EDITAL DE LICITAÇAO
Pre ão Presencial N° 2021.04.22.01-CM
1APARTE:PREÂMBULO
1) OBJETO

A) DEFINIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DE
EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CEARÁ.
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8) PRAZO, LOCAL E FORMA DE ENTREGA: A entrega dos Materiais licitados será em
local indicado pela Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, de forma parcelada, sendo logo
após o encerramento das negociações com um prazo máximo de 03 (Três) dias úteis após
a solicitação.
D) JUSTIFICATIVA DA UTILIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL:
Justifica-se a necessidade de realizar pregão presencial, em face da complexidade do
objeto da licitação, que requer cautelas específicas em relação aos procedimentos, como a
apresentação de documentação na hora e negociação de preço imediata associadas à
certeza de que o representante ou procurador da licitante detém profundo conhecimento
dos Materiais a serem fornecidos junto a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte-Ceará;
A presença física dos atores na sessão pública, como pregoeiro, equipe de apoio e licitantes,
é fundamental para que os concorrentes demonstrem conhecimento aprofundado sobre o
objeto licitatório. Em licitação dessa complexidade a forma presencial oferece índice
razoável de certeza e segurança jurídica quanto à sustentabilidade da oferta do vencedor e
sua capacidade técnica para executar o fornecimento dos Materiais licitados.
A complexidade do objeto desta licitação também exigirá do pregoeiro o controle absoluto
da sessão, cuja fase de lances só deverá ser encerrada quando esgotarem todas as
possibilidade portando uma melhor proposta para a Administração Pública.

ACAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CEARA, acima identificado no uso
de suas atribuições legais, através do Pregoeiro e equipe de apoio torna público que no
dia 11 de Maio de 2021, às 09:00hs, na sala da Comissão de Licitação do Município de
Juazeiro do Norte, sito na Rua Manoel Pires 471, Jose Geraldo da Cruz. CEP. 63.040660 - Juazeiro do Norte - Ceará, CEP: 63.040-660, será realizada licitação na modalidade
de PREGÃO PRESENCIAL, visando a aquisição do objeto supramencionado, conforme
descrito no objeto deste edital e seus anexos, sendo recebidos os envelopes contendo
as propostas de preços e os documentos de habilitação das empresas interessadas, e
em seguida, dado início à sessão de Pregão. Este procedimento licitatório reger-se-á
pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores - Lei de
Licitações, da Lei nº 8.078, de 11/09/1990- Código de Defesa do Consumidor, da Lei nº
10.520, de 17 de ·ulho de 2002, Lei Com !ementar 123 de 14 de Dezembro de 2006 e
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suas alterações posteriores, e demais normas pertinentes e, ainda, pelas disposições
estabelecidas no resente edital e seus anexos.
2ª PARTE: DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS:
1. DO OBJETO
1.1 A presente licitação tem por objeto o constante no Preâmbulo deste Edital, de acordo
com as especificações contidas em seus anexos.
2. - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1
Poderá participar do pregão qualquer pessoa jurídica localizada em qualquer
Unidade da Federação, desde que atenda a todas as exigências constantes deste edital e
seus anexos.
2.2
Não poderão participar da presente licitação os interessados que se encontrem em
processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam
cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar
com a Câmara e Prefeitura de JUAZEIRO DO NORTE, ou tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como licitantes que
se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio.
2.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma
empresa neste Pregão, sob pena de exclusão sumária de ambas as licitantes
representadas, assim, deverá escolher qual da empresa participante será credenciada.
2.4. Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação
3. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
3.1 Cada licitante deverá apresentar, simultaneamente, 02 (dois) conjuntos de
documentos, a saber: de Proposta de Preço e de Habilitação, vedada a remessa via
postal.
3.2 Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preço e à Habilitação deverão ser
entregues separadamente, em envelopes opacos e lacrados, rubricados no fecho e
identificados com o nome do licitante, o número do CNPJ, o objeto da licitação e,
respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preço" e "Documentos de
Habilitação"), na forma dos incisos I e li a seguir:
1- envelope contendo os relativos

à Proposta de Preço:

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ
PREGÃO n. 0 2021.04.22.01-CM.
OBJETO:
LOTE: (quando necessário)
LICITANTE:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _CNPJ: _ _ _ _ __
ENVELOPE nº 01 (PROPOSTA DE PREÇOS)

li - envelope contendo os documentos de Habilitação:
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CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ
PREGÃO n. 0 2021.04.22.01-CM.
OBJETO:
LOTE: (quando necessário)
LICITANTE:_ _ _ _ __ _ _ _ _ _CNPJ : _ _ _ __
ENVELOPE nº 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)
Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser
apresentados em original ou cópia autenticada por cartório de notas.
3.2.1 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes à habilitação e à proposta de preço e seus anexos, deverão ser
apresentados no idioma oficial do Brasil.
3.2.2 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório,
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos
consulados e traduzidos para o idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado.
3.3
Não serão aceitos documentos apreséntãdos por meio de fitas, discos magnéticos,
filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras,
desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço.
3.4
Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente edital, por irregularidade,
protocolizando o pedido até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização do
Pregão, no endereço discriminado no preâmbulo deste edital, cabendo ao pregoeiro decid ir
sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
3.5
Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital a licitante que não
protocolizar o pedido, em conformidade com o disposto neste edital, até o segundo dia útil
que anteceder à data de realização do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá
efeito de recurso.
3.6
A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não a impedirá de participar do
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
3. 7
Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
3.8
Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese
do documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado
de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do
mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento será considerado
válido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissão.
4. - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE nº 01)
4.1 O envelope "Proposta de Preço" deverá conter a relação dos Materiais, sua
discriminação conforme o edital, contendo a marca ofertada e seus respectivos preços em
algarismos e por extenso, em únicas via, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas,
em papel devidamente identificado com o número de inscrição no CNPJ ou timbre impresso
do licitante e número de telefone, número de conta e agencia, devendo, suas folhas serem
rubricadas e numeradas.
4.1 .1 - A indicação da razão social da empresa licitante, o número de inscrição no CNPJ
de seu estabelecimento e endereço completo deverá ser o que efetivamente irá prestar o
objeto da licitação.
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4.2 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro argumento não previsto em lei.
4.2.1 - As Propostas de Preço serão consideradas de acordo com os Anexos deste Edital,
por Lote, expressa em Real (R$), em algarismos e por extenso, computando todos os
custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como, MARCA e
todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas,
fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que
incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos Materiais,
constantes da proposta, abrangendo, assim, todos os custos com os Materiais necessários
à execução do objeto em perfeitas condições de uso e a manutenção destas condições
durante o prazo de contrato.
4.3 - A validade da Proposta será de 60 (sessenta) dias;
4.4 - Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros,
devendo o pregoeiro proceder às correções necessárias.
4.5 - O representante do licitante, que será credenciado nos termos dos itens 6.5 e 6.6
deste edital, deverá estar apto a formalizar na própria sessão, por escrito, Proposta de
Preço que consubstancie o lance vencedor, se for o caso, segundo o item 9.5 deste edital.
4.6 - Esclarecendo, os preços unitários deverão ser apresentados obedecendo a coluna de
unidade e entregues conforme a especificação constante no anexo.
5. - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE nº 02)
5.1
O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os seguintes documentos,
em idioma nacional, em uma única via, sem rasuras, emendas ou ressalvas, conforme
relação a seguir:
1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a) Cópia da Cédula de Identidade do representante legal da Empresa;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e aditivos devidamente registrados,
em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
f) REGISTRO NA ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso de
cooperativa, acompanhado dos seguintes documentos:
1) Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 a 21 da lei 5.764/71;
li) Comprovação da composição dos órgãos de administração da cooperativa (diretoria e
conselheiros), consoante art. 47 da lei 5.764/71;
Ili) Ata de fundação da cooperativa;
IV) Ata da assembleia que aprovou o estatuto social;
V) Regimento interno com a Ata da assembleia que o aprovou;
VI) Regimento dos fundos constituídos pelos cooperados com a Ata da assembleia que os
aprovou;
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CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NOR
VII) Editais das 03 últimas assembleias gerais extraordinárias.
g) Alvará de Licença de Funcionamento da empresa
li - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, CONFORME O CASO:
a)
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b)
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
c)
Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal de seu domicílio, Certidão
Negativa de Débitos Gerais ou ISS.
d)
Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual de seu domicílio;
e)
CERTIDÃO EXPEDIDA CONJUNTAMENTE PELA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL (RFB) E PELA PROCURADORIA - GERAL DA FAZENDA
NACIONAL (PGFN), REFERENTE A TODOS OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS
E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (DAU) POR ELAS ADMINISTRADOS, INCLUSIVE OS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVISTAS
NAS ALÍNEAS "A" A "D" DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DA LEI Nº 8.212, DE 24
DE JULHO DE 1991
f)
Prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);
g)
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS - CNDT, conforme art. 29,
inc. V da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 12.440/1 de 8 de Julho de 2011 .
h)
No caso de cooperativa, a mesma está dispensada da apresentação dos
documentos relativos ao FGTS e INSS e, para efeito desta dispensa, deverá apresentar o
seguinte:
1) DECLARAÇÃO constando que, caso a vencedora da licitação, o objeto será produzido
ou comercializado por ela própria através de seus cooperados.
li) ATA DA SESSÃO em que os cooperados autorizaram a cooperativa a participar da
licitação e executar o contrato caso seja vencedora.
Ili) RELAÇÃO DOS COOPERADOS que produzirão ou comercializarão o objeto da licitação
comprovando através de documento a data de ingresso da cada um deles na cooperativa.

Ili - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA, conforme o caso:
a)
CERTIDÃO NEGATIVA DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA
expedida pelo distribuidor, ou distribuidores, da sede da pessoa jurídica.
1)
No caso da licitante ser filial terá que apresentar as certidões de sua filial e matriz.
li)
No caso de cooperativa, está dispensada a apresentação da Certidão exigida no item
"a" acima.
b) Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação em Diário Oficial ou jornal de grande
circulação ou cópia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao último exercício social
encerrado, com as respectivas demonstrações de Conta de Resultados. Os demais tipos
societários deverão apresentar cópias autenticadas do Balanço Patrimonial, do último
exercício social, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, reservando-se à COMISSÃO o direito
de exigir a apresentação do Livro Diário para verificação dos valores, assinados por
contador habilitado.
CNPJ nº 05.466.164/0001-22
Rua Manoel Pires 471, Jose Geraldo da Cruz. CEP. 63.040-660 - FONE: 8835111976

~~--w'~~~,
"-'.:-,,.,,,_

..

/.:.p

;r'"

•·c.j

!~:

~
t,:

.\V\.D
i.?<l.

!~...

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO N~~fÊ~
IV - QUALIFICAÇÃO TECNICA
a) Apresentar Atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado
com identificação do assinante, comprovando que a LICITANTE forneceu ou está
fornecendo produtos compatíveis em características com o objeto da licitação.
V - DECLARAÇÕES
a) - Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituição Federal,
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste
edital;
b) Declaração de conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos Materiais a ser
ofertado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
c) Declaração expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos,
conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
d). Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente
impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §2º, da Lei n.º
8.666/93);
5.2. Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com
seu funcionamento paralisado no dia da abertura da sessão pública, a licitante deverá, sob
pena de ser INABILITADO, apresentar o referido documento constando o termo final de seu
período de validade coincidindo com o período da paralisação e deverá, quando do término
da paralisação, sob pena de ser inabilitada supervenientemente, enviar o documento à
Comissão nas condições de autenticação do item 5.1, para que seja apensado ao processo
de licitação.
5.3. No caso de cópia autenticada, a cada face de documento reproduzida deverá
corresponder uma autenticação, ainda que diversas reproduções sejam feitas na mesma
folha, todos perfeitamente legíveis.
5.4. Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao
anverso do documento, a exigência referente à autenticação de todas as faces do
documento fica sem validade.
6. - O RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO
6.1 -A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida por um pregoeiro,
a ser realizada no endereço constante do Preâmbulo, de acordo com a legislação
mencionada no preâmbulo e o conteúdo deste edital.
6.2 - Antes do início da sessão, os representantes dos interessados em participar do
certame, deverão se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro, devidamente
munidos de documentos que os credenciem a participar desta licitação, inclusive com
poderes para formulação de ofertas e lances verbais, nos termos previstos pelo inciso IV,
do artigo 11, do Decreto nº 3.555/2000.
6.3 - No dia e local designado neste edital, na presença dos representantes dos licitantes,
devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o pregoeiro
receberá, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as
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propostas de preço e a documentação exigida para a habilitação dos licitantes, registrando
em ata a presença dos participantes.
6.4 - Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou
documento será aceito pelo pregoeiro após às 09:00 horas, salvo no caso do item 9.5
deste edital.
6.5 - Cada licitante credenciará representante que será admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por
sua representada.
6.6
Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes
documentos:
1 - Documento oficial de identidade com foto;
li - Documento que comprove a capacidade de representação, na forma da lei,
inclusive com outorga de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances
verbais de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome
da licitante.
Ili - declaração, conforme modelo nº 02 constante do anexo Ili deste edital.
IV - Para fazer jus aos benefícios previstos na Lei nº 123/2006, a licitante terá que juntar
aos documentos a serem apresentados para credenciamento e, necessariamente no
ato do credenciamento, declaração de que se enquadra na condição de ME (MicroEmpresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte), emitida em papel timbrado da
empresa pelo(s) sócio(s) e/ou titular que detenha(m) os poderes de administração da
sociedade e/ou firma individual, juntamente com a Certidão Simplificada da Junta
Comercial, onde será considerado como prazo de validade de 30(trinta) dias a partir de
sua emissão.
6.6.2 - Caso o representante seja sócio da empresa licitante com poderes de
representação, sócio-gerente, diretor do licitante ou titular de firma individual, deverão ser
apresentados documentos que comprovem tal condição (atos constitutivos da pessoa
jurídica, ata de sua eleição, etc.), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
6.6.3 - Nos demais casos, deverão ser apresentados procuração por instrumento
público ou particular, este último com firma reconhecida em cartório e acompanhada de
cópia do ato de investidura do outorgante (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de
eleição do outorgante, etc.), conforme Modelo constante dos Anexos deste edital.
6.6.4 - Estes documentos (originais ou cópias autenticadas em Cartório) deverão ser
entregues fora dos envelopes, para que possam ser analisados no início dos trabalhos,
antes da abertura dos envelopes "Propostas de Preços".
6. 7 - A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos
solicitados no CREDECIAMENTO apresentado por preposto não inabilitará o licitante,
entretanto será considerado DESCREDENCIADO para a sessão, assim o mesmo ficará
impedido de ofertar de lances verbais, manifestar sobre a interposição de recurso e
manifestações indevidas como os demais atos durante a sessão do Pregão até que seja
cumprido o disposto nos itens 6.5 e 6.6 deste edital, quando for o caso.
6. 8 - No decorrer do procedimento licitatório, os licitantes poderão nomear representantes,
caso não os tenha feito, descredenciar ou substituir os já nomeados, desde que apresente
os documentos exigidos no item 6.6 deste edital. Entretanto, não será admitida a
participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

CNPJ nº 05.466.164/0001-22
Rua Manoel Pires 471, Jose Geraldo da Cruz. CEP. 63.040-660 - FONE: 8835111976

7.
DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
7.1 - O Pregão será realizado pelo sistema presencial.
7.2 - O julgamento da licitação será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em
duas etapas somente para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedecerá ao critério do
Menor Preço por Lote.
1- a etapa de classificação de preços compreenderá a ordenação das propostas de
todo os licitantes, classificação inicial das propostas passíveis de ofertas de lances verbais,
oferta de lances verbais dos licitantes proclamadas para tal, classificação final das
propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto
e valor;
li - a etapa de habilitação, declaração do licitante vencedor e adjudicação
compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope
"Documentos de Habilitação" do licitante classificado em primeiro lugar, relativamente ao
atendimento das exigências constantes do presente edital, bem como a declaração do
licitante considerado vencedor do certame e a adjudicação, sendo esta última feita caso
não ocorra interposição de recurso.
7.3 - Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
7.4 - Da reunião para recebimento, abertura e classificação das propostas e habilitação,
será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todos os licitantes, as propostas
apresentadas, as observações e impugnações feitas pelas licitantes e demais ocorrências
que interessarem ao julgamento da licitação, devendo ser assinadas pelo pregoeiro e
Equipe de Apoio e por todos os representantes presentes dos licitantes ou por
representantes entre eles escolhidos, sendo o número mínimo de dois licitantes;
7.5 - A reunião mencionada no item anterior poderá ser gravada, pelo pregoeiro e Equipe
de Apoio, por qualquer meio de reprodução mecânica ou eletrônica, como a fotográfica,
cinematográfica, fonográfica ou de outra espécie. O pregoeiro comunicará aos licitantes
qual o meio de gravação estará utilizando e os registros decorrentes desta poderão ser
utilizados para comprovação de atos e fatos nele contidos, sendo que será arquivada por
um período de 60 (sessenta) dias após a data da reunião.
7.6 - O licitante vencedor será convocado a apresentar a proposta de preço definitiva e
firmar o instrumento contratual, do qual fará parte o edital, seus anexos e a respectiva
proposta.
7.7 - O Município de JUAZEIRO DO NORTE se reservará o direito de efetuar diligências
visando confirmar as informações apresentadas pelo licitante sobre as características dos
Materiais ofertados. Caso sejam encontradas discrepâncias entre informações contidas em
documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. Se
inexequíveis, este fato implicará na desclassificação da proposta da licitante.
8. - DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS
8.1 - Serão abertos os envelopes "Proposta de Preço" de todos os licitantes e o pregoeiro
informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preço
para o fornecimento do(s) objeto(s) da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
8.2 - O pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem decrescente, de
todos os licitantes, classificando o licitante com proposta de menor preço por lote e aqueles
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez
por cento) relativamente à de menor preço, para que seus representantes participem dos
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lances verbais.
8.2.1 - Quando não forem verificadas no mmrmo 03 (três) propostas de preços nas
condições definidas no item 8.2, o pregoeiro classificará as melhores propostas, até o
máximo 03 (três), para que seus representantes participem dos lances verbais, quaisquer
que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
8.2.2- O pregoeiro poderá consultar a todos os licitantes que apresentaram propostas de
preços superiores ao menor preço, se estes desejam participar da fase de lances verbais
com preço inferior ao já estabelecido nesta fase.
8.3 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais, que
deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com preços
decrescentes.
8.3.1 - O pregoeiro convidará individualmente os representantes dos licitantes, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor preço e
os demais, em ordem decrescente de preço.
8.3.2 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha
sido anteriormente registrado, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor,
prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.3.3 - Caso não mais se realizem lances verbais, será declarada encerrada a etapa
competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.
8.3.4 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará exclusão do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando
sua última proposta registrada para classificação, no final da etapa competitiva.
8.4
Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificação final das
propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, quanto ao objeto
e valor, decidindo motivadamente a respeito.
8.4.1 - Será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e os
valores estimados para a contratação.
8.5 - Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas
sem que se realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na
própria sessão do Pregão.
8.6 - Nas situações em que não se realizem lances verbais, ou depois de declarado o
encerramento da etapa competitiva, ou se a oferta não for aceitável ou no exame de oferta
subsequente, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja
obtido preço melhor para a Administração.
8. 7- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, o pregoeiro aplicará os critérios para
desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte
forma:
8. 7. 1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco
por cento) superior ao melhor preço.
8. 7.2 - Para efeito do disposto no 8. 7.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da
seguinte forma:
I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no
prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em
seu favor o objeto licitado;
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li - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do inciso I deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do item 8. 7.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito, também todos no prazo de cinco minutos cada, sob pena
de preclusão;
Ili - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item
8. 7. 1 deste Edital, será realizado sorteio para definir aquele que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.
8. 7.3 - Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 8. 7.2 deste
Edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.
8. 7.4 - O disposto no item 8. 7.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.8 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente
às penalidades constantes deste edital.
8.9- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
Envelope n. 0 01 (Proposta de Preço), ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste edital, ou com irregularidades, bem como os que apresentarem preços
excessivos ou manifestamente inexequíveis.
8.9.1- Considerar-se-ão preços manifestamente inexequíveis aqueles que forem
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos.
8.1 O- Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre
informações contidas nos documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados,
porém não exigidos, prevalecerão às primeiras.

9. - DA FASE DE HABILITAÇÃO E DO JULGAMENTO
9.1 - Efetuados os procedimentos previstos no item 08 deste edital, e sendo aceitável a
proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro anunciará a abertura do envelope
referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante.
9.2
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no
Envelope nº 02 (Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste edital, ou com irregularidades, serão considerados inabilitados, não se
admitindo complementação posterior, salvo no nos casos previstos nos itens a seguir.
9.3 Na forma do que dispõe o art. 42 da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, a
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.
9.4 Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasião de participação
neste procedimento licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição.
9.5 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (Cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, para regularização da
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documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de evenfuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9. 6 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior,
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
no art. 81 da Lei nº 8.666193, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar
a licitação.
9. 7 Será inabilitado o licitante que não atender às exigências deste edital referentes
à fase de habilitação, bem como apresentar os documentos defeituosos em seu
conteúdo e forma, e ainda, a ME ou EPP que não apresentar a regularização da
documentação de Regularidade Fiscal no prazo definido no item "9.5" acima.
9.8- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pelo pregoeiro, caso não haja
intenção de interposição de recurso.
9.9- Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilita tórias,
o pregoeiro examinará a oferta subsequente, permitida renegociação - item 8.6 do edital,
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à verificação da habilitação do licitante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até uma proposta que atenda
integralmente ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado
o objeto do certame.
9.1 O- O licitante declarado vencedor do certame deverá apresentar, na própria sessão,
Proposta de Preço formal que ratifique o último lance ofertado, se for o caso. É facultado o
pregoeiro prorrogar o prazo, motivadamente, por 24 (vinte e quatro) horas, contados da
notificação realizada na audiência pública do Pregão;
9.11- Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará os licitantes
credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a
análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser
a mesma assinada, ao final, pelo pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s)
credenciado(s) do(s) licitante(s) presente(s) à sessão ou por representantes entre eles
escolhidos, sendo o número mínimo de dois licitantes.
9.12- Ao final da sessão, caso não haja intenção de interposição de recurso e o preço final
seja igual ou inferior ao previsto para a aquisição dos Materiais será feita, pelo pregoeiro, a
adjudicação ao licitante declarado vencedor do certame e encerrada a reunião.
Posteriormente, o processo, devidamente instruído, será encaminhado para a Câmara
Municipal de Juazeiro do Norte para homologação e subsequente contratação.
9.13- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação dos licitantes não declarados
vencedores serão retirados pelos representantes dos licitantes na própria sessão. Os
remanescentes permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, durante 20
(vinte) dias correntes à disposição dos licitantes. Findo este prazo, sem que sejam retirados,
serão destruídos.
10. - DOS RECURSOS
10.1 - Ao final da sessão, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer
licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, com
registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três)
dias úteis, ficando os demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendoCNPJ nº 05.466.164/0001-22
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lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.1.1 - O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.
10.1.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da
sessão do Pregão, importará a preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto
da licitação pelo pregoeiro ao licitante vencedor.
10.1.3 - A petição poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será reduzida a termo em
ata, facultado o pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
10.2 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.3 - Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos
interessados na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte.
10.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
Presidente da Câmara Municipal do Juazeiro do Norte o procedimento licitatório e
adjudicará o objeto ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) do certame, determinando
a contratação da adjudicatária.
10.5 - Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

11. - DA CONTRATAÇÃO
11.1 - As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de
contrato específico, celebrado entre o Município, representado pelo(s) Presidente da
Câmara do Juazeiro do Norte Ordenador(es) de Despesa (doravante denominado
Contratante), e o licitante vencedor (doravante denominada Contratada), que observará os
0
termos da Lei n. 8.666/93, deste edital e demais normas pertinentes, cuja minuta foi
submetida a exame prévio da Procuradoria Geral do Município.
11.2 - O licitante vencedor terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da devida
convocação, para celebrar o referido Contrato, do qual farão parte integrante o edital, seus
anexos, a proposta e demais documentos apresentados pelo licitante vencedor. Em caso
de recusa injustificada, ser-lhe-á aplicado o disposto no item 17.7 deste edital.
11 .3. - Se o licitante vencedor não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é
facultado ao(s) Presidente da Câmara do Juazeiro do Norte Ordenador(es) de Despesa
convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação final das
propostas (item 8.4 deste edital), para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições
propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços (descontos), ou revogar
a licitação.
11.4. Incumbirá à Contratante providenciar, à sua conta, a publicação do extrato do
Contrato nos quadros de aviso dos órgãos públicos municipais, até o quinto dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. O
mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos.
11.5. O licitante adjudicatário se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação.
11.6. O Termo de Contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto no art.
65 da Lei n.º 8.666/93.
12.0 DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA
12.1- O Contrato resultante da presente Licitação terá vigência a partir de sua assinatura,
tendo validade até a entrega total dos bens, não podendo ultrapassar 31 de Dezembro de
2021.
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13.0 DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
13.1. A Contratante, além das obrigações resultantes da observância da Lei n.º 8.666/93,
deverá obedecer às disposições elencadas na minuta do Termo de Contrato-Anexo a este
edital.
14.0 DA EXECUÇÃO DO CONTRATO
O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
contratuais e as normas dispostas na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, bem como
legislação pertinente, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução,
total ou parcial.
14.1. Da Data, Local e Horário de Entrega dos Materiais
14.1.1 O(s) objeto deverão ser entregue(s) na forma, prazo, locais e horários definidos no
Preâmbulo deste Edital.
14.1.2. A entrega dos Materiais deve se efetuar de forma a não comprometer o
funcionamento dos sistemas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de
interrupção, esta deverá estar devidamente planejada e ser necessariamente aprovada
pelo Ordenador de Despesa.
14.1.3 Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo.
14. 1.4. Por ocasião da entrega dos Materiais, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02
(duas) vias, além das respectivas fatura e Nota Fiscal.
14.1 .5. - Para os Materiais objetos deste certame, deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal
por Anexo em nome da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, pessoa jurídica de direito
público interno, nos respectivos endereços de cobranças, para a entrega dos Materiais,
deverão ser atendidas as exigências deste edital.
14.1.6. - Serão de inteira responsabilidade do fornecedor a entrega dos Materiais,
(conforme orientado ou especificado na ordem de compra), devendo este assegurar a
integridade e qualidade dos Materiais até seu local de destino.
14.2 - A fiscalização do Contrato será exercida pela Câmara Municipal de Juazeiro do
Norte - O exercício da fiscalização ou o acompanhamento será exercido no interesse do
Município e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou
preposto, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de
imperfeição técnica, vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
14.3 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os Materiais
entregue, se em desacordo com os termos do presente Edital e do respectivo Contrato.
14.4 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser
prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para a Contratante. A Contratada é
obrigada a reparar, corrigir, substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, onde se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem prejuízo da aplicação das penalidades
cabíveis.
14.5 Os Materiais objeto da licitação não exclui a responsabilidade da Contratada pelo
perfeito desempenho em relação a prazo de entrega, validade e qualidade dos Materiais.
14.6. Quanto a problemas de qualidade dos Materiais ou das condições das embalagens,
a licitante notificada pela Câmara Municipal de Juazeiro do Norte será responsável pela
troca dos Materiais que apresentar problemas, mesmo que já tenha sido distribuído.
14.7 O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a
permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
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CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
14.8 A Contratada fica obrigada a
acréscimos ou supressões que se
respeitando-se os limites previstos na
(vinte e cinco por cento) do valor do
mediante acordo entre as partes.

aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
fizerem necessários, a critério da Contratante,
Lei n. 0 8.666/93 e alterações posteriores, até 25%
Contrato, facultada a supressão além deste limite

15 - DA RESCISÃO DO CONTRATO
15.1 O Contrato poderá ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 80 da
Lei n.0 8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alterações
posteriores.
15.2 A inadimplência das cláusulas e condições estabelecidas no instrumento
convocatório, pela Contratada, assegurará à Contratante o direito de dá-lo por rescindido
mediante notificação entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.
15.3 Os procedimentos de rescisão contratual, tanto amigáveis, como os determinados
por ato unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, assegurado contraditório
e a ampla defesa, mediante prévia e comprovada intimação da interessada para que, se o
desejar, apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados de seu recebimento e,
na hipótese de desistir da defesa, interpor recurso hierárquico no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, contados da intimação comprovada da decisão rescisória.
16 DO PREÇO E DO PAGAMENTO
16.1. - Os preços ofertados devem ser apresentados, com incidência de ICMS;
16.2 - As entregas dos Materiais deverão obedecer ao contido no Preâmbulo deste Edital;
16.3 - Os preços dos Materiais objeto da presente licitação serão cobrados pelo licitante
adjudicatário de acordo com as condições estabelecidas no pregão;
16.4 - Os Materiais efetivamente fornecidos serão atestados e pagos, respectivamente,
pelo Liquidante e Ordenador de Despesa da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, cujo
endereço será o de cobrança das faturas relacionadas a este edital, nos prazos e na forma
estabelecidos na minuta do Termo de Contrato - segundo modelo constante em anexo
deste edital.
16.5 - O pagamento dos Materiais recebido será efetuado, a cada entrega, em até 1O (dez)
dias úteis contados da data do recebimento da Nota Fiscal, diretamente pela Câmara
Municipal de Juazeiro do Norte, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou
através de cheque.
17- DAS PENALIDADES
17.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05
(CINCO) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem
prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações
legais.
17.2
A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de
inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora
de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas,
CNPJ nº 05.466.16 4/0001 -2 2
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garantida a prévia defesa:
1- advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá
ser aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na
licitação;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento
dos fornecimento da Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção
mais grave.
li - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante);
a) de 1% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de
atraso no fornecimento dos Materiais ou indisponibilidade do mesmo, limitada a
10% do mesmo valor;
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por
infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nas
demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela
recusa em corrigir qualquer dos Materiais rejeitado, caracterizando-se a
recusa, caso a correção não se efetivar nos 05 (cinco) dias que se
seguirem à data da comunicação formal da rejeição;
Il i - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Município de Juazeiro do Norte, por prazo não superior a 05 (CINCO) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do
ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior.
17.3
No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório
e à ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas
nos incisos 1, li e Ili do item 17.2 supra e 1O (dez) dias corridos para a sanção prevista no
inciso IV do mesmo item.
17.4
O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo
de 5 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for
pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada
fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido
será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado
mediante processo de execução fiscal , com os encargos correspondentes.
17. 5
As sanções previstas nos incisos Ili e IV do item 17.2 supra, poderão ser
aplicadas às empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação:
1- praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
li - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
Pública, em virtude de atos ilícitos praticados;
Ili - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos.
17.6
As sanções previstas nos incisos 1, Ili e IV do item 17.2 supra poderão ser
aplicadas juntamente com a do inciso li do mesmo item, facultada a defesa prévia do
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CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
17.7
A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato
dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada,
estará sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das
demais penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação
assumida.
17.8
As sanções previstas no item 17.7 supra não se aplicam às demais licitantes
que, apesar de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de
Contrato, de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem
seu desinteresse.
18 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1. Os recursos para a execução do objeto da presente licitação correrão à conta da
Dotação Orçamentária: 01.01 .01 .031.0001.2.001, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.
19 DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, atendidos os interesses públicos e o da
Administração, sem comprometimento da segurança da Contratação. Os casos omissos
poderão ser resolvidos pelo pregoeiro durante a sessão.
19.2. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade e a exata
compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste Pregão.
19.3. A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
19.4. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação
de documentação referente ao presente edital.
19.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital exclui-se o dia de início de
contagem e inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem
prazos em dia de expediente normal no Município, exceto quando for expressamente
estabelecido em contrário.
19.6. O Ordenador de Despesa poderá revogar a presente licitação por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de
terceiros, nos termos do art. 49 da Lei n. 0 8.666/93, não cabendo às licitantes direito a
indenização.
19. 7. Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
19.8. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital serão
competente o Foro da Comarca de Juazeiro do Norte - CE.
19.9. Na hipótese de não haver expediente na data marcada para o recebimento dos
envelopes contendo a documentação e proposta, a data da abertura ficará transferida para
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.
19.1O. Quaisquer dúvidas porventura existentes ou solicitações de esclarecimentos sobre
o disposto no presente edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao pregoeiro e
equipe de apoio (endereço mencionado no Preâmbulo deste Edital), até 02 (dois) dias uteis
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anteriores à data fixada para a realização do Pregão, que serão respondidas, igualmente
por escrito, depois de esgotado o prazo de consulta.
19.11 . As impugnações referidas nos itens 3.5 e 3.6 e os recursos mencionados no item
10 deste edital, eventualmente interpostos, serão dirigidos o Ordenador de Despesa, por
intermédio do pregoeiro, e protocolizados exclusivamente no endereço mencionado no
Preâmbulo deste edital.
19.12. Cópias do edital e anexos serão fornecidas, nos horários de 08:00 às 12:00 horas,
no endereço abaixo, ficando os autos do presente processo administrativo de Pregão à
disposição para vistas e conferência dos interessados:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Rua Manoel Pires 471, Jose Geraldo da Cruz. CEP. 63.040-660 - Juazeiro do Norte Ceará - CEP 63.040-660 - JUAZEIRO DO NORTE - CE.
Telefone para contato: (88) 3511-1976 - Comissão Permanente de Licitação

19.13. Os casos omissos serão resolvidos pelo Ordenador de Despesas, mediante
aplicação do disposto na Lei de Licitações.
19.14. Todas as declarações solicitadas no referido edital terá que ter reconhecimento de
firma da assinatura do responsável.
19.15. Os interessados, ao participarem do pregão, expressam, automaticamente, sua total
concordância aos termos deste Edital, não podendo alegar, posteriormente, desinformação
sua ou de representante.
ANEXO
ANEXO
ANEXO
ANEXO

1- TERMO DE REFERÊNCIA
li - MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS
Ili - MODELOS DE DECLARAÇÕES
IV-MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Juazeiro do Norte/Ceará, Em 27 de Abril de 2021.

A
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ANEXO 1- TERMO DE REFERÊNCIA
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1. OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE
GÊN EROS ALI MENTÍCIOS , MATERIA IS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS DE
EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEI RO DO NORTE-CEARÁ.
2. JUSTIFICATIVA
2. 1. Justifica-se a presente licitação devido à necessidade de
gêneros alimentícios, material de limpeza e expediente para
Câm ara Municipal de Juazeiro do Norte-Ceará, como também
de consumo imediato e estoque no almoxarifado desta casa
melhor desempenho de suas atividades.

fornecimento de aquisição de
atender as necessidades da
da necessidade de reposição
legislativa, tendo em vista o

3. METODOLOGIA
3. 1. A aquisição a ser realizada justifica-se na embasada nos termos da Lei nº 10.520, de
2002, Decreto 3.555/2000, e Lei 8666/93 e na Lei 123/06 e suas alterações posteriores .
3. 2. A modalidade adotada será o PREGÃO em sua forma Presencial.
4. DAS ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAIS E DO VALOR ESTIMADO
4.1 . ESPECICAÇÕES DOS MATERIAIS A SEREM LICITADOS E VALOR ESTIMADO DA
CONTRAÇÃO, CONFORME ORÇAMENTOS ANEXOS A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
LOTE 01 - GÊNEROS ALIMENTICIOS
ITEM

DESCRIÇÃO

APRES.

QTOE

VALO R
UNITÁRIO

AÇUCAR CRISTAL BRANCO - origem vegetal
constituído da sacarose (mínimo de 98,5%) da
cana de açúcar. Produto deverá estar de acordo
com a legislação vigente (RDC nº. 271 de
22/09/05 - ANVISA). Isento de matéria terrosa,
livre de umidade, isento de parasitas e fungos,
coloração característica da espécie e livre de
fragmentos estranhos. Pó branco fino de fácil
R$
2,94
KG
160
1
escoamento. Não deve ser empedrado.
Rotulagem obrigatória (de acordo com a RDC
nº. 360/359 de 23/12/03, RDC nº. 259 de
20/09/02, RDC nº. 123 de 13/05/04 - ANVISA,
lei nº. 10674/03). Embalagem primária: saco
plástico de polietileno atóxico contendo
1000grama do produto. o produto deverá
apresentar data de fabricação não inferior a
80% do orazo de va lidade.
ADOÇANTE DIETÉTICO - conteúdo liquido,
R$
9,34
UNO
10
composto por sacarina sódica e ciclamato de
2
sódio. Embalagem: frasco de 100 mi.
CAFE TORRADO E MOIDO - empacotado a
vácuo puro, em embalagem que contenha 250
gramas do produto e que possuam praza de
R$
4,93
PCT
200
3
validade de, no mínimo, 17 meses claramente
expresso na embalagem do produto (a contar
da data de entreqa). Com sele da ABIC.
Valor Total do Lote R$ 1.549,80 (Hum mil, quinhentos e quarenta e nove reias e oitenta centav os

VR. TOTAL

R$

R$

470,40

93,40 1
1

1

R$
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ITEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DESCRIÇÃO
ALCOOL EM GEL - 70% é um produto
désenvolvido para obter-se a assepsia das
mãos. Sua formulação possui componente que
garante a suavidade e a maciez das mãos no
seu uso diário. 500g
ALCOOL LIQUIDO • Alcool Líquido 70%GL
com 1 Litro. Com 99,8 de eficácia na destruição
de bactéria e vírus , desde que atue por ao
menos 1O minutos na superfície de interesse, o
álcool 70% recomendado pela Anvisa
ÁG UA SANITARIA 1000 ML. Composição
química: Hipoclorato de sódio, hidróxido de
sódio, cloreto. Teor de cloro ativo variando de 2
a 2,5%, cor levemente amarela esverdeada.
Frasco de 1 litro. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número do lote, validade e número
de Registro no ministério da Saúde, em Caixa
com 12 Unidades.
PLASTICO
reforçado ,
BALDE
DE
confeccionado em material de Polipropileno
resistente ou poliestireno resistente, não
reciclado, atóxico, capacidade de 20 litros,
medindo aproximadamente 35,5 X 3 cm e
31 ,8cm de diâmetro, o balde deve ser liso de
uma única cor, com alça, resistente. O produto
deve ser 08identificado através de etiqueta
contendo informações necessárias e certificado
pelo INMETRO.
LIMPA VIDRO - Acond icionado em frasco
plástico de 500 mi, constando as seguintes
informações no rótulo, instrução de uso,
precauções e cuidados e o número do telefone
assistência
toxicológica.
de
do
centro
Dodecil,
benzeno,
química:
Composição
sulfanato
LUSTRA MOVEIS -Lustra Moveis, Secagem
Rápida, Embalagem Com Identificação Do
Produto, Marca Do Fabricante, Base De
Silicone , Perfume Suave, F,asco 200.ML
DESINFETANTE - aspecto fís ico liquido de boa
qualidade, composição aromática variada para
uso geral com ação germicida e bactericida com
franco de 2000 mi. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação,
procedência, número do lote, validade e número
de registro no Ministério da Saúde.
DESODORIZADOR DE AR, embalagem com
fragrância variadas,
360 mi, antitóxico,
rótulo:
composição,
em
seu
contendo
componente ativo, sem clorofluorcarbono, com
perfume, sem CFP (prejudicial à camada de
ozônio), Butano / Propano, água. (Caixa com 12
unid.) Produto com notificação / registro na
ANVISA.
sanitária,
PEDRA
SANITARIA - pedra
desodorizante ,
desinfetante,
odorisante,
higienizador sanitário, em caixa com 12
unidade .

VALOR
UNITÁRIO

C:
;-

1

\ '\-,. (...,'P .

LOTE 02 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

~~

. -'í./L
,~~~-·
-

~

r.
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VR.T OTAL
,.

APRES.

QTDE

UNO

150

R$

11,29

R$

1.693,50

UNO

50

R$

14,13

R$

706,50

UNO

120

R$

3,26

R$

391 ,20

UNO

10

R$

14,42

R$

144,20

UNO

40

R$

6,23

R$

249,20

UNO

40

R$

6,23

R$

249,20

UNO

40

R$

6,23

R$

249,20

UNO

80

R$

11 ,84

R$

947,20

CAIXA

10

R$

3,59

R$

35,90
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DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500 mi
Testado dermatologicamente, com tenso ativos
biodegradáveis com princípio ativo linear alquil
benzeno, sulfonato de sódio, sequestrante,
conservante, espessante, corante, fragrância e
água. Número do lote. Embalagem plástica
contendo 500 mi. Validade e número de registro
no Ministério de Saúde, em Caixa com 24
Unidades.
ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (Fibra e
Espuma), formato retangular, medindo 11 O x 75
x 23 mm, abrasividade média. Composição:
espuma de poliuretano com bactericida , fibra
sintética com abrasivo. Caixa com 60 UNO.
ESCOVA NYLON PARA VASO SANITÁRIO com suporte redondo, em plástico branco,
contendo 01 escova para vaso sanitário e 01
suporte, cor branco tamanho 14x42cm.

, >.,

R$

__.. ,-"'.;·. ✓..

UNO

50

R$

2,01

UNO

50

R$

0,97

R$

48,50

UNO

20

R$

4,79

R$

95,80

UNO

40

R$

12,69

R$

507,60

UNO

10

R$

3,41

R$

34,10

PAR

20

R$

13,89

R$

277,80

UNO

50

R$

11 ,34

R$

567,00

Bobina
200Mts

12

R$

62,96

R$

755,52

18

PAPEL TOALHA - Papel toalha interfolha, 02
(duas) dobras, 100% celulose virgem , alta
absorção, gofrado, cor branco extra de luxo,
não reciclado. Acondicionados em pacote com
1000(mil) folhas.

PCT

100

R$

5,13

R$

513,00

19

RODO - com cabo de madeira plastificado com
rosca , suporte plástico medindo 30 cm, com
borracha duola.

UNO

9

R$

7,03

R$

63,27

20

SABÃO EM PÓ. Embalagem Pacote c/ 500 gr.
A embalagem deverá conter externamente os
dados de identificação, procedência, número do
lote, validade e número de registro no Ministério
da Saúde.

PCT

70

R$

5,07

R$

354,90

UNO

15

R$

32,32

R$

484,80

UNO

20

R$

10,20

R$

204,00

10

11

12

13

14

15

16

17

21

22

INSETICIDA AEROSOL 300 ML mata mosca,
pernilongos, muriçocas, da dengue e combate
as baratas, validade mínima de 06 meses.
POLIDOR DE ALUMINIO - Acondicionado em
frasco plástico de 500 mi. COMPOSIÇÃO:
tensoativo aniônico, base polidor, neutralizante,
sequestrante, conservante, corante e água
Contendo marca e validade
LUVA EM BORRACHA - Luva de segurança
para proteção das mãos confeccionada em
polietileno de alta densidade, ambidestra, com
superfície rugosa , inodoro, incolor, com
fechamento feito por solda simples em todo o
perímetro. TAM - M
PANO DE CHAO, - tipo esfregão para limpeza
em geral medidas 90 cm x 44 cm, composição
70% de algodão 20% de poliéster 10% de
viscose. Com cores variadas.
PAPEL TOALHA - Papel Toalha em Bobina
Auto Corte de Alta Qualidade 100% celulose
fardos com 6 Rolos com 200 Metros - Medida 6
X 20 X 200

SABONETE LIQUIDO - Sabonete líquido para
todos os tipos de pele, Tem essências especiais
de Rosas, Jasmim e Flores de Lavanda para
garantir um perfume suave na pele, Embalagem
contendo 5.000 mi do oroduto.
OLEO CONCENTRADO DESINFETANTE,es sência, Aroma

Limão, Saneantes , Frasco

140ml
CNPJ nº 05.466.164/0001-22
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" •. . CERA LIQU IDA - frasco com 750ml - elaborada
à base de emulsão de carnaúba e polímero
acrílico metalizado. Forma sobre o piso um
R$
240,00
R$
6,00
40
UND
23
filme alto-brilhante, resistente e de boa
durabilidade. Especialmente formulada para
pisos sintéticos, mosaicos, ardósias mármores
e Pisos em oeral.
COM
PLÁSTICO
PARA
LIXO
SACO
CAPACIDADE DE 50 LITROS - Saco de Lixo
Plástico , Capacidade Para 50 Litros, Cor: Preto,
371,40
R$
R$
18,57
PCT
20
SACOS
100
Quantidade:
24
Material: 98% polietileno 2% master, Validade
Indeterminada, MEDIDA: 63cm (Largura) X
78cm (Altura)
Valor Total do Lote R$ 9.274,29 (nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e nove centavosl.
LOTE 03- UTENCILIOS PARA COPA E COZINHA
VALOR
VR. TOTAL
QTDE
APRES.
DESCRIÇÃO
ITEM
UNITÁRIO
COPO DESCARTAVEL - estriado branco, com
polipropileno
ou
borda
redobrada,
em
poliestireno atóxico, forte de 1° qualidade, com
R$
1.329,30
88,62
R$
CAIXA
15
capacidade para 180 mi, que atenda a norma
1
ABNT NBR 14.865/2002, embalado em pacotes
(manga plástico) de 100 unidades com peso
mínimo de 198 aramas.
COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - Em
polipropi leno ou poliestireno capacidade de 50
mi, não tóxico, de primeira qualidade, padrão
620,40
R$
R$
62,04
10
CAIXA
2
ABNT, peso mínimo 0,75 grs, norma de
qualidade NBR Nº 14865 Acondicionado em
pacote plástico com 100 unidades.
GARRAFA PARA CAFE E CHA - Garrafa
R$
224,20
R$
22,42
10
UNO
3
térmica de 1L p/ conservar café/chá.
PANO DE PRATO-Branco ou estampado,
R$
79,60
R$
3,98
20
UNO
100% algodão, com bainha lisa, medindo 45 cm
4
x 65 cm.
Valor Tota l do Lote R$ 2.253,50 (Dois Mil, duzentos e cinquenta e três reais e cinauenta centavos).

-

____ .._

LOTE 04 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
ITEM

1

2

3

4

5

DESCRIÇÃO
ALMOFADA PARA CARIMBO - em plástico,
tamanho 03, na cor azul, medida interna útil
70x110mm, de boa qualidade, prazo de
validade iaual ou suoerior a 02 (dois) anos.
PRANCHETA, - em acrílico, com prendedor
metálico niquelado. Dimensões: 34 cm de
comprimento e 23,5cm de largura.
LIVRO DE ATA - Livro Atas Sem Margem Capa
Dura preta - 200 Folhas numeradas, produto
certificado: FSC® Formato: 205mm x 300mm,
Gramatura: 56 g/m2 , Número de folhas: 200
folhas
CAIXA ARQUIVO MORTO - plástico polionda.
tamanho ofício /250x130x350mm),
CANETA ESFEROGRAFICA, corpo único em
acrílico sextavado, ponta fina , na cor azul ,
ponta com esfera de tungstênio, tampa antiasfixiante na cor da tinta, carga e tampas
conectadas ao corpo por encaixe, caixa com 50
unidades, de boa aualidade.

VALOR
UNITÁRIO

VR.TOTAL

APRES.

QTDE

UNO

10

R$

6,03

R$

60,30

UNO

10

R$

13,06

R$

130,60

UNO

20

R$

23,90

R$

478,00

UNO

200

R$

5,37

R$

1.074,00

CAIXA

10

R$

41,00

R$

410,00
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CLIPS . para papéis em arame de aço
antiferrugem,
tratamento
galvanizado,
embalado em sachê plástico inviolável. Produto
com prazo indeterminado de validade nº 2/0 ,
caixa contendo 100 unidades. De boa
aualidade.

CAIXA

28

R$

5,27

R$

147,56

7

CLIPS . para papéis em arame de aço
antiferrugem,
tratamento
galvanizado,
embalado em sachê plástico inviolável. Produto
com prazo indeterminado de validade nº 6/0,
caixa contendo 50 unidades. De boa qualidade.

CAIXA

50

R$

5,98

R$

299,00

8

COLA LIQUIDA BRANCA - não toxica, 90g,
lavável, secagem rápida, validade igual ou
superior a 24 (vinte e quatro) meses, de boa
qualidade.

DUZIA

2

R$

20,03

R$

40,06

9

ENVELOPE SACO KRAFT OURO ,- com aba,
Médio.
80g/m 2 .
Dimensões
240x340mm,
Embalagem contendo 100 unidades.

CAIXA

2

R$

36, 17

R$

72,34

10

.
empacotamento,
de
FITA
ADESIVA
transparente, alta adesão instantãnea, medindo
45mmx45m, para fechamento de caixas de
papelão, em filme de bopp (polipropileno
melt,
adesivo
hot
biorientado),
com
recomendado para empacotamentos trabalhos
domésticos e de escritôrios

UND

30

R$

2.20

R$

66,00

11

FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA,
GOMADA,- alta adesão instantãnea, medindo
45mmx50m, boa qualidade, com validades igual
ou superior a 24 (vinte quatro) meses,
emba lagem contendo marca do fabricante.

ROLO

20

R$

8,65

R$

173,00

12

LIGA ELASTICA AMARELA . Res istente.
Alonga até 4 vezes o seu tamanho sem
deformar. Indicado para unir papéis, peças e
diversos objetos, e pode ser reutilizado várias
vezes, pois mantém a sua elasticidade apôs o
uso. Pacote com 100 und

PCT

5

R$

4,44

R$

22,20

13

GRAMPEADOR . com estrutura de alta
resistência, capacidade para grampear 100
(cem) folhas de papel 75g/m 2 , conforme tipo do
grampo. Carregamento dos grampos é feito
pela parte traseira do grampeador. Grampos:
23/13, 23/08 , 24/08, 24/1 o, 23/ 1O

UND

4

R$

69,26

R$

277,04

UND

10

R$

19,34

R$

193,40

CAIXA

10

R$

7, 17

R$

71,70

UND

15

R$

10,51

R$

157,65

14

15

16

GRAMPEADOR UNIVERSAL - para grampo
26/6 ou 24/6, com base metálica de
aproximadamente 20 cm x 5 cm, com alavanca
metálica, com depôsito de grampo em inox para
210 grampos e com mola de metal, capacidade
para grampear no mínimo 25 (vinte e cinco)
folhas de papel 75g/m 2 , com amortecedores na
base e na alavanca.
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 em
embalagem com caixa com 5.000 unidades, em
metal niquelado prateado, com proteção
antiferrugem.
LIVRO DE PROTOCOLO · de correspondência
com 100 folhas pautadas e numeradas,
sequencialmente, capa de papelão revestido
papel off-set plastificado, capa dura, no formato
153x216mm e com encadernacão costurada.
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

PAPEL OFICIO A4: papel sulfite, cor branco,
alcalino, formato A4-210x297mm gramatura
75g/m2, fibra longitudinais para reprografia,
embalagem
com
interior
e
exterior
impermeabilizado,
devendo
constar
as
especificações e o nome do fabricante do papel
na parte externa da embalagem (embalagem c/
500 fls.) certificação do cerflor.
PASTA AZ - usual cartão,lasta AZ, lombo largo,
tamanho ofício, com ferragem de metal e visor
de olástico com etiaueta removível, cor oreta.
PASTA PLASTICA COM ELASTICO com aba
elástica, tamanho ofício, em polipropileno,
lavável, grande durabilidade, transparente.
Dimensões: (335 x 245), lombo 20 mm.
PEN DRIVER - Pen drive, interface USB 2.0,
capacidade de armazenamento mínima de 8
(Oito)
G igabytes.
Sistema
Operacional
Microsoft® Windows XP® Professional; Sistema
7®
Operacional
Microsoft®
Windows
Professional;
Sistema Operacional
Linux
(Kernel 2.4 ou versões superiores estáveis
reconhecidas
pelos
responsáveis
pela
distribuição).
PERFURADOR - para papel, com alavanca e
estrutura na cor preta, manual, tamanho
grande, para dois furos simultâneos, (tipo
central), com capacidade para perfurar 70
folhas de oaoeis de uma vez só.
CANETA MARCA TEXTO , - plástico, na cor
amarela, verde , com ponta facetada, para
traços de 1 a 4 mm, em tinta fluorescente que
se fixa sobre a tinta esferográfica, hidrográfica,
lápis, texto datilografados e impressos.
Embalagem com 12 unidades.
GRAMPO TRILO EM AÇO- Comprimento útil
da lingueta (haste) 50 mm. Capacidade para
prender até 300 folhas de papel 75g/m 2 • caixa
com 50 und
PILHA - Tipo Alcalina, Voltagem De 1,5 V,
Tamanho AAA - Pal ito, Cartela Com Duas
Pilhas
PASTA CANELETA - Pasta plástica canaleta
Ofício polipropileno O, 18 transparente

,._;·-

CAIXA

100

R$

251,22

R$

25,122,00

UNO

100

R$

11 ,86

R$

1.186,00

UNO

20

R$

9,64

R$

192,80

UNO

20

R$

36,04

R$

720,80

UNO

10

R$

109, 17

R$

1.091,70

CAIXA

3

R$

17,02

R$

51,06

CAIXA

20

R$

11,40

R$

228,00

UNO

20

R$

4,95

R$

99,00

UNO

50

R$

2,04

R$

102,00

GRAMPO TRILHO PLASTICO - Grampo
Plástico Injetado em polipropileno preto para
R$
293,40
R$
14,67
UNO
20
arquivar documentos, para até 200 folhas
pacote com 50 unidade
Valor To tal do Lote R$ 32,759,61 (trinta e dois mil, setecentos e c inquenta e nov e reais e sessenta centavos

4.2 - Os preços de referência ora apresentados foram estimados com base nos valores
praticados no mercado nacional para o seguimento, efetivadas para verificação no
mercado dos preços deste objeto.
5. DA ENTREGA DOS MATERIAIS
5.1. Da Data, Local e Horário de Entrega dos Materiais
5. 1.1 O(s) objeto deverão ser entregue(s) na forma, prazo, locais e horários definidos no
Preâmbulo deste Edital.

5.1.2. A entrega dos Materiais deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento
CNPJ nº 05.466.164/ 0001 - 22
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dos sistemas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de interrupção, esta deverá
estar devidamente planejada e ser necessariamente aprovada pelo Ordenador de Despesa.
5.1.3 Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo.
5.1.4. Por ocasião da entrega dos Materiais, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02
(duas) vias, além das respectivas fatura e Nota Fiscal.
5.1.5. - Para os Materiais objetos deste certame , deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal por
Anexo em nome da Câmara Municipal do Juazeiro do Norte, pessoa jurídica de direito público
interno, nos respectivos endereços de cobranças , para a entrega dos Materiais, deverão ser
atendidas as exigências deste edital.
5.1.6. - Serão de inteira responsabilidade do fornecedor a entrega dos Materiais, (conforme
orientado ou especificado na ordem de compra), devendo este assegurar a integridade e
qualidade dos Materiais até seu local de destino.
5.2
- A fiscalização do Contrato será exercida pela Câmara Municipal do Juazeiro do
Norte.
5.3 - O exercício da fiscalização ou o acompanhamento será exercido no interesse do
Município e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou
preposto, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de
imperfeição técnica, vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
5.4 - A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os Materiais entregue,
se em desacordo com os termos do presente Edital e do respectivo Contrato.
Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser
prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para a Contratante. A Contratada é
obrigada a reparar, corrigir, substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, onde se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções, sem prejuízo da aplicação das penalidades
cabíveis.
5.5 - Os Materiais objeto da licitação não exclui a responsabilidade da Contratada pelo
perfeito desempenho em relação a prazo de entrega, validade e qualidade dos Materiais.
Quanto a problemas de qualidade dos Materiais ou das condições das embalagens, a licitante
notificada pela Câmara Municipal do Juazeiro do Norte será responsável pela troca dos
Materiais que apresentar problemas, mesmo que já tenha sido distribuído.
5.6 - O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir
a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
5.7 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, a critério da Contratante, respeitando-se os limites
previstos na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do Contrato, facultada a supressão além deste limite mediante acordo entre as partes.
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1 - Os preços ofertados devem ser apresentados, com incidência de ICMS;
6.2 - As entregas dos Materiais deverão obedecer ao contido no Preâmbulo deste Edital;
6.3 - Os preços dos Materiais objeto da presente licitação serão cobrados pelo licitante
adjudicatário de acordo com as condições estabelecidas no pregão;
6.4 - Os Materiais efetivamente fornecidos serão atestados e pagos, respectivamente, pelo
Liquidante e Ordenador de Despesa da Câmara Municipal do Juazeiro do Norte, cujo
endereço será o de cobrança das faturas relacionadas a este edital, nos prazos e na forma
estabelecidos na minuta do Termo de Contrato - segundo modelo constante em anexo deste
edital.
CNPJ nº 05.466.164/0001-22
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6.5 - O pagamento dos Materiais recebido será efetuado, a cada entrega, em 'até 1O (dez)
dias úteis contados da data do recebimento da Nota Fiscal, diretamente pela Câmara
Municipal do Juazeiro do Norte, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor ou
através de cheque
7. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
7.1 - Providenciar local adequado para o recebimento do objeto;
7.2 - Fiscalizar e inspecionar o objeto entregue, podendo rejeitá-lo quando este não atender
ao especificado;
7.3 - Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da vencedora , informações
adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos que ocorrerem.
7.4 - Atestar a nota fiscal/fatura após o recebimento definitivo e enviar à área financeira para
efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
7.5 - A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao
pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a
Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores;
7.6 - Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto
contratual , diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

r----

8. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA{S) CONTRATADA(S)
A licitante vencedora ficará obrigada a:
8.1 - fornecer os materiais cotados em estrita conformidade com as especificações constantes
no TERMO DE REFERÊNCIA.
8.2 - O fornecedor garantirá a qualidade dos Materiais pelo período de validade, atestado pelo
produtor, a contar da data de entrega à Câmara Municipal do Juazeiro do Norte, ressalvados
os casos em que prazo maior seja estabelecido por lei, pelo próprio fornecedor ou por
indicação nas condições específicas do objeto. Aos Materiais que não constar a validade
atestada pelo fabricante , o fornecedor garantirá sua qualidade, no mínimo pelo período de 12
(doze) meses à contar da data de entrega dos Materiais.
8.3 - Os Materiais objeto da licitação não exclui a responsabilidade da Contratada pelo
perfeito desempenho em relação a prazo de entrega, va lidade e qualidade dos Materiais.
8.4 - Quanto a problemas de qualidade dos Materiais ou das condições das embalagens, a
licitante notificada pela Câmara Municipal do Juazeiro do Norte será responsável pela troca
dos Materiais que apresentar problemas.
8.5 - O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir
a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
8.6 - Entregar o objeto do Contrato, conforme estabelecido na ordem de compra, de
conformidade com as condições e prazos estabelecidos no Anexo 1, no Termo Contratual e na
proposta vencedora do certame, no prazo de 03 (Três) dias, contados a partir do recebimento
da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações;
8.7 - Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO e qualificação exigidas na licitação;
8.8 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou
prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual ;
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8.9 - Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega serão dirigidos à Com issão de Licitação,
até 0S(cinco) dias corridos , antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as
razões e devidamente fundamentadas;
9. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
9.1 A CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar a entrega do material, quando e da

forma que julgar conveniente.
9.2 A fiscalização ou o acompanhamento da entrega dos Materiais não exclui nem atenua a

responsabilidade da CONTRATADA em relação aos danos provocados ou prejuízos
experimentados pelo CONTRATANTE em decorrência deste Contrato.
9.3 A fiscalização e o recebimento dos materiais objetos deste contrato será designado pela
Câmara Municipal do Juazeiro do Norte-CE.
10. DA ATESTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/FATURAS
10.1. A atestação da nota fiscal/fatura referentes à execução dos serviços, objeto do Edital,

caberá ao setor competente da Câmara Municipal do Juazeiro do Norte.
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 . As despesas decorrentes do contrato, correrão por conta da dotação orçamentaria:
01 .01 .01 .031.0001 .2.001, Elemento de despesas: 3.3.90.30.00.
12. DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
1- HABILITAÇÃO JURÍDICA:

..........

a) Cópia da Cédula de Identidade do representante legal da Empresa;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e aditivos devidamente registrados ,
em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
f) REGISTRO NA ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso de
cooperativa , acompanhado dos seguintes documentos:
1) Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 a 21 da lei 5.764/71 ;
li) Comprovação da composição dos órgãos de administração da cooperativa (diretoria e
conselheiros) , consoante art. 47 da lei 5.764/71 ;
Ili) Ata de fundação da cooperativa;
IV) Ata da assembleia que aprovou o estatuto social;
V) Regimento interno com a Ata da assembleia que o aprovou;
VI) Regimento dos fundos constituídos pelos cooperados com a Ata da assembleia que os
aprovou;
VII) Editais das 03 últimas assembleias gerais extraordinárias.
g) Alvará de Licença de Funcionamento da empresa
li - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, CONFORME O CASO:
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a)
Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nàêi(} náí-'d'ê?> ·
Pessoas Jurídicas (CNPJ);
·
b)
Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
c)
Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal de seu domicílio, Certidão
Negativa de Débitos Gerais ou ISS e do município de JUAZEIRO DO NORTE.
d)
Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual de seu domicílio;
e)
CERTIDÃO EXPEDIDA CONJUNTAMENTE PELA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL (RFB) E PELA PROCURADORIA - GERAL DA FAZENDA NACIONAL
(PGFN), REFERENTE A TODOS OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO (DAU) POR ELAS ADMINISTRADOS, INCLUSIVE OS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVISTAS NAS ALÍNEAS "A"
A "D" DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11 DA LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
f)Prova de regu laridade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
g)
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS - CNDT, conforme art. 29, inc.
V da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 12.440/1 de 8 de Julho de 2011 .
h)
No caso de cooperativa , a mesma está dispensada da apresentação dos documentos
relativos ao FGTS e INSS e, para efeito desta dispensa, deverá apresentar o seguinte:
1) DECLARAÇÃO constando que, caso a vencedora da licitação, o objeto será produzido ou
comercializado por ela própria através de seus cooperados.
li ) ATA DA SESSÃO em que os cooperados autorizaram a cooperativa a participar da
licitação e executar o contrato caso seja vencedora.
!)RELAÇÃO DOS COOPERADOS que produzirão ou comercializarão o objeto da licitação
comprovando através de documento a data de ingresso da cada um deles na cooperativa.
Ili - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA conforme o caso:
a) CERTIDÃO NEGATIVA DE DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA expedida
pelo distribuidor, ou distribuidores, da sede da pessoa jurídica.
1) No caso da licitante ser filial terá que apresentar as certidões de sua filial e matriz.
li) No caso de cooperativa, está dispensada a apresentação da Certidão exigida no item "a"
acima.
b) Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação em Diário Oficial ou jornal de grande
circulação ou cópia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao último exercício social
encerrado, com as respectivas demonstrações de Conta de Resultados. Os demais tipos
societários deverão apresentar cópias autenticadas do Balanço Patrimonial, do último
exercício social, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, reservando-se à COMISSÃO o direito de
exigir a apresentação do Livro Diário para verificação dos valores, assinados por contador
habilitado.
IV - QUALIFICAÇÃO TECNICA
a) Apresentar Atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado com
identificação do assinante, comprovando que a LICITANTE forneceu ou está fornecendo
produtos compatíveis em características com o objeto da licitação.
V - DECLARACÕES
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a) - Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854,\de 27/10/1999,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII , do artigo 7°, da Constitti]:ç?-q_~-~.9erâJ/
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso óu insalubre, nem
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum , salvo na cond ição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos do edital;
b) Declaração de conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos Materiais a ser
ofertado e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital,
conforme modelo constante dos Anexos do edital;
c) Declaração expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos,
conforme modelo constante dos Anexos do edital;
d). Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo
da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores,
conforme modelo constante dos Anexos do edital (art.32, §2°, da Lei n.º 8.666/93).
"

13. DAS PENALIDADES E SANÇÕES
13.1 . O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05
(CINCO) ANOS , enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo
das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.
13.2 A Contratada ficará , ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução
total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a prévia
defesa:
1 - advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá
ser aplicada nos seguintes casos:
a. Descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na
licitação;
b. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento dos fornecimento da Contratante, desde que não
caiba a aplicação de sanção mais grave.
li - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante);
a) de 1 % (um por cento) sobre o valor contratual total, por dia de atraso na entrega do objeto
ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo va lor;
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer
cláusula ou condição do contrato , não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada
em dobro na reincidência;
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir
qualquer dos Materiais rejeitado, caracterizando-se a recusa , caso a correção não se efetivar
nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;
Ili - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Município de Juazeiro do Norte por prazo não superior a 05 (CINCO) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
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promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, ·qeP-9is do _. ...: ·/
ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o ·prázb dà.. -- ,·
sanção aplicada com base no inciso anterior.
·
13.3 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos
incisos 1, li e Ili do item 13.2 supra e 1O (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso
IV do mesmo item .
13.4 O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05
(cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago,
ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus.
Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será
cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante
processo de execução fiscal , com os encargos correspondentes.
13.5 As sanções previstas nos incisos Ili e IV do item 13.2 supra, poderão ser aplicadas às
empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação:
1- praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
li - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
Pública, em virtude de atos ilícitos praticados;
Ili - sofrerem condenação definitiva por praticarem , por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos.
13.6 As san ções previstas nos incisos 1, Ili e IV do item 13.2 supra poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso li do mesmo item , facultada a defesa prévia do interessado no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
13.7 A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro
do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará
sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais
penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.
13.8 As sanções previstas no item 13.7 supra não se aplicam às demais licitantes que,
apesar de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato,
de acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu
desinteresse.
14. DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA
14.1- O Contrato resultante da presente Licitação terá vigência a partir de sua assinatura,
tendo validade até a entrega total dos bens, não podendo ultrapassar 31 de Dezembro de
2021 .
15. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
15.1 - A contratação destes serviços observará o que dispõem as Leis Federais nº
10.520/2002 e 8.666/93.

Juazeiro do Norte-Ceará, Em 19 de Abril de 2021 .

RUBENS DAQ

E MORAIS LOBO

Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte - Ceará
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ANEXO li - MINUTA DA PROPOSTA
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ

REF. PREGÃO Nº - - - - - -Data de Abertura: _ /_

LOTE

/_ _

ESPECIFICAÇAO

QTDE

UND

MARCA

UNIT

TOTAL

VALOR DA PROPOSTA: (POR EXTENSO)

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o
Sr(s). _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ __ __ _ _ _,
Carteira
de
Identidade nº. _ __ _ _ _ _ _ _ _ expedida em_/_/_ _, Órgão Expedidor
_ _ __ ___ e CPF nº _ _ __ _ __ _ __ , como representante legal desta
empresa.
Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições
estabelecidas no edital da licitação e seus anexos.

'--"

Proponente:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

Local, _ _de_ __ _ _ de _ __

Assinatura
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ANEXO 111- MODELOS DE DECLARAÇÕES
111.1.) 1° Modelo de Declaração:

DECLARAÇÃO

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR). DECLARA, para os devidos
fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município
de JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei
nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°,
da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Ili.li.) 2° Modelo de Declaração:
DECLARAÇÃO li

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos
fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município
de JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, que tem pleno conhecimento de todos os
parâmetros e elementos dos Materiais a serem ofertados no presente certame licitatório e
que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

Ili.Ili.) 3° Modelo de Declaração:
DECLARAÇÃO Ili
(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos
fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município
de JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos
deste edital e seus anexos.
Ili.IV.) 4° Modelo de Declaração:
DECLARAÇÃO IV
(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito,
especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de JUAZEIRO
DO NORTE, Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato
superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame
licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores, nos termos do art.32, §2°, da Lei n.º 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
.. ........... (CE), ..... de ..................... de ...... ..
DECLARANTE
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Ili.V.) MODELO DE PROCURAÇÃO:

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: (qualificação)

OUTORGADO: (qualificação)

'--'

PODERES: Plenos e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto à CÂMARA
MU NICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, no processo de pregão promovido através do
Edital nº _ _ _ _ _ _ _ , podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar no
pregão os envelopes de habilitação e proposta de preços, assinar toda a documentação
necessária, como também formu lar ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante e tudo o mais que se fizer
necessário ao fiel cumprimento deste mandato .

.. .... .. .... . (CE), ..... de .................... . de .... .. ..

OUTORGANTE
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ANEXO IV - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº

A Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Rua Manoel Pires 47 1, Jose Geraldo da Cruz. CEP. 63.040-660- Juazeiro do Norte
- Ceará, neste ato representado pelo Presidente da Câmara do Juazeiro do
Norte_ __ _ , inscrito no CNPJ/MF sob o nº _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
representada pelo(a) Sr(a). _ _ _ _ _ _ _ _ , doravante denominado de
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa ............................................. , com endereço
na Rua ......................................., Nº ........ , bairro ...... ......... , em ....................... , Estado do
.. ................... , inscrita no CNPJ sob o nº .................................... , representada por
.................. ...... ................................. .., CPF nº ............................... , ao fim assinado,
doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o PROCESSO Nº
_ _ _ _ _ _ _e o Edital de Pregão Presencial nº _ _ __ _ _ _ , em
conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações posteriores, a Lei Federal nº 10.520/02, de 17 de julho de 2002, e às
cláusulas e condições a seguir ajustadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1. 1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão, em conformidade com a Lei Federal Nº
8.666/93 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº 10.520. de

17/07/2002 - Lei que Regulamenta o Pregão
posteriores e Lei 123/2006 Lei Complementar.

I

Lei 8.666/93 e Suas auteracões

1.2. A execução do presente contrato será indireta e regrada sob regime de empreitada por
preço unitário, na forma do Art. 1O, inciso li, alínea "b", da Lei 8.666/93.
1.3. A forma de fornecimento desse contrato será de forma parcelada, de acordo com a
emissão das ordens de compras.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2. 1. Constitui objeto da presente contratação a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E
HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTECEARÁ, conforme Anexo Contratual, no qual restou vencedora a Contratada, nos itens
especificados em anexo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E REAJUSTE
3.1. O objeto contratual tem o valor de R$ .... (....), a ser pago até o 10° dia após a entrega,
obedecido o constante no Preâmbulo do Edital de Pregão;
3.2. Os preços são firme e inrrajustaveis.
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DOS LOCAIS DE ENTREGA
4.1. A entrega dos Materiais deve se efetuar de forma a não comprometer o
funcionamento dos sistemas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de
interrupção, esta deverá estar devidamente planejada e ser necessariamente aprovada
pela Ordenadora de Despesa.
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4.2. Serão de inteira responsabilidade do fornecedor a entrega dos Materiais (conforme
orientado ou especificado na ordem de compra), devendo este assegurar a integridade e
qualidade dos Materiais até seu local de destino.
4.3. Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo.
4.4. Por ocasião da entrega dos Materiais, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02
(duas) vias e a respectiva Nota Fiscal.
4.5. Os Materiais que não atender às especificações do Edital e que forem recusados
pelo servidor responsável pelo recebimento no momento da entrega deverá ser substituído
pelo fornecedor no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento.
4.6. Deverá ser emitida fatura e Nota Fiscal, por Anexo, em nome da Câmara Municipal
do Juazeiro do Norte _ _ _ _ _ _ _, pessoa jurídica de direito público interno, com
sede na Rua Manoel Pires 471, Jose Geraldo da Cruz. CEP. 63.040-660 - Juazeiro do Norte
- Ceará, inscrito no CNPJ/MF sob o nº _ _ _ _ _ _ _ _ __
CLÁUSULA QUINTA- DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA
O Contrato resultante da presente Licitação terá vigência a partir de sua assinatura, tendo
validade até a entrega total dos bens, não podendo ultrapassar o prazo até 31 de Dezembro
de 2021.
CLÁUSULA SEXTA- DO RECEBIMENTO DO OBJETO DA CONTRATACAO
6.1 O objeto da licitação será recebido pelo liquidante da respectiva Câmara Municipal de
Juazeiro do Norte, mediante a apresentação dos respectivos recibos (em duas vias), fatura
e nota fiscal, nos termos do Edital.
6.2. A entrega deverá ser realizada perante a Comissão de Recebimento designada pela
CONTRATANTE para tal fim, que adotará os seguintes procedimentos:
a) Provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma
via do contrato e da proposta respectiva, receberá os bens para verificação de
especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros dados
pertinentes e, encontrando irregularidade, fixará prazo para correção pela CONTRATADA,
mediante retirada dos Materiais, ou aprovando, receberá provisoriamente os bens,
mediante recibo;
b) Definitivamente: após recebimento provisório, verificação da integridade e, sendo
aprovados, nos exatos termos do Anexo I e da proposta vencedora, será efetivado o
recebimento definitivo.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas deste contrato correrão por conta da Dotação Orçamentária:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ , cujo elemento de despesa é _ _ _ _ _ _ _ __
CLÁUSULA OITAVA- DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado no prazo de até 1O (dez) dias úteis após o adimplemento da
obrigação contratual, mediante apresentação de Atestado de recebimento definitivo,
firmado pelo encarregado de recebê-las, na forma do Edital, acompanhado dos documentos
hábeis de cobrança (NOTAS FISCAIS e RECIBOS) que deverão ser entregues na Sede da
Câmara Municipal do Juazeiro do Norte-CE.
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CLÁUSULA NONA-DAS SANÇÕES
9.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05
(CINCO) ANOS, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem
prejuízo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominações
legais.
9.2 A Contratada ficará, ainda, sujeita às seguintes penalidades, em caso de inexecução
total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, garantida a
prévia defesa:
1- advertência, sanção de que trata o inciso Ido art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá
ser aplicada nos seguintes casos:
. a. Descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas
na licitação;
b. Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento dos fornecimento da Contratante, desde que não
caiba a aplicação de sanção mais grave.
li - multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante);
a) de 1% (um por cento) sobre o valor contratual total, por dia de atraso na entrega do objeto
ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer
cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso,
aplicada em dobro na reincidência;
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir
qualquer dos Materiais rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se
efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;
Ili - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com o Município de JUAZEIRO DO NORTE por prazo não superior a 05 (CINCO) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do
ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior.
9.3 No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à
ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis para as sanções previstas nos
incisos 1, li e Ili do item 9.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso
IV do mesmo item.
9.4 O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05
(cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso. Se o valor da multa não for pago,
ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer
jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será
cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado
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mediante processo de execução fiscal , com os encargos correspondentes.
9.5 As sanções previstas nos incisos Ili e IV do item 9.2 supra, poderão ser aplicadas às
empresas que, em razão do contrato objeto desta licitação:
1- praticarem atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
li - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração
Pública, em virtude de atos ilícitos praticados;
Il i - sofrerem condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos.
9.6 As sanções previstas nos incisos 1, Ili e IV do item 9.2 supra poderão ser aplicadas
juntamente com a do inciso li do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
9. 7 A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro
do prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação que lhe será encaminhada, estará
sujeita à multa de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuízo das demais
penalidades cabíveis, por caracterizar descumprimento total da obrigação assumida.
9.8 As sanções previstas no item 9.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar
de não vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de
acordo com este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu
desinteresse.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1. Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por
conveniência administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas.
10.2. O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará
automaticamente na quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art.
77 a 80 da Lei Federal NO 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração,
com relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no
presente instrumento;
10.3. O presente Contrato é rescindível , ainda, independentemente de qualquer
interpelação Judicial ou Extrajudicial, nos casos de:
10.3.1 . Omissão de pagamento pela Contratante;
10.3.2. Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;
10.3.3. Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por
escrito com a antecedência definida no subitem anterior.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A licitante vencedora ficará obrigada a:
11.1 - fornecer os materiais cotados em estrita conformidade com as especificações
constantes no Anexo I;
11.2 - O fornecedor garantirá a qualidade dos Materiais pelo período de validade, atestado
pelo forncedor, a contar da data de entrega à Câmara Municipal do Juazeiro do Norte,
ressalvados os casos em que prazo maior seja estabelecido por lei, pelo próprio fornecedor
ou por indicação nas condições específicas do objeto. Aos Materiais que não constar a
validade atestada pelo fabricante, o fornecedor garantirá sua qualidade, no mínimo pelo
período de 12 (doze) meses à contar da data de entrega dos Materiais.
11.3 - Os Materiais objeto da licitação não exclui a responsabilidade da Contratada pelo
perfeito desempenho em relação a prazo de entrega, validade e qualidade dos Materiais.
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11.4 - Quanto a problemas de qualidade dos Materiais ou das condições das embalagens,
a licitante notificada pela Câmara Municipal de Juazeiro do Norte será responsável pela
troca dos Materiais que apresentar problemas.
11.5 - O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a
permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
11.6 - Entregar o objeto do Contrato, conforme estabelecido na ordem de compra, de
conformidade com as condições e prazos estabelecidos no Anexo 1, no Termo Contratual
e na proposta vencedora do certame, no prazo de 03 (Três) dias, contados a partir do
recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93
e suas alterações;
11. 7- Manter durante toda a duração do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de HABILITAÇÃO e qualificação exigidas na licitação;
11.8 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas
pela CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou
prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;
11.9- Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega serão dirigidos à Comissão de
Licitação, até 05(cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega,
explicitadas as razões e devidamente fundamentadas;
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1 - Providenciar local adequado para o recebimento do objeto;
12.2 - Fiscalizar e inspecionar o objeto entregue, podendo rejeitá-lo quando este não
atender ao especificado;
12.3 - Fornecer, a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da vencedora, informações
adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos que ocorrerem.
12.4 - Atestar a nota fiscal/fatura após o recebimento definitivo e enviar à área financeira
para efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
12.5 -A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias
ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante
estabelece a Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores;
12.6 - Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA-DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
13.1 A CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar a entrega do material, quando e
da forma que julgar conveniente.
13.2 A fiscalização ou o acompanhamento da entrega dos Materiais não exclui nem atenua
a responsabilidade da CONTRATADA em relação aos danos provocados ou prejuízos
experimentados pelo CONTRATANTE em decorrência deste Contrato.
13.3 A fiscalização e o recebimento dos materiais objetos deste contrato será designado
pela Câmara Municipal do Juazeiro do Norte-CE.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES FINAIS
14.1. Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e
exclusiva, do acordo entre elas celebrado;
14.2. Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em
CNPJ nº 05.466.164/0001-22
Rua Manoel Pires 471, Jose Geraldo da Cruz. CEP. 63.040- 660 - FONE: 8835111976

.:...=:,__r.:., ,' .t<:. --~\•J i,,,,

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
14.3. Este termo de contrato sera lavrado em duas vias.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1 Fica eleito o foro da Comarca de Juazeiro do Norte-Ceará, para conhecimento das
questões relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios
administrativos.
E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos
e legais efeitos.
JUAZEIRO DO NORTE-CE, .... de ...... ... de .. .. .. .

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

01:
Nome
CPF

-----------

02. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Nome
CPF
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