
a ser fomecido pelo

Licitante na fase de proposta, conforme modelo fornecido.
12.2.2 -É de inteira responsabilidade dos Lic'itantes manter seus dados Gadastrais devida

atualizados, Íncluindo

endereço eletrônico, o qual ãervirá de forma de comunicação para todos os atos do processo.
12.2.3 -0 licitante que não atender justificadamente a convocação no prazo assinalado no
será incurso no teor do art. 81 da Lei n° 8.666/93, ocasião em que será convocado a licitan

lugar, sem prejuízo de abertura de processo admínistração para aplicação das penalidades c

será enquadrado
¢lassificada em 'segundo

e insertas na mesma

lei.

12.3. Poderão ser firmados contratos décorrentes da Ata de Registro de Preços, que serão tra

s de foma a.utônoma

12.5. 0 Licitante Vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias, contaqo a partir da convocação,
Registro de Preços/Contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual períod#r:uàsnsj:a:u.Tc,::dâtaped,:

iíc:!aoíst,e!::!nrc;uici:::Ít!:i:e!fi:g;:à:ia::u:;:jc:::;i:;::a;.:::ad:;;Íu;s:í:uÍ:Í;o;:::,#icsa:í;:ic;:s;`;rja:c,Íítto;::n:;:::pií;íÍ!tr::;:e:;:c:d!ã:t:!:;:,t::.d:
o final das propostas,

administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respçitada a ordem de classifi

para negociar com os mesmos, com vista§ à obtenção de melhores preços,

preservado oI:ts:';:3:: público e respeitados

:Ê.::,,onrceusmeÊ,tjarâdaodsm::Írsatraa;g:t:::#dãeon:í:íÍ:t::b,,:ap;â:,,::::t.rc;ut.:t^3àâ[:xdae:g:;[:::;,od:ápsj:;
bs/Contrato nos quadros

§iabí:§d:£iai:(i:;díe:;s#E£g:j:§S:;!!a;iír;:d::e;iaa:t::;¥i::e:jde::n;:;;;:ja::L::t;ae:a:i;:¥:'i#tuin:i;;d;i:s::!i!Ê:;!|ijiipríi;t|*SsdE:/2;e;;
de 19 de janeiro de 2017, e nos artigosj 57, 58 e 65 da Lei n.° 8.666/93.

12,8. 0 Contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a pahir data de sua assinatura e vige

confome estabelecido

no respectivo instrumento, conforme Lei Federal n.° 8.666/93, satisfeitos os demais reqiiisi€os

DECRETO FEDERAL

N° 10.024, de 20 de Setembro de 2019, Decreto Municipal n° 005/2017 de 19 de janeiro de 201 subsidian.amente à Lei

n°. 8.666/1993, de 21/06/1993 alterada e con§olidada (com as alterações da Lei n.° 8.883,J94 eda Lei n.° 9.648/98), Lei
o i2`846/2013, de 1° de
n.° 123/2006, de 14/12/2006, Lei n.° 147/2014, de 07/08/2014 e suas alterações, e, ainda, Lei n

agosto de 2013 e suas posteriores alterações e legislação complementar em vigor.
12.9. A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a firmar qualquer contratação, sendq a§segurada ao detentor

do registro a preferência de fornecimento, 'em igualdade.de condições.

;1i

;:àte°r.á?e¥eurn;C:P::eTo°sn}Fte°gTsrtíà8::°amqeunaiàt::nt:S#T::ted'e°coP:eêçn°c,.:°dsapí:#°ã%'áà`:!;arreáç:smpéí;i%da°d::nn§ota#:erFaednoteo:
de fato que eleve os custos dos bens registrados.
12.10.1. 0 Município convocarà o fomecedor para negociar o

que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de
12.11. Antes de receber o pedido de fornecimento e caso ::]:m:;::::d:o::St:a::g:c::::::-:°foa:ep:\i::rd;o::rr:asde°r!,:bee:apdr:

::oc:FdperocT#;:raasss:T:dgoa,ç:::oa::ummp,rdoavs:dmeeví:aon;eorperqe::ndmee:t:r::::atgr:àtr:s::E::sneoTtã3ãj;redçeo::#gtrroa:ao:t::;faut:
superveniente.
12.12. Em qualciuer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aoLs 'praticados no mercado,

mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da propos toi; do fornecedor e aquele

}j2g.::t.epna°rameefre::od3eadéepfi:ni:àdó°dr:g;::rç°o-d:q#:icã£d%C::rõã:'::-nfi;|â:rcae!roaáospreçosunitárioà)g

que forem 'iguais ou

inferiores à média daqueles apuiados pelo Munic`Ípio para determinado ltem.

12.14. Não havendo êxito nas negociações com ,o primeiro colocado, o Munícípio

onvocar os demais

fornecedores classifica.dos para formalizarem o Registro de seus Preços, nas mesmas

do i° colocado ou

revogar a Ata de Registr,o de Preços ou parie dela.
13 -DA ENTREGA DOS BÉNS LICITADOS

13.1-DO PRAZ0 E LOCA

DE ENTREGA:-Os iteíis licitado3 deverão ser entregues no prazo niáximo de 10 (dez) dias,
conftar da expedição da ORDEM DE. COMPRA-FORNECIMENTO pela administração, de
determinado'na .ORDEM DE COMPRA/AUTORIZAÇÃO. DE FPRNECIMENTO -emitida

::;a:§:§r;teasrr::nr;:o;ig#;t:
13.1.1-A ordem de compr

iE:;o rização de fornecimento será emitida será via t`ax ao séu

iiumero: de telefone ou via e-

ico, ficando o mesmo obrigado a confimar o recebimento também vía

:sas','naa:usme,un.e::e:eéÊtele;riun:cionàrio que recebeu, sujeito as penalidades especificadas neste edítal.

(

P R E_F E_I T q R A __M Üíf¥ 1 C

lpAL

DF_

ÃCQPIARA

Avenida Paulino Fé!ix. jq9 362 -Centnc} -4 Acopíara ~ Ceará
CNPJ r`Í' 07.847.379/0001-19 / TeJefone: (88) 3Sõ5-`1999
Site:`mAn^r.acopiara.ce.gov`br

deste instrumento.

13.1.4- 0 aceite dos be

peio órgão recebedor não exciui a responsabiiidade cMi ào|lf:`rnecedor por vício de

quantidade, qualidade ou
entregues.

pan.dadecomasespecificaçõesestabelecidasnoAnexodestei:i{alquantoaosprodutos

fomecedor a responsabi[idade pelo pagamento de todo5 os tributos, taxas e quaisquer Ônus d`é qrigem federal, estadual

:.:::í::sa`;e::,Tanc,:Fà,aqeuxa:::;:;à:ci:inoesc,j::i:t:isquoeu,£::raj:,q:c:a!s|,su:iav:,st,r:nbca,'uh:;;::;;pmm:ii::â;ár;o::r::,c.:l;:
ainda:

1

,1

a)areparar,corigir,remoYerpusubsiituir,àssuasexpensas,nototaiouempane,oobjetddofi?rnecimentoemquese
verificarem vícios, defeitos

incorreções;

,

,

b) responsabilizar-se pe í:sP:danos ca-usados diretamente à Administração ou a terceiros, deó'orientes de sua culpa ou
dàio- ha execução áo f6rnecimento,

não excluindo ou

reduzindo- essa

responsabmq\ad:| a fiscaiização `ou

o

:)C°jTdi:::apT#:t::'°a:eTti`° inetiàreÂ:ami:istração, para representá.io na execução do f.grnecimento. As decisões e
providências que ultrapas§arem a competência do representante do fomecedor deverão` se,r comunicadas a seus
superiores em tempo hábil Para a adoção das medidas convenientes;

:o,r:::,,La:,n:o:sarée25mo/:S(vC,:|ed,:õc::c:oproerg;Set::o;àoprveai::,,n::,â,C;:::,,E£Êooduas::::rsast:;:o:unaan,::|vaa;oq:e,:ed:zaeí:g:::
da Lei n°8,666/93;

l

i

e)aentregadosprodutosc!eveseefetuardeformaanão`comprometerofuncionamentodos,sériiçosdoMunicípio.
14 -DO PREÇO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO

tlr:.b'á,h:sTaEs?3r::vidoesnc%:3:':fi:fceaí:deo:oàeevr::is:et:xâ3,ef::tnet:'d::g::oms,i,r:n,:;:ê::i:rai:,
material, custos e demais despesas previsíveis que possam incidir sobre a execução do(s)

||

i..`

ps tributos, encargos
ãmentos de pessoal e

:t.`,:.:i's) licitado(s), inclusive

a margem de lucro.

::à2s-apê££yãENdTa°ho?apF:::aT,e:t:d;aenrieeafteet:taod3on:ecp:3í::Çnãt:::sepnrt:àgu?o:°esopre°ndcu:°m:'|:aflL':tnéto3§a(t5:#Ae)nt%;Aã:

condições da proposta.

;i:::Ír:m:;!aà.Ííeei;c:Íf:s;,a;::::;:e:ss::Mad:::'f:::í:j:Se:S::P:;:t::T:t;:t;;:,::d!e;:s;e:;::o:de:p:c'râ:e:n::i:osa':::vc::a;,íie!i!::c:,,:;aâoi:arF:;;c:::::!;adrs:;d:::
da Secretaria Competehte da Prefeitura Municipal de Acopiara - CE, com `endereço na Àvénida Paulíno Félix,

jíe:zíio;,;ooc!;ii#a:s:ri[:epi::,:a:de:s3eeíd6,:ãi:;,!':;n(:n:,n;t;::d:ãc:":P,Jeo:,::::"c;óínt!:ia:n:ctg:':#o`ígrT:::à:i.i!|iíT%¥t
14.3-REAJUSTE:Osvalolesconstantesdaspropostasnãosofrerãoreajuste.
1

PREFEITÜRA

D€

ficopIARÃ
11:

!iosh;e:s!:i!ii;:n:::Íi:j#:!!c:i;p;ii!tp::::;::;!t:::fiir;e;n!í;::;f::a!:;;!Í;::e::ioie:e;iirio:;i::iiaí!;!;;::o;:Tídi:::!v[Ínjatí;ií:t:Íuaç:;:.;j;i:i:ã;;à;p:;i:!:
remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilibrio econômico-financeiroi ini¢i

do contrato, na foma

do ariigo 65,11, "d" da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.

15 -DAS SANçÕES.

#:=:::=:;==ã:5:::::=:;=g:::=:va,idiããi=-ã=i:-o=p:_sLt:id-eTxá-r:i:Íassinaraordemde
Compras/Contrato gu aprçser!tar documentação falsa exigída para o cer(ame, ensejar o re{ard

mento da execução de

seu objeto, não mantiver a' proposta ou lance, falhar ou fraudar na execução do contrato, com

ár-se de modo inidôneo

ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Acopiarà

érá descredenciado no

Cadastro da Prefeitura de ,Acopiara pelo prazo de até 5(cinco) anos, sem prejuízo de

as seguintes multas e

das demais cominações legais;
16.1.1 -multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado no caso de:

a) Recusar em assinar o cóntrato;

§)ir!;ed%e:nn:t:rred;°e:c¥i:{::oiffiu:ia:;:heex:::;:opn:r:t:,Ceriame'
e) comportar-se de modo inidôneo;

i5.i.2 -muita moratória, dé o,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entreg

qualquer objeto
até o limite de

8#aãd°asdt:o:

contratual solicitado, conta\dos do recebimento da Ordem de Compra no endereço consta

so de retardamento

15% (quinze por cento) sopre o valor da compra/solicitação, caso seja jnferior a 30 (trinta)

na entrega dos bens;
15,1.3 -multa moratória dç 20% (vinte por cento) sobre o valor da compra/solicitação, na

atraso superior a

30 (trinta) dias na entrega dos bens;

15.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao d

mento do serviço, às

atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave,

rimento por parte do

licitante de qualquer das dbrigações definidas neste instrumento, ou em outros document

complementem, não

abrangidas nos' subitens ànten.ores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções

na Lei n° 8.666/93,

alterada e consolidada, e na Lei n,° 10.520/02, as seguintes penas:
a) adveriência;

|

b) multa de 1% (um por ç,ento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requis

contrato, conforme o caso}i
15.3- 0 valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo dq

notificação ou decisão do ricursoj por meio de Documento de Arrecadação Municipal -DAM.

Í:,.â.nít-e§:e:juvsa.Í°rdamu|tanãoforpagoJudepositado,seráautomaticamentedescon`tii

::.:h2s.c:t:ccaosmoodeD,Í::dxás,í:::aã:,nMSuü:,%,Íêp:oC,aed:ocbrréaddj;o#e[ííátnat:teór%cvea::;dâ:Ídeox:::àç£:t
#,a::Ln's::t:vnacT:gn::
correspondentes.

'1 |

15.4-O fomecedorterâ o §eu contrato cancelado quando:

t i
c,iqo pela Administração,

i;:í.,íu:s#;::u:vT:rpa:::::::::T:d,'ti;aesn:toaTdeeT#:n::n:rua::àtrumentoequiva,ente"oprazoestab!

•àji.Ê:

ÀRéõEiÀAri
15.5-

)esso administrativo,

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular

assegurada a ampla defesa e o contraditório.
15.5.1. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ,a
seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de multa e advehência;

defesa, garantidos os

cipio de Acopiara e

b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com

descredenciamento no Cada§tro da Prefeitura de Acopiara pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
16 -FRAUDE E CORRUPÇÃO

_

--__L_=_`

-___

___`-+ _
execução do contrato,

16.1. As licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório

estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.
17 -DA FORMA DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS DO PROCESSO

|

de registro de preços,

17.1 -A convocação do licitante para quaisquer atos do processo, inclusive para assinatura

do(s) Contrato(s) e ORDEM DE COMPRAS se dará através de publicação em

m

correspondência com Aviso de Recebimento ou, ainda, através de endereço eletrônico

grande circulação ou
ser fomecído pelo

Licitante na declaração constante da§ exigências dos documentos de habilitação ou pelo cha

rramenta eletrônica da

Bolsa de Licitações do Brasil -BLL.

hulação ou revogação

17.2 -Os avisos de prosseguimento das sessões, a decisão sobre os recursos

efeitura Munícipal de

serão feitos aos interessados mediante publicação na imprensa oficial (flanelógrafo)

ande Circulação.

Acopiara/CE, confome disposto na Lei Orgânica do Município, e facultativamente
18-DISPOSIÇÕES GERA]S.`

18.1-As normas que, disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em fa

ampliação da dispiita

entre os interessados, açendidos o interesse público, sem comprometimento da segurança e

ular funcionamento da

administração.

18.2-Os casos omissos poderão ser resoMdos pela Pregoeira durante a sessão e pelo(s)

tàn.o(s) Ordenador(es)

de Despesa, em outro caso, mediante aplicação do caput do art. 54 da Lei n.° 8.666/93.

pública deste Pregão Eletrônibo.

ao presente edítal, nem em relação às expectativas de contratações dela decorrentes.
18.5. A administração disponibilizará meios de divulgação e amplo acesso aos preços

Registro objeto

dessa licitação.
18,6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de inicio de
vencimento, observando-se que sÓ se iniciam e vencem prazos em dia de expediente

inclui-se o dia do

Município, exceto

quando for expressamente estabelecido em contrário.
18.7-As informações sobre esta licitação podem ser obtidas junto à Comissão de Pregão

. José Marques

Filho, 600 - Aroeira - ACOPIARA - CEARA - CEP 63.560-000, de segunda a sexta-feira,

08:00 às 12:00

horas e através do e-mail:licitaacopíara@hotmail.com.

18.8- Cópias do edítal e anexos serão fornecidas mediante Protocolo de Retirada de E

pagamento de

cópia reprográfica, na Sede da Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Acopiara/C

José Marques Filho,

600 -Aroeira ~ ACOPIARA - CEARÁ - CEP 63.560-000, de segunda a sexta-feira, no hora

às 12:00 horas e

através do e-mail:lici{aacopiara@hotmail.com, ficando os autos do presente proces§o ad

à disposição

vistas e conferência dos Ínteressados, ficando o licitante obrigado a;

a)pagamentodataxanova!ordeR$20,00(vintereais)decópiareprográfica,pormeiodeppçum
Municipal - DAM.

(
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ÀR£õEfÀAR°Â

#TLun%D,.#S#j.a£.£#,C;àc::::;Tnm#úi##i¥TCLTeí*wffi#
§ede da Comissão de
Pregão da prefeitura Municipal de Acopiara/CE,

i

Í§.#opdra°:etísB:;k°amsei:e°redn:efsefifsêncc!:t:a°t:::áesse:oex:,o::::d:e::erqcuea:qau;:,'n:::::Sm:i:(

no Anexo - Projeto
ervadas pelos licitantes

Básicorrermo de Re
quando da elaboraçã
18.13- No interesse

a Administração Municipal e sem que caiba às licitantes qualquer

assegurado a autorid

e competente:

oLde indenização, fica

a) Alterar as condiçõe§, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitação, dando; ;ci cia aos interessados na
forma da legislação vi9ente.
disto daridó ciência aos interessados

à,eâ,aulier::b,fcvaoçgãaor,n!of:o#aâáfe;isp,â;ãà:,::enst:,te,icitaçã"qua,quertempo,
i

1

ACOPIARA/CE, 29 DE JULHO DE 2022.

PREGOEIRA OFICIAL

No 2o22.07.22.01

1 - lNFORMACÕES PRIMÁRIAS E CLASSIFICACÃO DA DESPESA
i.

ORGÃO SOLICITANTE:i SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA

2.

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA D0 TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC

3.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Não se aplica.

111

:53T5ESGDLEo:E:UERsST?úÀâ%:eR§P!Í:a594"viNTEESEisMiL,QuiNHENTosENov\ENrEQUATROREAisE
QUARENTA E UM CENTAVOS).
11 -DETALHAMENTO DA DESPESA
1

6.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS ylsANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESpohvos E PEDAGÓGICOS
SECRETARIA

35sTT#âR:ÊooESDCEESNETriRvoosL3,EMEE:5RSÊONcfÀALDDEOAMsusti:,Êp\giâESAoccóApíÀCRRARA_sóEDEiNTiEssEDA

i;:stic:â::iF::C:â:r#rií;:,,::epnàrts!:d;o;stí:ps:i!i'tpi;e:::ó!dà:m:R;!fia::ai;S:i;!e;iid:e:;::n::i::::vo::i;::::i-neaíjz#etit:;;#j:m::dt;:::o;edd:o:sf,,!m;j::i:â:,o:s:
::%T::ispt:snsci,baii':tagdpoopv;XÊçnag;asemm::tup::àon:::íí::rââ"iT:dd:":arísecsoopf::saoda:sà,::zseoncd,â|ci::tr:e:st::;scbàns,fici::
interesse da Secretaria do Trabalho e, Assistência Social.
1

8.

JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARÁ ADOÇÃO DE CRITÉRIO DE JULGAMENT0 POR LOTE i ,ÍEM ATENDIMENT0 A0

QUE DISPÕE 0 ACÓRDÃO DO TCU DE N° 1592/2013 - PLENÁRIO: Considerando o prinéipio da proporcionalidade e

razoabilidade, este(s) Órgão(s) entende(m) que, desta forma, os itens a serem licitados integrarão o lote na observância,
inclusive, das regras de mercado para a comercialização dos produtos, de modo a manter a competitividade necessán.a à
disputa. Todas as peculiaridades envolvidas foram avaliadas de foma a gerar maior conçorrência e possibílidade de

)ahicipação aos possíveis interessados. Nessa esteira, entendem(s) que objetos em tela se cotejam por `sua similitude de

_!::::àuJ:::í:iaá::a:dr.e:"Laeç,i:rdaepj;cjte:tçaõ::n!:rdgse'r:cduem:g:Ebiic::,fnoaT.ar:agde:a:u:adi:íe:ç:nnaogi:hde23:Sg:!:deaT:í

!ee;Taâíia:r',:s3:'re:tF::mce::n;:aiãoã:ãti;:sse:sr'Í::d|fi:csáTa:d:e::dc;oo;s::::a:d::dv|l:';ir:a:nãsi#:ri;:r'e:s:s;jí:',;i3ni;[ií:q;:!#;:m;:itn:f:ieat!:
dos itens pertencentes que se unificam em um único conjunto.
111 _ DAS CONDK;ÕES DE ENTREGAffoRNEcjaqE±!|Q

,

registrados nestes documentos;

(

i
homologação da licitante,

icon-emo de Referência.
#:,:ã3iâçs,l
:â.râvse::rceat::dMou:[:;pd:,Lpepndt:ráassee::'::ifcaa::::s:itn::ná:ad::;t:t::sc,o:::::t::::,
]4. 0 fomeci-mento dos produtos/materias licitados poderá ser feito de forma fracíonada ou eh §uá totalidade, de acordo
com a necessídade do Órgãb interessado du[ante o prazo de contratação, mediante a expe.diç,ãó dé periódicas ORDENS
E)E COMPRA, pela Secret-aria Gestora, constando a quantidade de itens a serem entregues, )
FISCALIZA ÃO E GESTÂÓ,i`D0 CONTRATO:
V - DA FORMALIZA ÃO DA ATA DE REG. DE PRE
\m

[5AAdministraçãoMunicibamormebdasecmtariaGe_renciadoradoprocedimentolici#n'oeosdemaisórgãos
eventualmente, poderão
firmados
:afircig:rnetis,af3:T,:,'|zoasráiep,!tsTeé:cdr:,âiaa,ds;g::ti:i::n::(:;ei::,:sei:o::'Çê::tem:.S(sP,reaçosse:;#,
respecti.va Ata.

e oriundos da

i

qual deverá atestar os

::c:mf::::sc,dmaeà:ospdeossa,p::!:tdooscsoe:ápr::âTapânfi,eideoc:rí:stàa:,:tar::apâ:ss;r:|duot;sd,apasràc#sa:.;â;,

!!,gêê:p!;a:::n3ç:am:#:d:o;r':ãei:ã£n,:i:sp,r::r:e:tâp:aÊr:l;imbe;Íi;,:o:uomâd#:#:o::u:a!#u:a:i:::ni#oo:#emn:á;isejc:i:J:;ri;a::ordocomas
19. A gestão e fiscalízação do contrato caberá ao Ordenador de Despesa de cada Secretari
devendo ele exercer toda a Sua plenitude tudo em atendimento e consonância ao que dispõe t

9 quem este designar,
i8, inciso 111, c/c art. 67

da Lei Federal n° 8.666/93.

1

Vl -DAS OBRIGACÕES

2o. DO ÓRGÃO GERENCIAboR:

Competirá ao Orgão Gestorido Registro de Preços:
. Gerenciar a Ata de Registro de Preços;
1. Provjdenciar, sempre que( solicitada, a indicação do fornecedor detentor de preço regi

¢,} para atendimento

definidos na Ata

Reecg::tsr:dâ:eÊre:âs,Adm,n,stFçào,obedecendoàordemdec,ass,ficaçãoeaos.quaní,tí
111. Conduzir os procediment6s relativos a eventuaís renegociações dos preços registrados;

lv. Aplicar as seguintes penàlidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de P
a) Advertêncía.

b) Multa, na foma prevista no instrumento convocatório ou nesta Ata.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com

prazo não superior a 05 (cinco) anos.
V. Cancelar o registro do fomecedor deter,tor do preço registrado, em razão do disposto no
del9dejaneirode2017;

reto Municipal n° 005/2017

(

Vl. Comunicar aos Orgãos Paiticipantes do SRP a aplicação de penalidades ao forné
registrados.

Àqti,nistração púb,ica, por

¢Tr, detentor de preços

1. Atender a todos os pedidos efetuados pelos Órgãos e entidades paricipantes do SRP, bem como aqueles

decorrentes

de remanejan|ento de quantítativos registrados na Ata,
execução do objeto esteja prevista para data posterior à do seu vencimento;

durante

a sua vigência,

mesmo que

a

11. Fomecer os bens ofertados, por preço unitário registrado[ nas quantidades indícadas pelos participantes do Sistema

de Regístro de Preços, mediante formalização de contrato, no prazo estabelecido na Ordem de Compra;

#ét:::!:nddeeà"nãoosiei:Fda::s::e;poa5j:i,;::!esd:aesut,iz:ro:sAut,;a:adc:nâ:gã:odeGô:::ro,::tidRaeig:s,ti?er::sapdr:'çossobr-

íj,:!E;:jitd:a;:::dni!:nií;e;;iç;âa:md;;:,i;:r;;i:c!::;ii:o;si!;s:!i;!cig;:í%t:eJ;:;:s;;i!t;a:ç:ãiíe:j'!::::Íu:p:r!;9:3:fi!:r:#imâ;!!o:!:Ei;i!sai:i::s:ds::e:::sád.Á;
(vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

!
1``

Vll -DOS ITENS, QUANTITATIVOS E VALORES
Z2. DOS ITENS, QUANTITATIVOS E VALORES:

i

Z3.Adefiniçãodosseguíntesquantitativosdeu-secombasenanecessidadesdeadquiriro]Simiteriaísprospectadapor

este órgão. Sendo:

i
LOTE 1-BRINQUEDOS

ESPEFIFICACAO

lTEM
CAMA

ELASTICA

3,05

M

`

UND

100%

VALOR

VALOR

MÉDIOUNIT

lvlÉDIOTOTAL

QTDE

NACIONAL

1

Especificações: - Estiutura em aço galvanizado - Altura
total do produto montaclo 1,91 M -Jogo de Ponteiras

com s unidades - Sístema de impulsão por 64 molas de

11

14 cm - 8 hàstes de aço galvanizado -4 pés em "U",
1

inteiros galvanizados - Lona de salto sem emendas, c/

1)li-9,o21)(1

proteção UV na cor preta - Nosso protetor é revestido
com tecido Bagum,de alta resistência com 1,2 mm, com
1

estética lisa e Ótima aparêncía - Proteção de molas

UND

3

R$ 5.427,06

colon.das em espiima c/ revestimento de PVC com
certificado ISO (não absorve água) - Rede de proteção
em

polipropileno imLilticolorida

altura

de

1,35

m

-

Puxador de molas L Sistema de montagem do trampolim

1

por encaixe (fácil de montar) -Suporta até 175 kg -70
cm de altura do chão ate a lona de salto - Escada com 2
deq raus

1

i

1

PISCINA DE BOLINHAS 2.00 X 2.00M Piscina completa

com toldo, rede de, proteção e poriinha ltens lnclusos; 4 placas em madeira revestidas com lona colorida de

1

1[Í

grande densidade; - 4 Hastes em Aço Galvanizado com
lsotubo colorido blindado; - P\ede de proteção Especial; -

2

Toldo confeccionado. com

lona colorida de grande

UND

2

R$ 1.806,56

R$ 3.613,12,t

densidade; - Estrutura 100% em Aço Galvanizado; 2.000

Bolinhas Coloridas feitas com material

100%

virgem. Especificações Técnicas: - Tamanho: 2,00m x

(1

2,00m; -Altura total montada: 1,90m -Placas com 45cm
(

6LG,t}%rác..`p®

de altura; -Capacidade máxima: 10 crianças

Êst±st%``

=:z5ff:;á;€

p RF:FEiT UR A N,iJN|C|PALt&ÊaL`Ã`COP]ARTr
CNP! !i£ 07.847.379/0001-19 / Teíefone: (88} 35G5-1999Site:`^m/w.acopiara.oe.gov.br

i(

KIT BAMBOLE COM 12 UNIDADES BAMBOLE DE

3

60CM DE DIÂMEllRO, tubo de 18 mm com parede de

!

R$ 469,74

16

KIT

R$78,29

2,0 mm, confecoi'onado em plástico, cores van.adas

i

MESA MESINHA PLÁSTICA QUADRADA DIDÁT`lçA
lNFANTIL CORÉS VARIADAS Comprimento x Largüra

4

)(

20

UND

Forma: Quadrada É dobrável: Não

1'!

11!!R$ 44,96

POLTRONINHA DE CRIANÇA PLASTICA SUPORTA
ATÉ

40KG

CORES

MATERIAL:

5

ALTURA:

VARIADAS

Pqlipropileno

52,00 ,

Centímetros

40

LARGURA:

COMPRIMENTO:

!

Especificações:

CAPACIDADE:

Ce"metros

R$ 1.512,40

!"5,62

x Altura: 53.5 cm x, 53.5 cm x 46 cm Diâmetro: 53.5 cm

36,00

kg

80

UND

R$ 3.596,80

35±00

Centimetros

li

PESO: 739,00 Gramas

• Jr

*Rsii*`619,1,2.

` ,, -;;irí ,_r>-+,-í-Á;( ~i:-;Í`áí?át (,:,

s+

Tqõ-Érii`,Ê:u:?'j.-i,E`oBAiJ!o LOTE

'

lli

\

1

" ";: á Àj``;\f;x`,~ : `LL\: :£{`áj;à3á¥t:`à*'Íj;-*¥`~;~'ãÉ'Í4^toiÉ o2_-`iri&iRUMj7riTõ§ç:r:::;\¥Ífi;¥ji.S<~r,;L-;BJ;§^ !í, í ,t

`

.;)#AÉLD78,_,UNIT.

.

lTEM .

+-

BERIMBAU COMPLETO ADULT0 DESCRIÇÃO DO

+

" Tj

-

#Dç8 íTOTAL +

1

PRODUTO: 01 - yerga similar .a biriba (vemiz incolor)
Í)!61 (1

medidas

=

1.55cm

(aproximado)

pequena

var'iação

afinação: especifi'car no ato cla compra (02 viola, 02
1

UND

medio. e 02 gungq) 01 - arame 01 - arruela, semente,

R$ 1.165,56

R$ 194,26`111

pedra - (a est;olher uma das opções) 01 - caxixi
medidas,
aproximadas
12/13cm
01
cabaça
(envemizada) -vemiz incolor 01 -vaqueta
ATABAQUE 100 CM AFINAÇÃO EM

(

!

PRESILHAS

1)

ATQ100 Descrição: Atabaque com casco fabricado em
1

ripas de pinus qüe medem 100r cm, ajustadas e coladas

1(

uma a uma, devido a curvatura .das n.pas moldadas

1

(

)(12)li)!

resulta em umlinstrumento com cerca de 95 cm de

2

altura.

Ferrageh \dfl

atabaqi(e fabricado .em chapa

UND

metálica. Caracter`istlcas: - Aj.uste e afinação por 04

R$ 1.393,30

R"96,651lJ

tarraxas (Parafusos,' e porcas metálicas) - Possui 04

ferragens metálicas presas na madeira para as tarraxas Possui 05 cin{asJ metálicas em torno do casco de
madeira - Caséo em madeira pirius de reflorestamento Peie em couro dé boi. -inciuindo suporte

CAXIXI

ARTESANAL

CAPOEIRA

Quantidade

11;R$ 46,00

de

Cestos: 1 ~ Material: PALHA - Tamanho: Pequeno -

3

Peso: aprox. `50 g -Compn.mento total: aprox. 15cm -

UND

R$ 138,00

3,,Í

Comprimento cesto: aprox.10cm'-Diâmetro: aprox. 7cm
- Cor: Naturàl
!

4

PANDEIRO

10" 'ABS

PRET0

PLAT

INOX

['R$ 55,40

PELE
UND

LEITOSA BATUKA D.imensões 28.8 x 27.9 x 4.5 cm;

2r

R$ 110,80
}LJ

`ã =-S( ,:"r,:-ü`: i+í:{,:€iiÉ:,:i^i-:É:-;€yhà*`%i_;-|!:~ ```r
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`: j ^[ó'TE 03.CONES`'ftL 'L £:;;=Í:-É,?::à: ,Z;iL;à.`±::4:J ;:'; 1b ,}, ` ;
: VÀLOR
1\_uNB,.'?`-í`

.Ii,Êü-Í.,`J`, W

ÉSPECÍÊicÀÇÃ®

r~Í:Sij,4Ero`

u

N'ÉDIOTOTAL

"ÉDIOUNIT

tTEM
CONE 24CM -KIT¢/ 10 UNIDADES Kit C/ 10 Unidades

Cone 24Cm Plástiót) Flexivel - Cotes Variadas Tamanho:

1

VALOR

-E±g-

24Cm

1

3,' R$ 56,821

KIT

R$ 170,46

.1
')1)

KIT C/ 50 UNIDADES CÓNE DEMARCATÓRIO HALF
CONE .CHAPÉU r' CHINÊS

2

Especificações:

Díâm`etro

aproximado: 19c" Dimensões (CxLXA): 19cm x7cm x
19cm;

Composiçãrp':

PVC

dobrável,

flexiyel;

'1

R$ 142,74

KIT

Produto:

importado; Cores Soriidas

1

CONE PEQUENO içone para sinalização, confeccionado

3

1 R$ 8,85

R$ 442,50

5o;

UND

em composto sinté!i'co. 24 ch de altura.
.

&i :w< n h

R$ 142,74

1)

;

`vALÕR:MÉn`lóüaBÁLPOLOTE RS 755.70

`9^,€t~;;,;j,jÁ`--f=F-Í
i

`v y:Y

+ ,*

~

,,

:tí-''t~.T:.`Á:-J+§í,;`çt`::ÍÉ.PTEÓ,É-|b6dsEDUcÀTivó<§

k!ú

=

C,

y\-1_

'TEM

~`

*í`':

JOGO
1

:^.

`í.Á

.+`c

m `.:`

DA

-

+

,í

1

ffí.

Ç

J?.`rc,t:`¥:i:::'é ,+`',jü*.ç-?ígí

+

r

ALFABETIZAÇÃO

t<

Jogo

•

da

Memória 40 Peçàs, 3+ Anos Dimensões do produto: 13 x

JOGO

•' MÉDJo

-<`i-;m!?P-F*r:

,,

T

'VALOR

\UNDr+`Ç,(ÍÂ`:.^, •.. `-ti,:?-:.._á \ 'J

í
-1,

É§pÉ£]F]cA4ÊÃ®>ó7

MEMORIA

13x5cm;420q

2

-

àL,u\¥¥~``:??í`:?-¥±`:+`]}

UNIT-

'

WALOR
MÉDlo

TOIAL

)41
1'

UND

R$29,14

R$ 116,56

(

L

TABULEIRO

DA

ANSIEDADE

0

jogo

é

composto por: 108 carias 1 tabuleiro 1 dado 2 pinos 1

'

UND

4

R$ 81,63

R$ 326,52

UND

4

R$91,07

R$ 364,28

manual

3

::mGo3:,:ru.esmr'ev:àtiduae?decoeTao'e:n:ààe',:c:Z'figc:;::
dívididas em pess\oas, ações, Iugares e sentimentos
ldade a pariirde 3 anos.

1

`\)1

QUEBRA CABEÇA DA D]VERSIDADE detalhes: todo
1Í1

t:iob::f:'ter:,T::a,g!.(.nãmoeíg!g'':#;:6ficcammcaàsn,fi::e!
1111

4

UND

4

S, 56,07

1

R$ 224,28

i:u::b:raaa::#:isd:e!qcun::,;:aTseodsd:í:fre:r:t:e:s::,:s::::emí,:as::ã
1

socialização,concen{ração,noção espacial e

raciocinjo

lógico. acompanhai sacolinha em filó. Altura: 28.00 cm

1

Larqura: 3.00 cm C`ómpn.mento: 20.00 cm Peso: 100 g

JOGO

SEQUENC|A

LOGICA

INCLUSÂO

'1li„,:2

SOCIAL

Confeccionada emL)MDF Composta por 16 peças de 7 x

5

7 cm representandó as sequências e os momentos de
cada um em figurás, pintadas e serigrafadas com tinta
uitravioieta atóxica ém uma das faces Embaiagem: caixa

UND

1

5

R$ 214,60

de madeira, medindo 17 x 9,5 x 4,5 cm, copi. tampa
seriqrafada; lacrada com pelícu'la de P.V.C encolhível

6

JOGO

E DUCATIV0
..

1

S EQU E NC IA

LÓG [CA

(

UND

5

1

R$42,54

RS,2|2'7or` +

ià\-

.t1
!1

7

PREFEITURA

hít

R9L3!£'_P£:ftfig`g&Sp[
Í

. `Q¥

mpiara.

PROFISSOES

EM

MDF

16

PEÇAS

Descrição

As
'1111

§t::::gnn::d::ç;:#o:°pe#i|%e€n::'i-:;:;:,iÊíaç;::to:':bfd:U:Z;nodn°a::
em

11,Íl

M.D.F, comp?sta por 16 peças de 7 x 7 cm
11'1

(1

[empre::ntafi#m:s\Ê:nqtáí::,asees::ÍgT:amdeansto%odmectíndt:
((1

uitravioieta atóxicã em uma das faces. Embaiagem:

1

))

li1\

11

:de:r,íg:ar:eâcd.Tma:L;;::md#e:::#:,:::i:5ni:4,:?móceonTofhTvgi
JJ

0

7

JOGO

DOS]lDILEMAS:

40

CARTAS

PARA

\11\

lRS,36,65

TRABALHAR VALPRES ÉTICOS COM AS CRIANÇAS

UND

R$ 109,95

3i!((

Dimensões : 9.6 x 8.2 x 1.2 cm

LIVRO TUD0 BEM SER I)IFERENTE CAPA COMUM

111RS, 33,46

1

í11111
1 1

::á:buemmds:r#,|:::edtí:ebíildh:,cso,:piessd:er:onia,ieía:

8

•--=_:---::---_-----::-::--:::-_=:-::-----:::-_::--:_:---:::---_::--:-_:-::-::_-:----_---:

UND

3

R$ 100,38

111

pàginas

lsBN-10(J' :

8587537288

lsBN-13

:

11

978-

8587537287 ldade;'de leitura : 1 -6 anos Dimensões :

25.2 x 24.6 x 0.6 cm
CAIXINHA

IDEAÍ, HABILIDADES

EMOcloNAIS

BARALHO Em. Habilidades emocionais,

-

há diversas

1

14 1
1

)b$ 54,841

possíbilidades panp a reflex.ão sobre a inteligência:nT,ov:íounaite':tt:ipeeíiàs::teÁaeqsuse.':,(qa::e,:ediàeesnesnãvoo'á:
9

R$ 219,36

UND

:d:::::oq+uâos;pfoanz;:,ae:nlt8:a!::acsomoutraspessoas)

!

JOGO I)E I)AMAS:íE XADREZ -TABULEIRO E PEÇAS

1111111P$ 37,75!)
11•2111

10

1!11

R$ 453,00

UND

g:n#b:sppeoõ-eã,`clmffnahvaa,,ó:4P:õme:,t::[e--6ã::mc,mr,a#::3,3
BRINQUEDO PEDAGÓGICO .MADEIRA BRINCANDO

COM AS LETRA§ 36 PEÇÁ§ Número de peças: 36
11

Dimensões do produto: 18 x 23.5 x 5 cm; 246 g ldade

1'llR$ 17,9511

UND

5

R$ 89,75

recomendada: 3 'an'os e acima -

fü

)Í1,:`1

-=+--.-

-____# _"oü8É~Êiã

DOMINÓ

DE

TRÃNSITO

28

PEÇAS

JOGO

111

EDUCATIVO EM MADEIRA Desenvolve: Associação de
l(! antecipaçãof fixação de conteúdo
idéias, raciocinio,,
12

específicos.

Composição:

28

peças

de

madeira

UND

5

1

!R$26,16

R$ 130,80

artisticamente seriárafado com desenhoê de diversos

T6oxtiv3oxsá,âcc#:CLpannahdoo:aesmpecGaixsa3:5exmo9dxeió:5T:dindo
DOMINÓ

EDUCATIVO

FRUTAS

1

BRINQUEDO
151,1

PEDAGÓGico Dé[scrição Contém 28 peças em MDF

tamanlio 7 x 3,5 x 'tamanho17x13:!#:cigàad:i:}noçba:
UND

13

R$ 34,9811(),

R$ 174,90

#oec:i#:ji:::tív::;¥m:e:;§;:;:e:aí:::mia:j!érvacão.
JOGO

DA iMEMÕRIA EDUCATIVA ALFABET0 EM

()

1.1

LIBRAS - FUNDAMENTAL Memória Educativa Alfabeto

Em Libras Contém0,3cmÉumdivert

111

111

ià5.6ep::,amsaãgjoMgBFd:a:âT.:,z5a;a:ã
ç o objetivo é associar o sinal em,alfabeto.0jogoécompostopor56
14

#acsenatsmíeãt:à #fi

51

UND

R$ 24,3211(

R$ 121,60

i;:i;j{:eãn:a:s:Íoa:r,i!¥s:e;n:v:.;!;;íimso:a:ie;fí;:::j:meile:;::u:i::
concentração, percepção visual, di§criminação de figuras
Caixa de madeira tamanho 22 x 13 x 5 cm
JOGO

DA

JV]EMÓRIA

MASCULIN0

E

1

FEMININO

CAIXA EM MADEIRA Aprimora a memória, a fixação da

percepção visua|RecomendadoparContém40peças.animaisdossexo |] a

111lR$ 29,451

atenção e a concentração.i!ii:M:ia:S.da:Pâ:riir:;:,::o.àno#:e:g:3!ds:d:e:

15

5

UND

R$ 147,25

Embala.qem: 13'x 1;3 x 5cm.

[Ú

VALOR MÉDIO GLOBAL \DO LOTE R$3.005,93
1

'

`\,

LOTE 05.80 LAS

,

YT^

,.(y{`?

`

ü`

VALOR
` MÉDioUJm

(

ESPECIFICÀÇÃ_0

lTEM

UND

Ql'DE

VALOR

mÉDIOTOTÁL

BOLA DE FUTSAL INICIAÇÂO (SUB-9) lndicada para

1

categoria iniciaçãoi !(sub-9) Material: poliuretileno, câmara
1

butil, do Sub-9 ao súb 11. Circunferência: 50 a 53 cm e 250

UND

4

UND

4

Ri 89,44

R$ 357,76

a 280 g de massa. i „
BOLA DE FUTSAL INFANT[L (SUB-13) lndicada para

2

li"4173

categoria infantil (sub-13). Material: poliuretileno, câmara

butil, miolo removível, Sub 13` Circunferência: 55 a 59 cm e

R$ 566,92}

350 a 380 q de mas§a,
1

111111,

11

tl'

PREFEITURA

M

l,N,à,`,':ÉúàLDEAcc,p

Avenida Paulino Fél-ix, NQ362-Centro-Ac Oplam
-

BOLA DE FUTSAL ADULTO (a par(ir do sub-15) lndicada

3

111

para categoria adulto.Materíal: poliuretileno, câmara butil,
miolo removível, adulto masculino e feminino, Sub-20, Sub-

UND

4

R$ 165,28

R$ 661,12

17 e Sub-15 . Circunferência: 61 a 64 cm e 410 a 440 g de
!

massa
BOLA DE BASQUETEBOL (72 a 74 cm) lndicada para
competições

4

Mcrofibra

fem[ninas

acima

matrizada.

Pe§o

de

12

cheia:

anos.

510

a

),R$ 136,251

Materjal:

565

g.

UND

4

R$ 545,00

Circunferência: 72 a 74 cm. Características adicionais:
Miolo removível.

BOLA DE BASQUETEBOL (75 a 78 cm) lndicada para
competições masculinas de categorias acima de 12 anos.

5

'1

UND

Material: Microfibra matrizada. Peso cheia: 600 a 650 g.

Circunferência:

4

75 a 78 cm. Características adicionais:

R$ 248,39

R$ 993,56

1

(

Miolo removível; tipo adulto.

BOLA DE HANDEBOL N°2 (54 a 56 cm) lndicada para

equípes femininas cadete e acima (acima de 14 anos) e

6

equipes masculinas infantil é cadete (entre 12 e 16 anos).
Material:poliuretileno,

câmara

de

ar

de

butil,

UND

4

lR"7,26

removível. Circuferência: 54 -56 cm e 325 a

'R$ 83,7o

BOLA DE VOLEIBOL (60 a 63 cm) lndicada para categoria

7

R$ 229,04

miolo

mirim. Material} PU.Peso cheia240 a 270, Circunferência60

UND

4

R$ 334,80

A 63cm, Caracteristicas adicionais:Mioloremovível
1\ R$ 152,51

BOLA DE VOLEIBOL 8.0 lndicada para categoria Adulto

8

(acima de 16 ancs) Tamanho: 67 cm; confeccionado em

UND

4

UND

4

R$ 610,04

microfibra

BOLA FUTEBOL CAMPO OFICIAL Grcunferência 68-

9

1 R$126,43Í

70cm, peso entre 410 -450 g, câmara airbility costurada,
miolo slip system removível e lubrificado, confeGcionada em

R$ 505,72

PVC. Tecnologia ultra fusion, sem costura.

BOLA DE BORRACHA Bola de borracha numero 10, lisa,
10

1'

sem ranhuras, com câmara airielx. , miolo system removível,

UND

10

P$44,86

peso e medida oflcial da cateQoría

R$ 448,60

BOMBA DE INFLAR Bomba de inflar, confeccionada em

maten.al sintético com aproximadamente 20 cm; agulha 4
11

UND

cm; peso 100 gramas e mangueira aproximadamente 18
Cm

).

ffi;;,;L

í-+,`

Ll,

`,;çj#_,),

`

4

H""6

vÁLOBr`MÉD]`.OGL,Ç)Éffi
"DO

R$ 153,44

LOTE Ri 5.40õ'00

ÀRéõBgÀARDÂ

ANEX0 11

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
H,

ICIPAL DE ACopm

A PREGOEIRA DA PREFEITURA

Processo: PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.07.25.01-SRPPE

às

Data e Hora de Abehura:

horas

OBJETO: REGISTRO DE PREÇç)S VISANDO À AQUIslçÃO DE MATERIAls EspoRmlyos E PEDAGÓGICOS
= DA SECRETARIA
DESTINADOS OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS -DE 1
DO TRABALHO E 'DESENVOLV

ENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA - ç}E

BÂslcon-ERMo DE REFERÊNcl

EM ANEXO AO EDITAL.

CONFORME PROJETO

LOTE..--.--.
TEM+;
1.

.L"
CONFORME ANEX0 1 DO EDITAL

1

.üÊ:ÊÚ``À}, biütTDE.

k

iiffiJ"#Tà!„2

~f.;¥É[9Éi§"SÁià'T`

ljl
VALOR GLOBAL RS

EM DE COMPRA.
íAkog3EOERÊkE%S:hÁte|ó(del,à,as(,podendoserpr-á-r-r-o-,-à-d-;,--a-;-o-i-t-á-r-à-à--e-;-;à-;Tç-ã-o--![,-!RDVALIDADEDAPROPOSTA:6P(sessenta)dias.|(

ANEXO 111

MODELO DE PROCURAÇÃO/DECLARAÇÕ'ES
lTEM 01 -MODELO DE PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO
I

OUTORGANTE:

A É'MPRÉSA, CNPJ e ENDEREÇO> tiêste ato repjesentada

(titular, sócio, diretor ou

representante), Sr.< NOME>, qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF) t

OITORGAD;:<NOMEDbcREDEN;lADO>quaHficação(nacionandade,estadocivmrofi;sl:jo,RG,CPFeendereço
j,o ju

nto a PREFEITURA

#R[cF:ÃL3EOÃtôàgÊ,nÁekoÊfse,:doaàooáteo:iaa,d,oe`,â',,vp:eanopÊEgGeÁaósEP.oEdTeàeôsNiârôkeop2r3ââi!i25.01 SRPPE, podendo o
Fr:;Tsot,aadses,::erç3:o:ods:%sú,maet:tsósedn:rehgaabr„Í:auçr:::easos,Rraorc:odjTean:oocousmdeon::çmãeontnoescedsesác:âdjppcàat%::ttoo,d::Voe:og:;áj:
atos pertinentes qo cerian}e em nome da Outorgante que se fizerem necessán`os ao fiel ç

rimento deste mandato,

cierite cle que` por força 9o ariigo 675 do Çódigo Civil está ob

o a satisfazer todas as

inclusive inte[por recursp

obrígações contraidas pe.l

Ou-t,Prgado.

(datá)

(representante legal)

PREFEITÜRA

DE

ÁCOPIARÃ
ANEXO 111

MO`DELODEPROCURAÇÃ0/DECLARAÇÕES
lT[M 02 -MODELO DE DECLARAÇÃO EXIGIDO NA HABILITAÇÃQ
:

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUIslçÃO DE MATERIAIS ESpdRT lvós E PEDAGÓGICOS
DESTINADOS OS CENTR'PS DE-REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS -DE 'NÇTEE,RESSE DA SECRETARIA

CONFORME PROJETO

DO TRABALHO E DESE,NV^OLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA -

BÀSIConERMO DE REFÉRÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.

DECLARAÇÃO

'ns,frito

no

cNPJ

no -......,

por

|nterTédi:...:.e .:e:,,d:e,pcrÊÊe:tgante

|ega|

o(a)

portador(a) da carieira''à;'','à'entidade nQ ......
DECLARA, para fíns do à'i#orsiá na PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.07.25.01 -SRPPE qúe:

a) sob as penas da lei

ra {odos os fin§ de díreito a que se possa prestar, especialúente para fins de prova em

processo iicitatório, junto
9.854, de 27/10/1999,

cad'a no DOU de 28/10/1999, e ao incis9 Xxxlll, qo artigo 7°,|\qa Constituição Federal, não

emprega menores de
(dezesseis) anos em trab

Mmcípio de Acopíara, Estadà do Céará, qúe, em cumprimehto áo.estabeiecido.na Lei n°
ezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, nihi çmprega menores de 16
o a|gum, salvo na condição de aprendiz, a pam.r de 14 (quatorzç) çi

odos os fins de díreito a que se possa prestar, especia,L':l

b) sob as penas da lei,
processo licitatório, junto

Mvnicípio de Acopiara, Estado do Ceará, que concorda integram;

edital e seus anexos;

\

c)queínexistequalquerfat|osu|ewenien{eimpeditivodenossahabilitaçãoparapariicípar

nte certame l ícitatório,

b'eh assim que ricariios cié\ntesl da obrigatorieàade de deciarar ocorrências postériores, nos.tefmos do ari. 3 2, §2°, da Lei

:)°sso:6:/s9:enasdaie„l:m(odososfinsdedireitoaaueseDossaDrestares0ecli

E.mail :

li

e) Que cabe a este, realizár o àcompanhamento, receber todas e quaisquer Ínformações rélativas ao presente processo

(prazos, comunícaclos, info':mativos e etc.), sob pena de decadência ou de conhecimento cho resposta tácita aos atos,
bem como, descumprimentb as'condições editalícias e as sanções relativas,
f) Que a administração, po[à erái ainda, de foma facultativa e complementar, também realizar a publicação em jornal de

ao

imprensa oficial

iflr:::,:gc;amf:)adçâoproe?e%rrrae#:#:pna:,âecà#,v:`:ao,áÊ.Receb,mentoou,a,nda,a±de
(

Peloque,porseraexpresiãoive:dade,firmaapresente,sobaspenasdaLei.

•.:::z

--_ ----------------- _

-

-;::=-:-_=---:=

ANEXO IV

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

âEÊGDÃEOREfÉiEà°N,%pN¥çg2:o¥:2<5Too,pê#âEDEREGisTRODEPREços>
VALIDADE:12(DOZE)MisES.
(

Pelo presente instrumentoi o município, por meio da PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA/CE, Estado do Ceará, §}

pessoa jurídica de djreito úblioo intemo, inscrita no CNPJ sob o N.° 07.847.379/0001-19, com, sede de sua Prefeitura 'iJ
Municipal na Avenida Pau no Félix, 362- Centro-ACOPIARA - Ceará - CEP 63.560-000, atrayés d.a SECRETARIA DE r ;

- neste to representada pelo Sr.

aqui denominado de ORGAO GERENCIADOR, i

considerando o julgamen{Q da licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNIC0 N° 2022.07.25.01-SRPPE, bem

como, RESOLV.É F9.gistrg| os preços das empresas signatárias, nas quantidades estim'adas e máximas anuais, de :''

::::{£n:eosmd:s::aÂ;;fi::çÊ;g:s:Ío:{%sp::cçaons:aed£sáoantf%n#:eàcso:o::,::sepsos:;eõv:§t:ss:âu::strumenwonvocator,oeas,
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO FUNDAMENTO LE9AL

:::ieasss:.dn:t:|cti:3çã:,DnEaê#aádFaÉâEPRRAELGÃ.%:oE2T4F2ooT!?3eN2oo;oog2,ióo|7ó2e5.3Ê.câÊEàEhiuk:#ÂOL-Sneo:;5i2#|e;à:
19 de janeiro de 2017, da Lei h° 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, e da Le! 10.520, de 17/07/2002.
(1

2.

D00BJETO

.

:NOTnTsi:#báDiio?dícpie:síiti,#aDO:SRTE:G!:í::gDR:o:::D:E::R::F:E:E"Ê:NNo:#!!l,;#:sii?ME#|cíi:%àAi:AEi:c:oi|:,Í:
cE, coNFORME pRojE+Ó BÂslcorrERMo DE REFERÊNclA EM ANExo Ao EDITAL.
2.1. Tudo conforme es

es contldas nos Anexos do Edital do processo originário, no qual restaram classificados

i:e:t!:3sljnatàriós.

em primeiLro iugar oS iicit
)

3.

i]ospREcoé
ÕES E QUANTITATIVOS
3.1. o preço registradoJ, ás especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais Condições ofertadas
tes.dos anexos desta Ata de Registro de Preços.

na(s) proposta(s) são os
4.

ÓRGÃO

PARTIC

Í:{:í.Sã°sóEr8ãR°ESTeAàiÂd£:i`:,:,ib.:.l:aspariicipantesdoregistrodepreços.

=í. XA#A±E 3:A#Ad: Re;% de

(DOZE) MESES, a pahlr

{a data,. rião podendo ser

promgada.

1\
6.

REVISÃOECANCÉLAMEhi+0
•

L.

+
.

=

*`,i

`.

.

:::,st?aâ:sminei::àaÃiao.T..oderárea"zarpesquisaderemadoperiod,Car,le,,te,afimdeverificariavantaJosldadedospreços
6.2. Mercado o`u de fato.due çieve o.c.usto .do 'tobjeto registrado, cabendo à Administraçãà promover as negociações
junto ao(s)fomecedor(es). Í

ii

Â.d3Lín3gt:::goocopnrveoçco;,râeg!i:;FÍoomíeoc:â:-rs(:s,suppae:o:eâ:c|arr::om,p:a'i:â:;ã:od.mserpcr:::sp£:smvoat,i::essup[:,#:gt3,e|:
mercado.

P R E F E I T Ü R A M U N i C I P A L T ii:i A C 0 P ] A R A
Averida Paulino Félix, N9 362-CeritTo -AmpTara -C±ará
CNpj n9 07.847.379/0001-19 / Telefone: (88} 8565-1999
Site:`^^AÀAí.acopiara.ce.gov.br

6.4, 0 fornecedor ,que hão aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso
assumido, sem aplicação de penalidade.

6.4.1.

A ordem dê classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preçoJs aos valores de mercado

observará a classificação original,

t

§:::í:::m:[::;;a:íí§::r§:j::;::ã:::e:;§:::;Í:ctíjoí::::s;;;:;;;;::eocs:::rceaoç;fi;r;:a:d:;:r;:;:or:e:,r;â::e:::e:cseddo:;:::ã::so;uedc;ormm;;:ív:a;;:;
apresentados; e

~.r

\

:r:.ç2o¥,ã::i:a¥;d:j:a:ês#qe:d|ndaa;:f:P:r§;v:e:;:ç°:r:e:Sàp:abi::a:S§:gg:U:=:n:c';g::d::':°çdpã:ovne:ri',:pa;a:netd::eornsig:ecj:::}ã-odestaataderegistrode

::;:íoreRã,:!;::dif:::ce3c:d:ç:õ:e:eE:âc%a::P:::edgisot::::n::i;:çeonst,oequ,va,entenoprazoestaelecido

pela Administração,

sem justificativa aceitável ;

:L7.3,

Não aceitar reduzir o i,eu preço registradma mpótese deste se tornar superior àqrles,.praticados no mercado;

6.7.4.

Sofrer sanção administrativa cujo efeito tome-o proibido de celebrar contrato admin strativo, alcançando o órgão

à formalizado por despacho

§::r::g;:Íd:g°:::r;:;§ja:djo:(§):P;:;!g;ip;i|::t:ed!:i:r:t;P:°:1:poS::d:e:Paraeo:£tr:rl:arndp°eoi:'::atnossôu:et;:níe:t:,6d:c4o:r:

te de caso fortuito ou força

:â:::,qupeoirre:.:::q:`:Pntceur:spsrjTpeúnbt,?c::oaja,dev,damentecomprovadosejust,ficados.
6.9.2.
7.

A pedido do fo[necedot.
CONDICOESGERAIS

1

recebímento do objeto, as

:blr:gaAçsõ::ndd:ç.âàsm:n:::ts?:::x::%ãmoe::d:,nrt::::tr:â,:,cpoeT:,,â:dg:a:oãepma::secnot:ediç do ajuste, são as que se
encontram definidas. no Projeto, Básicoftermo de referêncja e no Edital da licitação de orig

7.2. As paries ficam, ainda, àdstritas às seguintes disposições:
7.2.1.
Todas as alterações que, se fizerem necessárias serão registradas por inteméclio

lavratura de termo aditivo à

3:Ê.s2:nte,:::gdrâEeegs,tsatrÃt:eo:rs:eç:ssanexos„Ed,ta,depREGÃOELETRÔN,Coque,he origem e seus anexos, e as
3:2.p3:StaÊdvae`ã:âomg:eusci:nc:isoÊ|fi::,ii2:;ocontratodecorrentedopresentereg,stropara

operação financeira,

sem prévia e expressa auton.zação do MUNICÍPIO.

d:!a;qr:::
prerrogativas

dispostas no

:#á583;sleir#o8`.S6'68,agriá:,i:,ienrt:tsa'es:ornesso:T:!T'odireitodefazeru§odequdquer
7.2,5.

A inadimplêncía d'o fomecedor com referência aos encargos trabalhistas, fiscajs ecomerciais não transfere ao

9.3. Promover, pçn.odicamente, ampla pesquisa de mercado, de foma a comprovar) se os preços registrados
pemianecem compatíveis com os praticados na Administração pública;

,

::::Ã:,,cdaur:irg::::tiudaaisarean:giaciã:iee!ad:sopr:::tsrarã%si:d::;pena,,dadesdecorrentesde;infraçõesnoproced,mento
iícitatório; e

!,

'

9.6.Aplicar,garantidaaampladefesaeocontmditório,aspenalidadesdecomentesdodes¢umprimentodopactuadona

ata de regi§tro de preços ou do c|escumprimento das obrigações contratuais, em relação às s'uas própn-as contratações.

10.

ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

10.1. É \/edado efetuar acréscirnos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, nclusive o acréscimo de que
trata o § 1° do ari. 65 da Lei n° 8,666, de 1993.
11.

DOSILÍCITóSPENAIS

11.1. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na fo

a legalmente prevista, sem

prejuizo das demais cominações aplicáveis.
12,

DOFORO

12.1.0 foro da Comarca de Acopiara/CE é o competente para dirimir questões dec :,',::
ntes da execução deste
lnstrumento, em obgdiência ao: disposto no § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de|:',unho de 1993, alterada e
consolidada.

para firmeza e va,idade do pacíuado, a presente Ata foi ,avrada em O2 (duas) vias de iguá, teor, que, depois de ,ida e

achada em ordem, vai assínada pelas partes.

ACOPIARA/CE, _ DE _ DE

<NOME DO SECRETÁRIO>

SECRETÁRIO DE <SECRETARIA>
ÓRGÃO GERENCIADOR
<NOME DA EMPRESA>

<CNPJ>
<NOME DO REPRESENTANTE>

<CPF>
DETENTORA

pReFEITURA

DE

ÂCOPIÃRÃ
ÁNEXO I Â ATA DE REGISTRO DE PREçOS N°

RELACÃO E QUALIF[CACÃO DOS FORNECEDORES COM PREÇOS REÓISTRADOS

01. RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:
ENDEREçO:
FAX:

TELEFONE:

RG:

REPRESENTANTE:
BANCO:

AGÊNCIA:

CPF:
CONTA CORRENTE:

ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO

CO NTRATo No: *****************»Í**#

PREGÃO ELETRÔNIC0 N° 2022.07,25.01 SRPPE

CONTRATO QUE ENTRE Sli CELEBRAM, DE UM LADO
A

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE ACOPIARA,

OUTRO A EMPRESA

E

DO

PARA O FIM

QUE NELE SE DECLARA,

â7¥r7N!C7,9P,,ooooPE|âccg:,âé#,d:ssbu:opdmofeç:àúúupnei:;::,Jnu:idÀ::ní#i#nEú:::,:'i!t6e2Toá::;rc=aAàoog,NApàs-o!eoar:.:l
CEP 63.560-000, inscrito nb CNPJ sob o N.° 07.847.379/0001-19, através da SECRETARIA DE
C.P.F. NO
aqui denomínado(a) de CONTRATANTE,
áto representado(à) pe,a sr(à)
estabelecida na _ insçrita no CNPJ"F sob o n.°
e de outro lado a Empresa
-, portador
neste ato representada pelo (a) Sr(a).
' apenas
(a) do CPF n°

denominadadecoNTRATIDA,fimamentmsiopmsenteTERMODECONl.RAT0medianteasclàusulasecondiçõesa
seguirestabelecidas:
CLAUSULA PRIMEIRA -DO FUNDAMENTO LEGAL

.,,,.,,,,,,,.,.,..,., _,__.__
1.1.

_ T-=viLiÉin.-1-_.

[..

.

i`úl-:.=Tii-l

,

Processo de Licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022.07.25.01SRPPE, cujo objeto é o

ã:GàsETNRTOR3:pDREEÇROEs:EVÉSÊAN¥pAoâEA&é[ss,igTÃÊONg,LMSAOTCE,Ãif.iÊássp?Riiv?NSTERPEESDSAEGgÊicsoEscREf[LiÂDgg
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ACOPIARA - CE, CONFORME PROJETO
DECRETO FEDERAL N.°
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Federal

N° 8.666/93 - Lei

das Licitações Públicas c/G ós termos da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002.
!
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no presente Contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
=_J -:r`-.{ ~

1

3.1. 0 valor global da presente avença é de RS

), a ser pago ria proporção da entrega dos
produtos licitados, segund,o as ordens de compras/autorizações de fomecimento expedidas pela Administração, de
conformidade com a§ notas fiscais/faturas devidamente atestadas `pelo Gestor da despesa, acompanhadas das
Cehidões Federaisj Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condições do edital.
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VALOR TC)TAL `

1.

1

VALOR GLOBAL RS

3.2. 0 valor do presente Co'ntrato não será objeto de reajuste.
33"ahipótesedesQbrevíremfatosimprevisiveis,ouprevisiveisporémdeconsequência!incalculáveis,retardadoms
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manutenção do equilibrio econômico-financeiro inicial do contrato, na f?ma do ar{igo 6tí, 11, "d" da Lei+Federal n.°

8.666/93, alterada e cohsolidada.

3.4. 0 pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após adimplemento da obrigáç o e encaminhamento da
documentaçãotratada,no§ubitem31,obsewadasasdisposiçõeseditalicias,atravésdeTéito na Conta Bancária do

fornecedor ou através de cheque nominal.
3.5. Por ocasião do fomecimento deverá ser apresentado recibo em 02 (duas) vias e a respeçtiva Nota Fiscal,
CLÁUSULA QUARTA-DÁ VIGÊNCIA DO PRAZO E FORMA DE ENTREGA

ÍÍ

assinatura e vigerá até

4.1. 0 presente lnstrumento produzirá seus juridicos e legais efeitos a partir da data de s
DE

DE20

.

4,2. No caso do maten.al, bbjeto do presente contrato, ser entregue na sua totalidadetahtes da data de témíno do
contrato, fica o referido contrato automaticamente expirado.
4.3. lndependente da quanti.dade de cada item deste contrato à administração ficará no direi o de solicitar apenas aquela
quantidade que lhe for estn.tamente necessária.
4.4. DO PRAZ0 E LOCAL DE` ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues no prazó màximo de 10 (dez) dias,

pela Secretaria Competenté.
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sujeito às penalidades previstas no edital.

.

4.6. A ORDEM DE COMPRA será emitida será via fax ao seu numero de telefone

ia e-mail ao seu endereço

om assinatura/nome e CPF

Í:;ilôôn::;ta:::oas:e:r:.:eà:::s:mii.s:ui:i#:a:":,ãc;:n,td;re:d::ri:s:pce:c:gs:,d:;n:st:a::stbe:íí.#Ícfoa:::::ae:
ent¢

e fiscalização do contrato,

que emitirá o atesto`de6ÍarahJdo a entrega dos be-ns.
4.8. 0 aceite dos bens peío Óígão recebedor não exclui a responsabilidade civil do fomece Õr por vício de quantidade,

qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no Anexo deste Edital quanto;aos produtos entregues.

:egc.eg:,ót:dn::c;toandvoesníêenvc::ãâoo::gdãe.c:nr,:,:smsacá:neogd|:Foan#,::ir:gfi:,a::ter:rãudeus,fnet:oomp:af!:cíoenâodna,,,ãtà?aãcoo,rdmoe:?aTt:
a expedição de pen.ódicasl ORDENS DE COMPRAS pela Secretaria Gestora, constanrdoí o local e a quantidade de

produtos a serem entregues.

,

4.10. No caso de constatação da inadequação dos bens fomecidos-às normas e exigências .especificadas neste Edital e

na Proposta vencedora a adminístração os recusarà, devendo ser de imediato ou no prazo mâximo de 24 (vinte e quatro)

horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste
instrumento.
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CLÀUSULA QUINTA -i DA PJRIGEM DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUN
pAL DE Áca4>lARA
Avenida Zbuljno Féli*, N9 362 -Ceíiiro ~ Acapiara - Ceat.á
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5.1.

As

despesas

decorrentes das eventuais contratações
nas dotações orçamentàrias:

=J;=à`:iJ_

correrão

à

conta

,

de

Becursos

oriundos

de:

CLÁUSULA SEXTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

== =_-' t ,6.1. As partes se obrigam recíprocáhente a cumprir integralmente as disposições do instrümento convocatório, da Lei
Federal n° 8.666/93, alter{ada e consolidada e da Lei Federal n.° 10.520/02 e do Decreto Muhicipal n° 005/2017 de 19 de

janeiro de 2017.

rigorosamente as especificações contidas no Projeto Bàsico,

sua proposta, bem ainda às ,normas vigentes, assumindo o

!oo:;::cnjd;:o,le::?:;,e:a::s:atsioí#i::;:eeâ:::p:a:g:i:;::ts!o:n:sstt:o#::d:etributos,

taxas e quáisquer Ônus. de on.gem federal, estadual '

e municipai, beh coLmo,;l quaiéquer' eficargos j.udiciais ou extrajudiciais, sejàm tiabaihístas, prevldenciários,' fiscais e

comerciais resultantes da éxecução do fomecimento que lhes sejam imputáveis, inclusivei com relação a terceiros, e
ainda:

a) executar o fornecimento dos materiais licitados dentro dos padrões estabelecidos pe[o MUNICIPIO, de acordo com o

especificado no instrumento convocatório, no Anexo 1, que faz parie deste Ínstrumento, observando ainda todas as
normas técnicas que eventualmente regulem o fornecimento, responsabilizando-se ainda por eventuais prejuízos
decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

b) assumir a responsabilidade pelci pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual
e municipal, bem como, qiiaisquer encargos judiciais ou extrajiidiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputàveis, inclusive com relação a terceiros, em
decorrência do fornecimentó;

c) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o'objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do fomecimen`to, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
pelo órgão interessado;
e) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As' decisões e providências

que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas a séus superiores em tempo
hàbil para a adoção das medidas convenientes;
f)aceítar, nas mesmas icondjções registradas, os acréscimos ou sLipressões que se fizerem no fomecimento, até 25%

#:tnetreeâ:nrcoosp:à:eer:j?s'€%a#rai:,cn,â;act:#zr:dmoe,:rcoofut:acti:,nàamfeonToad:::el;i::sadmog#5Níca#o8.666,93'
h) comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais :que estiverem em desacordo
com as especificações constantes cleste instrumento, nem quaisquer pleitos de fatur.amentos extraordinários sob o

§re::ã::a:eopseriee:tc:::enc:#o:nt€ueec;onrc::sã:oíÍ:Ítoabdj:;o ::[;ra#S&.,cÍp,o, cujas rec,ahações se obr,ga a atender
prontamente, bem como dar ciência ao MUNICÍPIO, Ímediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar

quando da execução do con'trato;
j) dispor-se a toda ei quálquer fiscaljzação do MUNIcipIO, no tocante ao fornecimento dos materiais, assim como ao
cumprimento das obrigaçõeé previstas nesta Ata;

::spor:vdeer:::::oouspma:;íi:,ançecoeã:áqriuoas,qàugra,,aa,::e!â;plenaoperaclonalidgdedofomecimento,inc,usivecon§ideradosos
1) comunicar imediatamehtç

o MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no eridereço, con{a bancària e outros julgávejs

Áecessán.os para recebim:eh

de correspondência;

m) possibiiitàr ao MUNicip]i

efetuar. vistoria nas suas instalações, a fim de verificar as condições para atendimento do
_r\

objeto contratual ;

AL
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/`C:QPIARA

Avenida Paulino fétix, N9 362 - Centro -Acopíara -C±ará
CNpj nQ 07.847,379/0001-19 /Teleforre: (88) 356Sil999
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sem qualquer ônus para o MUNICIPIO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis da

n) substituir em qualquç

recusa, no todo

e os materiais recusados pela Ad-ministração, caso constatadas divergências nas

especificações, às nom

gêr.cias especificadas no Projeto Básico, no Edital ou na Proposta do Contratado;
ela Administração, para representá-lo nà execução do fomecimento. As decisões e

m) indicar preposto, a

m a compeiência do representante do fomecedor deverão ser comunicadas a seus
a adoção das medida§ convçníentes:

providências que u[tra

superiores em tempo h
n) aceitar, nas mesmas
fomecimento, até 25%,

Ões do-registro de preços,.oé acréscimós ou supressões quantitativas que se fizerem no
cinco por`cento) do valor inicial atualizado da contratação, na foma do § 1° do artigo 65 .

da Lei n° 8,666/93;

o) a entrega dos prodv`t

se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do Município;

p) informar nas embal

e transpor[e dos materiais, mediante etiqueta ou gravação na própria embalagem, em

letras de tamanho comp
e data da Ordem de Fo

os seguintçs dados: marca/fabricante, quantidade em cada caixat número do Contrato, n°

q) manter, durante a vig
relativo à licitação da q

a Ata de SRP/contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital

observado, quando do§

e ntos à CONTRATADA.

nto e o nome da fornecedora/fabricante;
orreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, lnciso Xlll, da Leí n° 8.666/93, que será
t
statação
da inadequação dos bens fornecidos às normas, e exigências especificadas no

6.2.1. No casó

Proposta do Contratado, o Contratante os recusará, devendo 'no prazo máximo de 24

Projeto Básico, no Edit

ri#q:ados às supracitadas condições;

(vinte e quatro) horas ser
6.3. 0 CONTRATANTE

Sea:

e:cf:;::ci:ecn:"dT.TJeAnDs?,ereds:a:à::|hp:etpoodsat:sásd:nv,'#e,eç:t:sidee:t::iaa,::;|:nt,o.dso;uoe:

6.3.1. assegu

locais onde se fizer n

eventualmente, forem
to ao CONTRATADO na Íorma prevista neste instrumen

6.3.2. efetiiar
'-`

CLÁUSULA SÉTIMA .

do fornecedor, de quaisquer das obrigaçõ:g definidas n,este instrumento,
complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das anções previstas na Lei n°
seguintes penas:
:u:6e:#:3:,u%:e%rsa#eu;;e:n:t#Pãnà::::oc:oep:u;,,:tagrise:
7.1.1. Se-o ,fom

ou fraudar ná exeóução

or ensejar o retardamento da entrega do objeto, não mantivér a Proposta de Preços, falhar
ecimento, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fra de fiscal, ficarà impedido de

iicitar e contratar com o M

!Ítura de Acopiara pelo prazo

de até 5 (cinco) anos,

;ões legais:

1- multa de até 20%.(viiite

;#!:Í':to.d,â::a::c:;vâa:::Sie:r,a::ge:S,:r;:n:,:Í,!,::soen!açaddea:t::sdcâ:,rr:

a) apresentar docume Í.t:ae;p#r;#Íto:,:;gf:£a:
b) não manter a Proposta
c) fraudar na execução d
Ontrato;
1
d) compor[ar-se de modo
ÇIôneo;
7.1.2. Multa mo

objeto registrado solicita
da Ata, aíé,o^lin]i,teítde.15
7.1.3. Muíia mo

oria de 0.5% (meio. por cento) do valor do pedido, por dia de ;a raso na entrega de qualquer
contados do recebimento da ORDEM DE COMPRA no ende:i ço constante do cadastro ou
(qyinze

oria de 2
m

nto) sobre o valor do pedido, caso seja infen.or a

dias;

Vinte por cento) sobre o valor do pedido, na h

atraso superior a 30

sita

s .ocorrências que possam .acaríetar transtomos ao desenvo`Mmento do
da administração, desde que não caiba a ap!icação de sanção mais grave,
e do líc

de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, nâ Ata de Registro de

outrps doôumentos que o comp`lemeniem, não abrangidas nos sub itens anteriores, serão
aplicadas, sem prejuízo d
asseguintespenas:

deriatis sanções previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e-consoíidada,e na Lei n.° 10.520/0

!

7.2.1. Advertênc'l
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PREFEITURA MÜNI
Avenida baulírio Fõi-ix, Ne 3i

F,q`l DE ÃcorJiA.RA
-Centío -Acopfaía - Ceat.á

7.3` 0 valor d'a multa apljcada deverà ser reco"do ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
notificação ou decisão do rçcurso, pormeio de Documento de Arrecadação Municipal ~ DAM.

7.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, serà automaticamente descontado do pagamento a o
licitantefizerjus.

7.3.2.

Em casó de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante,

o valor devido será cobrado

administrativamente ou iis rito como DMda Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os

encargos correspondentes
7.4. A falta dos bens

1(

penalidades .a que está,

pode[á ser alçgada como motivo de força maior e não éximirá a CONTRATADA das
ita.pelo não cumprimento das.obrigações estabelecidas neste:contra{o.

7.5. Após o devido p

sso admihisirativo,. conforme disposto, no.,Edital, as. muitás pecuniárias previstas neste

lnstrumento serão. des

adas de,`dualquer crédito exi§tçnte no Múnicípio em favor da,,C.ontr.atada ou cobradas

J,u:i.CiÂ:m#ee,sn::n::;siêt adeste.

`

aiteradaeconsolidada:r #|:t£'#deant:Scodnev:::Stó;.:o[ç°e,S lmpostas nos ariigos 86 a 88 da Lei Federa| n ° 8.666/93,
CLÁUSULA OITAVA -DA RESCISÃO

±::í===~-=:Í-_-r=:,.=,._:À,:y=.y,
8.1. A inexecução total oü parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, independeTtemente de interpelação

J:u.!t',:;a;êç:::;ua:S,pci,:i;.âu:u:ê#::;uS:itc::;;::#Sj;sais:sP,:e:Vs`p::ti:e:n:';;t:rta:ta:t:Ea::;â'râ,rre:tsoc,:de,d:e:,:k:erri:n::r::íoa,?:nedsepr:|ad,:vnat:::

:::g%sõaess::c:amse:.:::t::ei:pcÊrvi:!saspioavÊ:|::í:;ã::nsau:ore#cduoçsãà,ri:gcoosm;;deo73uda:§f:,e;.#ã,!::sàssuascláusula"
.
__
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.', J
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8.3. 0 procedimento de rç s::isão observará õs dí{ames previstos nos a-riigos 79 e 80 da Lei' de Li\citações.
CLÁUSULA NON.A - DAS
9.1. 0 CONTRATADO

por ele assumidas, tod
9.2. 0 presente contrat
9.3. 0 CONTRATANT

lsposIÇÕES FINAIS
ga a manter, durante toda a execução do contrato, em com\patibilidade com as obrigações
ndições de hapilitação e qualificação exigidas na licitação.

eus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e ã propos{a licitatória.

erva g direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n°

8.666/93, alterada e co

da:,

9.4. 0 presente coritr

erá sQr.alterado unilateralmente pela Administração ou por'acordo das partes, com as

devidas justificativas, n

s previstos na Lei.

9.5. A inadimplência d

atado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e çomerciais não transfere ao

CONTRATANTE a re

bilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto dó contrato ou restringir a

regularização e o uso d

i

9.6. 0 contratado, na

ços pela Administração.
o do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuáís e iegais, não poderá sub-

contratar partes do con

m a expressa auton.zação da Administração.

9.7. A Admjnistração

no todo ou em pahe, os bens fomecidos em desacordo çom os termos do Processo

Licitatório, da proposta

cont'ato.

9.8. lntegram o presente

to, independente de transcrição, todas as peças que fomam o Procedimento licitatório e a

proposta adjudicada,
9.9. A Contratada, na
pessoal, eximida a Co.

.1

!

do Contrato, será a' única responsável perante terceiros pelo§ atos praticados por seu
de quaisquer reclamações e indenizações.

CLÁUSULA DÉCIMA

P R E F E I T Ü R A iNI U N I C I Í?LA!

A`/enida Paulíno Félij(, N9 362 -ç3;iái§ffô--Acopfara -Cea rá
CNPJ nQ 07.847.379/00Q1-19 /TeFefohe: (88) 3565-1999
Site:w\m^/`Ba]piara.c:e.gov`br

do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 dejunho de 1993, alterada e consolidada.

obediência ao disposto

Assim pactuadas, as pnjlie:O firmam o presente lnstrumento, l`avrado na Procuradoria Ger 1 do Município, perante
testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

ACO P IARA-CE,

DE

NOME DO SECRETARIO GESTOR: *H******H*"*#
SECRETARIA MUNICIPAL DE *****;*Á*****#
•

,

l,ll .r

CONTRATANTE

NOME DA EMPRESA:*w**Àáá;;*;;;*#*****

CNPJ NO #--*M#
NOME DO REPRESENTANTE: ****H****w****H**

CPF NO """H**
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1.

CPF. NO

CPF. NO

PREFEITÜRA

EIE

ACOPIAFtA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

i

A PREGOEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 2022,07.25.01-SRPPE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - CEA

torna público, para

conhecimento do s]

|:n:eo'iãE:oa::2i,éoq:u.:S;e,:gí;:d3a|:';a;#uisN|jÃmoopd:aídç#:o:R:AGi;3:!:::e:!:v":o:moí
OS OS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO
MUNICIPIO DE A topIARA - CE. CONFORME PRojETO BÁSICon.ERMO DE IREFERÊNCIA EM

#£.£.o00Vm#O:Ét:C:::£tí!::#iLLS;:P::!:%O#E:A###E.hri2Ê
AS O9:00MIN, ab#tturg das propostas as O9:15min e a fase da disputa de lances as 10:00min
i:::T:::!:j
ÀHDOMiâLjFFADTE,virsÊIL:âl,aoA::::d:nJCoosn:músa:quneasi:it,:::nona6o3,edAero:i:asc-ox:sospi:iac-EgeTaF:
Maiores infoTaçié,s .no endereço citado,
mail:licitaaco

no horário de 08:00h às 12:00h e através do e-

hotmail.com. Antônia Elza Almeída da Silva- Pre

A SER PUBLICADO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022.

PREGOEIRA

P R E F E I T Ü R A M U N I C ! P,&tg`Ü`Ê Á C 0 P I A R A

Avenida Paulino Férix, N9 362 -Cerrtro -Acopiara -Ceará
CNPJ nQ 07.847.379/0001-19 / Telefone: (88} 3565-1999

Ceará, 03 deAéosto de2022 . i)iário oficíal dosMunicípios do Estado do ceará .
que será realízado Cer[ame lic\itltório na modalidade Tomada de

:;::Í:i£í::b:iedà:eÃe;s;ín:Es:d:eãiEúà:T(ecoàee.i:áç.Íààp;:â:bc;Éaí::i:ã:i
Agosto de-2o22, às i3:30 horás

rifo rmações:
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Art.1° - Denomina a parede do açude de Uriari, dístrito do Município

óe Aicop.iaia, paia o rio"e óe JOSEFA VENERANDA DE JESUS,
conhecida como Elinete, treeho compreendido início na Rua Nossa
Senhora do Camo e termina na sangria do açude, e dá outras

_LZAAI.MEIDADASILVA-\i
Pregoeira.

i)rovidências.

Art.2° - Esta lei entra em vigor a partir da sua pub]icação, revogadas
as disposições em contrário.
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