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I' Parte: PREAM13ULO 
1) 	OBJETO 

a) Definicão: AQuIsIcAo DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 60.000 I3TU?S  F AR.-
CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S, MODELO SPLIT, COM INsTALAcA0 DOS APARELHOS. 

b) Ordenador de Despesa: Sra. VALDECI VIETRA DE AZEVEDO. 

c) Dotaçies Oreamentárias e Fonte de Recurso; 

Dotaçes Orçamentárias: 0101.01.031.0001.2.001 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

d) Foote de Recursos: Os recursos que amparam a presente contratação silo oriundos do Duodécimo. 

e) PregoeirO: Fernando Eduardo Frota Moita 

e) Prazo, local e forma de Entrega: A entrega dos produtos licitados será no almoxarifado da 
Cârnara Municipal de Tianguá, de forma parcelada, sendo logo após o encerrarnento das 
negociacöes corn urn prazo máxirno de 10 (dez) dias üteis após a solicitação. 

0 Pregoeiro da Câmara Municipal de Tianguá, Estado do Ceará, no uso de suas 
atribuiçOes legais, torna puzblico que no dia 03 de Agosto de 2017, as 09:00h, na sala da Comissão de 
Licitação da Câmara Municipal de Tianguá, localizada a Rua Deputado Manuel Francisco, 650 - Centro, 
seth realizada licitação na modalidade de Pregão Presencial, visando a prestacão dos serviços do objeto 
supra-mencionado, conforme descrito no objeto deste edital e seus anexos, sendo recebidos os envelopes 
contendo as propostas de preco e os documentos de habilitaçAo das empresas interessadas, e em seguida, 
dado inIcio a sessão de PregAo. Este procedimento licitatório reger-se-á pelas disposicOes da Lei no 
8.666, de 21/06/1993 e alteraçOes posteriores - Lei de LicitaçOes, da Lei Federal n° 10.520, de 
17/07/2002 - Lei pue Regulamenta o PregAo, pela Lei n° 123/2006 e suas alteracöes, e demais normas 
pertinentes e, ainda, pelas disposicOes estabelecidas no presente edital e seus anexos. 

CompOem-se o presente Edital das partes A e B, conforme a seguir apresentadas: 

PARTE A - CondiçOes para competicão, julgamento e adjudicacAo. 
Em que são estabelecidos os requisitos e as condiç6es para competicAo, julgamento e formalizacão d 
contrato. 
PARTE B - ANEXOS 

Anexo I - EspecificaçAo dos Produtos e Termo de Referência; 
Anexo II - Minuta da Proposta de Preços; 
Anexo ifi - Modelos de DeclaraçOes/Procuraçao; 
Anexo IV - Minuta do Termo de Contrato 
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2 Rarte: Das ódSH. *s 

1. DO OBJ1TO 

1.1 A presente licitaçAo tern por objeto o constante no Preãmbulo deste Edital, de acordo corn as 
especificacôes contidas em seus anexos. 

2. DA PARTIc1PAcAO Nicr$('o  

2.2.1-Poderá participar do pregão qualquer pessoa juridica localizada em qualquer Unidade da 
Federação, desde que atenda a todas as exigéncias constantes deste edital e seus anexos. 
2.2.2- Näo poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensão, que ihes 
tenham sido aplicadas, por forca da Lei no 8.666/93 e suas alteracOes posteriores, e ainda; 

a) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar on contratar corn a Administraçào Püblica, de 
acordo corn o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS). A ComissAo fará 
pesquisa no site http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis  na fase do credenciamento, 
devolvendo os envelopes das participantes que se enquadrem nesta situação; 

b) Curnprindo penalidade de suspensào ternporária imposta pela Prefeitura Municipal de Tianguá; 
c) Estejam sob faléncia, concordata, dissoluçäo ou liquidacao, fusäo, cisão on de incorporacäo; 
d) Reunidos sob forma de consórcio; 
e) Mantendo qualquer tipo de vinculo profissional corn servidor ou dirigente de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitaço; 
f) Autor do projeto básico ou executivo, pessoa fIsica oujurIdica; 
g) De empresas cujos sócios ou diretores pertencam, simultaneamente, a mais de urna firma 

licitante; 
h) Que seja sociedade estrangeira nAo autorizada a funcionar no Pals; 
i) Dc licitantes que estiverern enquadradas, no que couberern, ao disposto no artigo 9°, seus incisos 

e parágrafos, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas posteriores atualizaçoes. 

2.2.3 So poderá apresentar ou solicitar quaisquer documentos, manifestar-se ou representar qualquer 
empresa licitante no presente certame, representante legal habilitado. 

2 DA  
3.1 Cada licitante deverá apresentar, simultaneamente, 2 (dois) conjuntos de documentos, a saber: de 
Proposta de Preço e de Ilabilitaçâo, sendo aceita a remessa via postal para o endereço constante no 
preâmbulo deste Edital. 
3.1 Os conjuntos de documentos relativos a Proposta de Preco e a HabilitacAo deverão ser entregues 
separadamente, em envelopes opacos e lacrados, rubricados no fecho e identificados corn o norne do 
licitante, o rnimero do CNPJ, o objeto da licitaço e, respectivarnente, Os tltuls dos conteüdos 
("Proposta de Preco" e "Documentos de Habilitaçao"), na forma dos incisos I e H a seguir: 
I - envelope contendo os relativos a Proposta de Preço: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA 
PREGAO n.° 06.23.01/2017-PP 
OBJETO....... 
LICITANTE: 	 CNPJ: 
ENVELOPE n0 01 (PROPOSTA DE PREOS) 

II— envelope contendo os documentos de Habilitaco: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUA 
PREGAO n.° 06.23.01/2017-PP 
OBJETO ......... 
LICITANTE: 	 CNN: 
ENVELOPE n' 02 (DOCUMTENTOS DE HAB1LITACAO) 

	

3.2 	Os documentos necessários a participacão na presente licitaçAo poderAo ser apresentados em 
original ou cépia autenticada por cartório competente. Em relaçao ao documento da cédula de identidade 
exigido no ato do Credenciamento, o mesmo poderá ser apresentado em original para que o Pregoeiro ou 
membro de sua equipe, em posse do mesmo, possa reproduzir cópia e dar a sua conformidade corn o 
original. 

3.2.1 Os documentos necessários a participacão na presente licitaçao, compreendendo os documentos 
referentes & habilitaçAo e a proposta de preço e seus anexos, deveräo ser apresentados no idioma oficial 
do Brasil. 

3.2.2 Quaisquer documentos necessários a participacão no presente certame licitatório, apresentados 
em lingua estrangeira, devero ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o idiorna 
oficial do Brasil, por tradutorjuramentado. 

	

.3 	Näo serAo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, fumes ou 
cOpias emfac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos on catálogos 
apenas como forma de ilustraçAo das propostas de preco. 

	

3.4 	Qualquer cicladäo poderá impugnar os termos do presente edital, por irregularidade, 
protocolizando o pedido ate 2 (dois) dias üteis antes da data fixada para a realizaçao do Pregào, no 
endereco discriminado no preãmbulo deste edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a peticAo no prazo 
de24 (vinte e quatro) horas. 

	

3.5 	Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital a licitante que nào protocolizar o 
pedido, em conformidade corn o disposto neste edital, ate o segundo dia ütil que anteceder a data de 
realização do Pregão, hipótese em que tat comunicacão não terá efeito de recurso. 
3.6 A impugnacäo feita tempestivamente pelo licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatOrio ate o trânsito. em julgado da decisão a ela pertinente. 
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3.7 Acoihida a peticäo contra o ato convocatório será designada nova data para a realizacäo do 
certame. 

DA PR 01 	T fl. 	 ; 	iitr 

4.1 0 envelope "Proposta de Preço" deverá conter a relação dos produtos, sua discriminacao conforme 
o edital, contendo a marca ofertada e seus respectivos precos em algarismos e por extenso, em uma Unica 
via, sem rasuras, emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel devidamente identificado corn o nümero de 
inscrição no CNPJ ou timbre impresso do licitante e nümero de telefone, devendo, suas foihas serem 
rubricadas e numeradas: 

4.1.1 	A indicaçao da razAo social da empresa licitante, o nümero de inscricäo no CNPJ de seu 
estabelecimento e endereço completo deverá ser o que efetivamente ira prestar o objeto da licitaçao. São 
facultativas as informaçOes dos dados referentes ao nimero de banco, agência e conta corrente nesta 
etapa da licitaçäo, sendo obrigatória, posteriormente, para a licitante vencedora. 

4.2 	Os precos propostos serão de exciusiva responsabilidade da licitante, nAo the assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegacao de erro, omissão ou qualquer outro argumento 
nao previsto em lei. 

4.2.1 As Propostas de Preço serão consideradas de acordo corn os Anexos deste Edital, por Item, 
expressa em Real (R$), em algarismos e por extenso, computando todos os custos necessários para o 
atendimento do objeto desta licitação, bem como, 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 fomecimento dos 
produtos, constantes cia proposta, abrangendo, assim, todos os custos corn rnateriais e serviços 
necessários a execução do objeto em perfeitas condicOes de uso e a manutençào destas condiçOes durante 
o prazo de contrato. 

4.3 	A validade da Proposta será de 60 (sessenta) dias; 
4.4 	Ocorrendo discrepãncia entre os precos unitãrios e totais, prevalecerão os primeiros, devendo o 
Pregoeiro proceder as correçOes necessárias. 

4.5 	0 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 	DeclaraçAo comprometendo-se a entregar e instalar o material no local indicado pela Câmara 
Municipal de Tianguá. 

5.1.1 0 envelope "Documentos de Habilitaçao" deverá conter os seguintes documentos, em idiorna 
nacional, em uma imica via, sem rasuras, emendas ou ressalvas, conforme relaçao a seguir: 
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I— Habilitaçäo Jurldica: 

a) Cópia da Cédula de Identidade do representante legal cia Empresa; 
b) registro comercial, no caso de empresa individual; 
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrados, em se tratando de 

sociedades comerciais, e no caso de sociedade por açOes, acompanhado de documentos de 
eleiço de seus administradores; 

d) inscriçäo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 
exercicio; 

e) Decreto de autorizaçäo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
Pals, e ato de registro ou autorizaçao para funcionamento expedido pelo órgAo competente, quando a 
atividade assim o exigir; 
f) Alvará de Funcionamento expedido pelo Municipio da Sede da licitante; 
g) Certidäo Simplificada expedida pela junta comercial da sede cia licitante, comprovando o registro 

cia empresa e indicando o objetivo, endereco, composicäo da firma e o seu Capital Social 
Integralizado, não superior a 30 (trinta) dias. 

h) Certidao EspecIfica expedida pela junta comercial da sede do licitante, comprovando todos os atos 
cia empresa (inscricäo, enquadramento, alteraçoes de dados etc.), não superior a 30 (trinta) dias. 

II— QualificacAo técnica, conforme o caso: 

a) Atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito püblico ou privado com identificaçao do 
assinante e firma reconhecida, comprovando que a LICITANTE forneceu ou está fomecendo 
produtos compativeis em caracteristicas com o objeto da licitaçAo. 

b) Certidäo de Registro e comprovacão de regularidade cia empresa licitante e de seus responsáveis 
tdcnicos no Conseiho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura - CREA da sede da 
licitante, dentro do prazo de validade. 0 licitante que näo tiver Registro na jurisdicao do local 
onde serâo executados os serviços objeto deste edital deverá apresentar visto do CREA - CE, em 
cumprimento ao que artigo 69 cia Lei no 5.194, de 24/12/66; 

Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: 

a) Se empregado, comprovando-se o vInculo empregaticio através de cópia cia "Ficha ou Livro de 
Registro de Empregado" ou da Carteira de Trabaiho e Previdência Social— CTPS; 
b) 0 sOcio comprovando-se a participacäo societária através cia cópia do Contrato Social; 
C) 	Se contratado, apresentar contrato de prestacAo de serviço, vigente na data de abertura deste 
certame, comprovando, ainda, o registro do responsável tcicnico cia licitante junto ao CREA, que indique 
a relaçäo das empresas em que o profissional figure como responsável técnico 

III— Regularidade Fiscal, conforme o caso: 

a) prova de inscriçäo no Cadastro Nacional de Pessoas JurIdicas (CNPJ); 
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicllio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de ativiciade e compatIvel com o objeto 
contratual; 
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c) prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Municipal de seu domicIlio (Certidäo Negativa de 
Débitos Gerais ou ISS); 

d) prova de regularidade fiscal junto a Fazenda Estadual de seu domicIlio; 
e) - A comprovacäo de quitação para corn a Fazenda Federal deverá ser feita através da Certidäo de 

regularidade de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e a Divida Ativa da União 
(CND), emitidas pela Receita Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 
1.75 1, de 2 de outubro de 2014; 

f) prova de regularidade fiscal junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS); 
g) CertidAo Negativa de Débitos Trabaihista (CNDT). 

N - Qualificacao econômica-financeira, conforme o caso: 

a) Tratando-se de Sociedade Anônima, publicacAo em Diário Oficial ou jomal de grande circulacao 
ou cópia autenticada do Balanco Fiscal correspondente ao ültimo exercIcio social encerrado, corn as 
respectivas demonstraçoes de Conta de Resultados. Os demais tipos societários deveräo apresentar 
cópias autenticadas do Balanço Patrimonial, do ültimo exercIcio social, devidarnente registrado na 
junta comercial da sede do licitante, que comprovem a boa situação fmanceira da empresa, 
reservando-se a COMISSAO o direito de exigir a apresentacAo do Livro Diário para verificacao dos 
valores, assinados por contador habilitado; 

c) CertidAo Negativa de faléncia ou concordata expedida pelo Distribuidor da Sede da pessoa 
JurIdica. 

5.2 declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no 
DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7 0, da ConstituicAo Federal, näo emprega menores de 
18 (dezoito) anos em trabaiho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) 
anos em trabaiho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo 
constante dos Anexos deste edital, corn firma reconhecida do assinante; 

5.3. declaraçao de conhecirnento de todos os parâmetros e elementos do produto a ser ofertaclo e que sua 
proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital, conforme modelo constante dos 
Anexos deste edital; 

5.4. dec.laraçäo expressa de integral concordância corn os termos deste edital e seus anexos, conlonne 
modelo constante dos Anexos deste edital; 

5.5. declaracao, sob as penalidades cabIveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitaçao, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores, conforme modelo 
constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93); 

5.6. declaraçAo sob a penalidades cabIveis, que é microempresa ou empresa de pequeno porte nos 
termos da legislacAo vigente, näo possuindo nenhurn dos impedimentos previstos no §4 do artigo 3 1  da 
Lei Complementar no 123/06; 
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6.1 A abertura da presente licitaçao dar-se-á em sessäo püblica, dirigida por urn Pregoeiro, a ser 
realizada no endereço constante do Preâmbulo, de acordo corn a legislacào mencionada no preârnbulo e 
o conteüdo deste edital. 

6.2 	Antes do inicio da sessäo, os representantes dos interessados em participar do certame, devero 
se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de documentos que os 
credenciem a participar desta licitaçao, inclusive corn poderes para formulacão de ofertas e lances 
verbais, nos termos previstos pelo inciso W, do artigo 11, do Decreto no 3.555/2000. 

6.3 	No dia e local designado neste edital, na presenca dos representantes dos licitantes, devidamente 
credenciados, e demais pessoas que queirarn assistir ao ato, o Pregoeiro receberá, em envelopes distintos, 
devidarnente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de preco e a docurnentaçäo exigida para a 
habilitaçao dos licitantes, registrando em ata a presença dos participantes. 

6.4 	Depois de encerrado o recebirnento dos envelopes, nenhurn outro envelope ou documento será 
aceito pelo Pregoeiro, salvo no caso do item 9.5 deste edital. 

6.5 	Cada licitante credenciará representante que será adrnitido a intervir nas fases do procedimento 
licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua representada. 

6.6 	For credenciamento entende-se a apresentaçdo con) unta dos seguintes documentos: 

I - 	Sendo sócio, proprietário, dirigente ou assernelhado da empresa proponente, deverá apresentar 
cópia autenticada do registro de firma individual, se for o caso, ou contrato social e todos os seus 
aditivos ou tiltimo aditivo consolidado, comprovando assirn que seu representante é titular da licitante, 
acompanhada da cópia autenticada de urn docurnento oficial de identificacao; 

II- Sendo representante procurador, além do registro de firma individual, se for o caso, ou contrato 
social e. todos os seus aditivos ou ültirno aditivo consolidado, apresentar instrurnento pUblico de 
procuracâo ou instrumento particular corn firma reconhecida em cartório, corn poderes especIficos para 
forinular ofertas e lances de precos, negociar precos, interpor recursos e desistir de sua interposicão, bern 
corno de praticar todos os dernais atos pertinentes ao certame, em norne do proponente, acompanhado de 
urna cópia autenticada de urn docurnento oficial de identificaçao do outorgante e outorgado. 

III- Nos casos de ME e EPP, apresentar também declaraçao de que atende os requisitos do Art. 3° cia Lei 
Complementar, 123 de 14 de dezernbro de 2006, para que possa fazerjus aos beneflcios previstos na referida 
Lei, conforme modelo anexo deste edital. A nAo apresentacäo da presente declaraçao, na forma aqui exigida, 
irnplicará na decadência do direito aos beneflcios previstos na Lei Complementar 123/2006 

IV: - Apresentar a Declaraçao de pleno conhecirnento, de aceitaçAo e de atendimento as exigências 
quanto a proposta e a habilitação previstas no Edital, conforrne modelo em anexo neste Edital. 

V - Registro fotográfico da fachada cia sede da empresa identificando o endereco da mesma. 

6.6.1 Estes docurnentos (originais ou cópias autenticadas em Cartório) deverão ser entregues fora dos 

lolls .--- 	 - V 
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envelopes, para que possarn ser analisados no injcio dos trabaihos, antes da abertura dos envelopes 
"Propostas de Preços". 

	

6.7 	A näo apresentaçâo on incorreçäo insanável de quaisquer dos documentos de credenciarnento do 
preposto nAo inabilitará o licitante, mas impedirá o oferecimento de lances verbais pelo licitante durante 
a sessão do pregào ate que seja cumprido o disposto nos itens 6.5 e 6.6 deste edital, quando for o caso. 

	

6.8 	No decorrer do procedirnento licitatório, os licitantes poderAo nomear representantes, caso nào 
os tenha feito, descredenciar ou substituir os Já nomeados, desde que apresente os docurnentos exigidos 
no item 6.6 deste edital. Entretanto, não será admitida a participaçAo de urn rnesmo representante para 
mais de uma ernpresa licitante. 

7 

	

7.1 	0 PregAo será realizado pelo Sisterna presencial. 

	

7.2 	0 julgamento da licitaçäo será realizado ern apenas urna fase, sendo dividido ern duas etapas 
sornente para fins de ordenarnento dos trabaihos, e obedecerá ao critério do Menor Preço por Item. 

I - a etapa de classificaçäo de precos cornpreenderá a ordenaçao das propostas de todo os 
licitantes, classificaço inicial das propostas passiveis de ofertas de lances verbais, oferta de lances 
verbais dos licitantes proclarnadas para tal, classificacAo final das propostas e exame da aceitabilidade da 
proposta da prirneira classificada, quanto ao objeto e valor; 

11 - a etapa de habilitaçao, declaração do licitante vencedor e adjudicaçao cornpreenderá a 
verificaçAo e análise dos docurnentos apresentados no envelope "Docurnentos de HabilitaçAo" do 
licitante classificado ern prirneiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do 
presente edital, bern corno a declaraçäo do licitante considerado vencedor do certarne e a adjudicaçao, 
sendo esta ültirna feita caso não ocorra interposicao de recurso. 

	

7.3 	Após a entrega dos envelopes nAo caberá desisténcia, salvo por rnotivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

	

7.4 	Da reuniAo para recebirnento, abertura e classificaçäo das propostas e habilitaçäo, será lavrada 
ata circunstanciada, que rnencionará todas os licitantes, as propostas apresentadas, as observaçOes e 
impugnacoes feitas pelas licitantes e dernais ocorrências que interessarem ao julgarnento da licitacäo, 
devendo ser assinadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio e por todos os representantes presentes dos 
licitantes on por representantes entre eles escoihidos, sendo o nirnero minimo de dois licitantes; 

	

7.5 	A reunião mencionada no item anterior poderá ser gravada, pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
por qualquer meio de reproduco mecânica ou eletrônica, como a fotográfica, cinematográfioa, 
fonográfica ou de outra espécie. 0 Pregoeiro comunicará aos licitantes qual o meio de gravação estará 
utilizando e os registros decorrentes desta poderao ser utilizados para comprovacão de atos e fatos nele 
contidos, sendo que será arquivada por urn periodo de 60 (sessenta) dias após a data da reunião. 

	

7.6 	0 licitante vencedor será convocado a apresentar a proposta de preco definitiva e firmar o 
instrurnento contratual, do qual fará parte o edital, seus anexos e a respectiva proposta. 
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7.8- 0 MunicIpio de Tianguá se reservará o direito de efetuar diligencias visando confirmar as 
informacOes apresentadas pelo licitante sobre as caracterIsticas dos produtos ofertados. Caso sejam 
encontradas discrepâncias entre informaçOes contidas em documentacao impressa e na proposta 
especIfica, prevaleceräo as da proposta. Se inexeqUIveis, este fato implicará na desclassificaçao da 
proposta da licitante. 

8 	D .4j)E PRS 

8.1 	Seräo abertos os envelopes "Proposta de Preço" de todos os licitantes e o Pregoeiro informará 
aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preco para o fornecimento do(s) 
objeto(s) da presente licitaçao e os respectivos valores ofertados. 

8.2 	0 Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem decrescente, de todos os 
licitantes, classificando o licitante corn proposta de menor preco por Item e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento) relativarnente a de 
menor preço, para que seus representantes participem dos lances verbais. 

8.2.1 Quando näo forem verificadas no mInimo 3 (três) propostas de precos nas condicöes defmidas 
no item 8.2, o Pregoeiro classificará as meihores propostas, ate o máximo 3(tr8s), para que seus 
representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam Os precos oferecidos nas propostas 
escritas. 

8.2.2 0 Pregoeiro poderá consultar a todos os licitantes que apresentaram propostas de precos 
superiores ao menor preco, se estes desejam participar da fase de lances verbais corn preco inferior ao ja 
estabelecido nesta fase. 

8.3 	Em seguida, será dado inIcio a etapa de apresentacao de lances verbais, que deveräo ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e corn precos decrescentes. 

8.3.1 0 Pregoeiro convidará individualmente Os representantes dos licitantes, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor preco e os demais, em ordem 
decrescente de preço. 

8.3.2 So serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ñltimo lance que tenha sido 
anteriormente registrado, nAo sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.3.3 Caso nAo mais se realizem lances verbais, será declarada encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preco. 

8.3.4 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, irnplicará exclusäo 
do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua ültima proposta registrada 
para classificacao, no final da etapa cornpetitiva. 
8,4 	Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificaçao final das propostas, o 
Prego'eiro examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, quanto ao objeto e valor, decidindo 
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motivadamente a respeito. 

8.4.1 Seri verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preco e os valores estirnados 
para a contratação. 

8.5- Caso baja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se realizem 
lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato püblico, na própria sessão do Pregao, observado, 
primeiramente, o disposto no item 8.5.1. 

8.5.1 -  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: 

8.5.1.1 -  Entende-se por empate aquelas situaçôes em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superior ao meihor preco. 

8.5.1.2- Para efeito do disposto no 8.5.1.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bern classificada poderá apresentar proposta de 
preco inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de 
preclusao, sithação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitaclo; 

II - Nao ocorrendo a contratacAo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I 
deste item, serâo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipOtese do item 8.5.1.1 
deste Edital, na ordem classificatória, para o exercIcio do mesmo direito, também todos no prazo de 
cinco minutos cada, sob pena de preclusAo; 

III— no caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
- 	que Se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 8.5.1.1, inciso I deste Edital, será realizado sorteio 

para defmir aquele que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

$-5.1.3- Na hipótese cia não-contrataçäo nos termos previstos no item 8.5.1.2 deste Edital, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

8.5.1.4- 0 disposto no item 8.5.1.2 somente se aplicará quando a meihor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou ernpresa de pequeno porte. 

8.5.1.5- Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar urn meihor preco caso ela näo atinja o 
valor de referencia definido pela administracAo püblica. 

8.6- Nas situaçOes em que näo se realizem lances verbais, ou depois de declarado o encerramento da 
etapa competitiva, ou se a oferta näo for aceitável ou no exarne de oferta subseqUente, o Pregoeiro 
poderá negociar diretamente corn o proponente para que seja obtido preco melhor para a Administração. 

-. 	
- 
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8.7- NAo poderá haver desisténcia dos lances ofertaclos, sujeitando-se o licitante desistente as 
penalidades constantes deste edital. 

8.8- Os licitantes que deixarern de apresentar quaisquer dos docurnentos exigidos no Envelope 11.0  01 
(Proposta de Preco), OU os apresentarem em desacordo corn o estabelecido neste edital, ou corn 
irregularidades, bern corno os que apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexeqUiveis, 
serAo considerados desciassificados, nAo se admitindo cornplementacao posterior. 

8.8.1- Considerar-se-ão precos manifestarnente inexeqUlveis aqueles que forem sirnbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatIveis corn os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos. 

8.9- Em caso de divergéncia entre informaçôes contidas em documentacao inipressa e na proposta 
especIfica, prevalecerao as da proposta. Em caso de divergencia entre informaçOes contidas nos 
docurnentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porém näo exigidos, prevalecerão as 
primeiras. 

__u.I1J1I I 	 LL 
9.1 	Efetuados os procedimentos previstos no item 8 deste edital, e sendo aceitável a proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos "Docurnentos 
de HabilitaçAo" desta licitante. 

9.2 	Os licitantes que deixarern de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope no 02 
(Documentos de Habilitacao), ou os apresentarem em desacordo corn o estabelecido neste edital, ou corn 
irregularidades, serão considerados inabilitados, não se admitindo complernentacao posterior. 

9.2.1- Na forma do que dispoe o art. 42 da Lei Complernentar no 123, de 14.12.2006, a cornprovaço da 
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte sornente será exigida para efeito de 
assinatura do contrato. 

9.2.1.1- Para efeito do disposto no item acirna, as ME e EPP, por ocasiäo de participacao neste 
procedirnento licitatório, deverAo apresentar toda a documentacao exigida para efeito de cornprovaco de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restriçAo. 

9.2.1.2- Havendo alguma restriçäo na cornprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias üteis, contado a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do 
certame, para regularizacao da documentaçäo, pagamento ou parcelamento do débito, e ernissão de 
eventuais certidôes negativas ou positivas corn efeito de certidäo negativa. 

9.2.1.3- A não-regularizaçAo da docurnentaçäo, no prazo previsto no item anterior, imp licará decadéncia 
do direito a contratacäo, sern prejuIzo das sançOes previstas no art. 81 da Lei no 8.666/93, sendo 
facultado a Administraçäo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de elassificação, para a 
assinatura do confrato, ou revogar a licitacao. 

9.2.1.4- .Será inabilitado o licitante que näo atender as exigéncias deste edital referentes a fase de 
habilitaçäo, bern como apresentar os documentos defeituosos em seu conteüdo e forma, e ainda, a ME ou 

4.=' 	 .. 	 . 
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EPP que näo apresentar a regularizacão da documentaco de Regularidade Fiscal no prazo defmido no 
item "d.8" acima. 

9.3- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitaçao, pelo Pregoeiro, caso näo haja intençào de interposição de 
recurso. 

9.4- Se a oferta näo for aceitável ou se o licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a oferta subseqUente, permitida renegociacão - item 8.6 do edital, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a verificaçäo da habilitaçao do licitante, na ordem de classificaçao, e assim 
sucessivamente, ate uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o respectivo licitante 
declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

9.5- 0 licitante declarado vencedor do certame deverá apresentar, na própria sessão, Proposta de Preço 
formal que ratifique o ültimo lance ofertado, se for o caso. E facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo, 
motivadamente, por 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificaçäo realizada na audiéncia pñblica do 
Pregao; 

9.6- Da sessào do Pregao será lavrada ata circunstanciada, que mencionará os licitantes credenciados, as 
propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificacAo, a análise da documentaçao exigida 
para habilitação e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua 
Equipe de Apoio c pelo(s) representante(s) credenciado(s) do(s) licitante(s) presente(s) a sessäo ou por 
representantes entre eles escoihidos, sendo o nümero mmnimo de dois licitantes. 

9.7- Ao final da sessäo, caso näo haja intençäo de interposicao de recurso e o preco final seja igual ou 
inferior ao previsto para a aquisiçäo dos produtos send feita, pelo Pregoeiro, a adjudicaco ao licitante 
declarado vencedor do certame e encerrada a reuniAo. Posteriormente, o processo, devidamente 
instruldo, será encaminhado para as Câmaras competentes para homologacao e subseqüente contrataçäo. 

9.8- Os envelopes corn os documentos relativos a habilitação dos licitantes näo declarados vencedores 
serão retirados pelos representantes dos licitantes na própria sessão. Os remanescentes permaneceräo em 
poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, durante 20 (vinte) dias correntes a disposicao dos licitantes. 
Findo este prazo, sern que sejam retirados, serAo destruldos. 

10 	DOSLTRSOS 	 t' 
10.1 Ao final da sessão, depois de declarado o licitante vencedor do certame, qualquer licitante 
poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intençäo de interpor recurso, corn registro em ata da 
sIntese das suas razOes, podendo juntar memoriais no prazo de 3 (tres) dias áteis, ficando os dernais 
licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razOes em igual nümero de dias, que começarão a 
correr do tdrmino do prazo da recorrente, sendo-ihes assegurada vista imediata dos autos. 

10.1.1 0 recurso contra decisäo do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

10. 1.2 A falta de manifestaçAo imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessäo do 
Pregào, importará a preclusào do direito de recurso e a adjudicacäo do objeto da licitação pelo Pregoeiro 

Rua Deputado Manuel Francisco, 650 - Centro 
Tianguá - Ceará - Cep:62.320.000 - Cx. Postal:21 

CNPJ:06.577.530/0001-83 



ao licitante vencedor. 

10.1.3 A peticAo poderá ser feita na própria sessAo e, se oral, será reduzida a termo em ata, facultaclo ao 
Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso. 

10.2 0 acolhimento de recurso importara a invalidacAo apenas dos atos insuscetIveis de 
aproveitamento. 

10.3 Os autos do processo administrativo permaneceräo corn vista franqueada aos interessados na 
respectiva Câmara de origem. 

10.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Câmara de origem 
homologará o procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es) 
do certame, determinando a contratacao da adjudicataria. 

10.5 Os recursos e impugnaçOes interpostos fora dos prazos nAo serAo conhecidos. 

11 	DAC(FRATO' 

11.1 As obrigacOes decorrentes da presente licitacao serAo formalizadas por termo de contrato 
especIfico, celebrado entre o MunicIpio, representado pelo(s) Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa 
(doravante denominado Contratante), e o licitante vencedor (doravante denominada Contratada), que 
observará os termos da Lei n.° 8.666/93, deste edital e demais normas pertinentes, cuja minuta foi 
submetida a exarne prévio da Procuradoria Geral do MunicIpio. 

11.2 0 licitante vencedor terá o prazo de 02 (dois) dias üteis, contados da devida convocação, para 
celebrar o referido Contrato, do qual farAo 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 nAo assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é facultado ao(s) 
Secretário(s) Ordenador(es) de Despesa convocar as licitantes remanescentes, respeitada a ordern de 
classificaçao final das propostas (item 8.4 deste edital), para faze-lo em igual prazo e nas mesmas 
condiçöes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos precos (descontos), ou revogar a 
licitaçäo. 

11.4. Incumbirá a Contratante providenciar, a sua conta, a publicacao do extrato do Contrato nos quadros 
de aviso dos órgAos püblicos municipais, ate o quinto dia iltil do més seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 0 mesmo procedimento se adotará corn relação aos 
possIveis termos aditivos. 

11.5. 0 licitante adjudicatário se obriga a manter, durante toda a execucão do Contrato, em 
compatibilidade corn as obrigacoes assumidas, todas as condicoes de habilitaçäo. 

1.1.6.. 0 Termo de Contrato so poderá ser alterado em conformidade corn o disposto no art. 65 da Lei n.° 
8.666/93. 
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12.1. 0 Contrato resultante da presente Licitaço terá vigência a partir de sua assinatura, tendo validade 
ate a entrega total dos bens, näo podendo ultrapassar 31 de dezembro de 2017, contados a partir da Nota 
de Empenho. 

- 

13.1. A Contratante, além das obrigacoes resultantes da observãncia da Lei n.° 8.666/93, deverá obedecer 
As disposicoes elencadas na minuta do Termo de Contrato - Anexo a este edital. 

14.1. 0 Contrato deverâ ser executado fielmente pelas partes, de acordo corn as cláusulas contratuais e as 
normas dispostas na Lei n.° 8.666/93 e alteraçOes posteriores, bern como legislacao pertinente, 
respondendo cada uma pelas conseqüências de sua inexecuçâo, total ou parcial. 

14.2 Da Data, Local e Horário de Entrega dos Produtos 

14.2.1 0(s) objeto(s) deverAo ser entregue(s) na forma, prazo, locais e horários defmidos no Preâmbulo 
deste Edital. 

14.2.2. A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a no comprometer o funcionamento dos 
sistemas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de interrupço, esta deverá estar 
devidarnente planejada e ser necessanamente aprovada pelo Secretário Ordenador de Despesa. 

14.23 Em nenhurna hipótese seräo concedidas prorrogacoes de prazo. 

14.2.4. Por ocasiAo da entrega dos produtos, o fomecedor deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias, 
além das respectivas fatura e Nota Fiscal. 

14.2.5. Para os produtos objetos deste certame, deverá ser emitida Fatura e Nota Fiscal por Anexo em 
norne da Prefeitura Municipal de TIANGUA, corn domicilio na Avenida Moises Moita, N° 785 
Planalto - TIANGUA - Ceará, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.735.178/0001-20 para a entrega dos 
produtos, deverAo ser atendidas as exigéncias deste edital. 

14.3 A fiscali.zacao do Contrato será exercida pelo Secretário Ordenador de Despesa. 

14.4 0 exercIcio da fiscalizaçäo ou o acompanhamento será exercido no interesse do MunicIpio e não 
exclui nern reduz a responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante 
terceiros, por quaisquer irregularidades, danos resultantes de irnperfeicao técnica, vIcios redibitórios e, 
na ocorréncia destes, nâo implica co-responsabilidade do Poder Püblico ou de seus agentes e prepostos. 
14.5 A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o produto entregue, se em 

desacordo corn os termos do presente Edital e do respectivo Contrato. 

14.6 Quaisquer exigéncias da fiscalizaçAo inerentes ao objeto do Contrato deveräo ser prontarnente 
atendidas pela Contratada, sem onus para a Contratante. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, 
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, onde se verificarm vIcios, defeitos ou incorreçes, 

• 	 . 
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sem prejuIzo da aplicacAo das penalidades cabiveis. 

14.7 0 produto objeto da licitação näo exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito 
desempenho em relacao a prazo de entrega, validade e qualidacle do produto. 

14.8 A Contratada flea obrigada a aceitar, nas mesmas condiçOes contratuais, Os acréscirnos ou 
supressöes que se fizerem necessários, a critério da Contratante, respeitando-se os lirnites previstos na 
Lei n.° 8.666/93 e alteracöes posteriores, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, 
facultada a supressao alérn deste limite mediante acordo entre as partes. 

D4RET1SQ}j+k) 	j r. 
15.1 0 Contrato poderá ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 
8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alteraçOes posteriores. 

	

15.2 	A inadimplência das cláusulas e condicOes estabelecidas no instrumento convocatrio, pela 
Contratada, assegurará a Contratante o direito de dá-lo por rescindido mediante notiflcaçäo entreue 
diretamente on por via postal, corn prova de recebimento. 

	

15.3 	Os procedimentos de rescisào contratual, tanto amigáveis, corno os determinados por ato 
unilateral da Contratante, serão formalmente motivados, assegurado contraditOrio e a ampla defesa, 
mediante prévia e comprovada intimaçao da interessada para que, se o desejar, apresente defesa no prazo 
de 10 (dez) dias i1teis, contados de seu recebimento e, na hipótese de desistir da defesa, interpor recurso 
hierarquico no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da intimacäo comprovada cia decisão rescisôria. 

16.1. Os precos ofertados devem ser apresentados, corn incidéncia de ICMS; 
16.2. As entregas dos produtos deverAo obedecer ao contido no Preâmbulo deste Edital; 
16.3. Os precos dos produtos objeto da presente licitaçao seräo cobrados pelo licitante adjudicatário de 
acordo corn as condicOes estabelecidas no pregão. 
16.4. Os produtos efetivarnente fornecidos seräo atestados e pagos, respectivamente, pelo Liquidante e 
Ordenador de Despesa cia Câmara de origem, cujo endereço será o de cobrança das faturas relaciona4as a 
este edital, nos prazos e na forma estabelecidos na minuta do Termo de Contrato - segundo modelo 
constante ern anexo deste edital. 
16.5. 0 pagarnento do produto recebido será efetuado, a cada entrega, em ate 10 (dez) dias üteis 
contados cia data do recebimento cia Nota Fiscal, diretamente pela Cârnara de origern, através de oréclito 
na Conta Bancária do fomecedor on através de cheque. 

.:17  i)ASPt 

17.1. 0 licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, näo rnantiver a proposta, faihar ou 
fraudar na execuçAo do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaraçao falsa on cometer 
fraude fiscal, garantido o direito previo cia citaçào e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e 
contratar corn a Administracao, pelo prazo de ate 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punicAo on ate que seja promovida a reabilitaçao perante a própria autoridacle que 
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aplicou a penalidade, sem prejuIzo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais 
cominaçOes legais. 

17.2 A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecuçAo total ou parcial 
do contrato, erro de execucão, execucão imperfeita, mora de execuçAo, inadimplernento contratual ou 
näo veracidade das informaçOes prestadas, garantida a prévia defesa: 

I - adverténcia., sançäo de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser 
aplicada nos seguintes casos: 

h) descumprimento das obrigacOes e responsabilidades assumidas na licitacAo; 

i) outras ocorrôncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das obrigacOes da 
Confratante, desde que nâo caiba a aplicacäo de sancäo mais grave. 

II - multas (que poderAo ser recoihidas em qualquer agéncia integrante da Rede Arrecadadora 
de Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadaçäo Municipal - DAM, a ser preenchido de 
acordo corn instrucOes fomecidas pela Contratante); 

a) De 1% (urn por cento) sobre o valor contratual total do exercIcio, por dia de atraso na 
entrega do objeto ou indisponibilidade do mesmo, lirnitada a 10% do mesmo valor; 

b) De 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercIcio, por infracao a qualquer 
cláusula ou condiçao do contrato, nao especificada nas demais alfneas deste inciso, aplicada em 
dobro na reincidência; 

c) Dc 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercIcio, pela recusa em corrigir 
qualquer produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correçAo não se efetivar nos 5 
(cinco) dias que se seguirem a data da comunicacäo formal da rejeiçäo; 

III - suspensão ternporária de participacao em licitaçäo e impedimento de contratar corn o 
MunicIpio de TIANGUA, por prazo näo superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaraçäo de inidoneidade para licitar on contratar corn a Administracao Püblica, 
enquanto perdurarern os motivos determinantes da punicäo ou ate que seja prornovida a reabilitaçao 
perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcirnento a Administracäo pelos prejuizos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sançâo aplicada corn base no inciso anterior. 

17.3 No processo de aplicacao de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, 
garantida nos prazos de 5 (cinco) dias üteis para as sancOes previstas nos incisos I, IT e ITT do item 17.2 
supra e 10 (dez) dias corridos para a sançäo prevista no inciso IV do rnesmo item. 

17.40 valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a 
contar da notificaçao ou deciso do recurso. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será 
automaticarnente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência on 
insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como 
Divida Ativa do MunicIpio e cobrado mediante processo de execuçäo fiscal, corn os encargos 
correspondentes. 
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17.5 As sancOes previstas nos incisos Ill e IV do item 17.2 supra, poderâo ser aplicadas as empresas 
que, em razão do contrato objeto desta 1icitaço: 

I - praticarem atos ilIcitos, visando frustrar os objetivos da licitaçäo; 
II - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar corn a Administraçao Püblica, em 

virtude de atos ilIcitos praticados; 
III - sofrerem condenaçào definitiva por praticarern, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos. 
17.6 As sançOes previstas nos incisos I, III e IV do item 17.2 supra poderao ser aplicadas juntamente 
corn a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no 
prazo de 5 (cinco) dias óteis. 
17.7 A licitante adjudicatária que se recusar, injustificadamente, em firmar o Contrato denfro do prazo de 
2 (dois) dias i'tteis a contar cia notificaçäo que the será encaminhada, estará sujeita a multa de 5,00% 
(cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuIzo das demais penalidades cabIveis, por 
caracterizar descumprimento total da obrigacAo assumida. 

17.8 As sançOes previstas no item 17.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que, apesar de näo 
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo corn este edital, e 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse. 

18.1. Os recursos para a execucäo do objeto da presente licitação correrào a conta da(s) Dotacao(Oes) 
Orcamentária(s) especificadas no Preâmbulo deste Edital. 

---I - I- 

19.1. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da amp liacAo da 
disputa entre os interessados, atendidos os interesses páblicos e o cia Administraçào, sem 
comprometimento da seguranca da /Contrataçäo. Os casos omissos poderao ser resolvids pelo 
Pregoeiro durante a sessäo. 

19.2. 0 näo atendimento de exigências formais näo esscnciais não importará no afastamento do licitante, 
desde que sejam possIveis a aferiçao cia sua qualidade e a exata compreensao da sua proposta durante a 
reãlizaçao da sessâo pñblica deste Pregão. 

19.3. A adjudicacao e a homologaçao do resultado desta licitacAo näo implicará direito a contratacäo. 

19.4. Nenhuma indenização será devida as licitantes pela elaboraçao ou pela apresentacAo de 
documentacao referente ao presente edital. 

19.5 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de inIcio de contagem e inclui-se 
o dia do vencimento, observando-se que so se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no 
MunicIpio, exceto quando for expressamente estabelecido em contrário. 

19.6. 0 Secretário Ordenador de Despesa poderá revogar a presente licitaçao por razOes de interesse 
piThlico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou mediante provocacão de terceiros, nos termos do 

---: 	-- 
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art. 49 da Lei 11.0  8.666/93, nAo cabendo as licitantes direito a indenização. 

19.7- Qualquer modificaçäo neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original, 
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteraçào no 
afetar a formulacao das propostas. 
19.8- Para dirimir, na esfera judicial, as questôes oriundas do presente edital será competente o Foro da 
Comarca de Tiangua - CE. 
19.9- Na hipótese de nAo haver expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes contendo a 
documentaçao e proposta, a data da abertura ficará transferida para o primeiro dia ütil subsequente, no 
mesmo local e horário anteriormente estabelecido. 
19.10- Quaisquer düvidas porventura existentes ou solicitaçôes de esciarecimentos sobre o disposto no 
presente edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, a Comissão Permanente de Licitacao, ate 05 
(cinco) dias correntes anteriores a data fixada para a realizaçäo do Pregao, que seräo respondidas, 
igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo de consulta, por meio de circular encaminhada aos 
participantes do certame. 
19.11- As impugnacOes referidas nos itens 3.5 e 3.6 e os recursos mencionados no item 10 deste edital, 
eventualmente interpostos, serão dirigidos ao Presidente Ordenador de Despesa, por intermédio do 
Pregoeiro, e protocolizados exciusivamente no endereco mencionado no Preâmbulo deste edital. 
19.12- Cópias do edital e anexos serAo fornecidas, gratuitamente, nos horários de 07:30 as 11:30 horas e 
das 13:30 as 17:00h, no endereço: Avenida Moisés Moita, 785, Planalto, Tianguá/Ce, ficando os autos 
do presente processo administrativo de Pregao a disposicão para vistas e conferência dos interessados. 
19.13- Poderão. ser obtidas informaçOes, ainda, pelo telefone: (88) 3671-1098 - Ramal 205 - ComissAo 
Permanente de Licitaçao. 
19.14-A versäo completa do edital também poderá ser obtida junto ao portal de licitaçOes do Tribunal de 
Contas dos MunicIpios do Estado do Ceará - TCM, no endereço eletrônico www.tcm.ce.gov.br . 
19.15- Os casos omissos seräo resolvidos pelo Presidente Ordenador de Despesa, mediante aplicaco da 
LegislacAo Pertinente. 
19.16- Os interessados, ao participarem do pregão, expressam, automaticamente, sua total concordância 
aos termos deste Edital, nAo podendo alegar, posteriormente, desinformaçao sua ou de representante. 

TIANGUA - CE, 20 de Juiho de 2017. 

Fernando Eduardo Frota Moita 
Pregoeiro Oficial do MunicIpio 
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TERMO DE REFERENdA 

1—OBJIETO 

1.2. AQuIsIcAo DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DE 60.000 BTU'S E AR-
CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S, MODELO SPLIT, COM 1NSTALAçAO DOS 
APARELHOS. 

2- FUNDAMENTO LEGAL: 

2.1. A aquisico dos produtos tern amparo legal disposto na Lei N° 10.520 de 17 de juiho de 
2002, no Decreto no 3.555 de 08 de Agosto de 2000 - Pregâo e na lei no 8.666/93. 

3- JIJSTIFICATIVA 

3.1. Aquisicäo de material faz-se necessário para propiciar meihor conforto térmico nos ambientes de 
trabaiho e manter as atividades da Câmara Municipal de Tianguá. 

4— DA APRESENTAçAO DA PROPOSTA DE PREOS 

4.1. Na proposta de precos deverá constar discriminacào detaihada dos produtos, embalagem, 
tipo ou modelo, marca, a quantidade solicitada, o valor unitário e total, em moeda nacional, em 
algarismo e por extenso, ja considerando todas as despesas, tributos, fretes, transportes e demais 
despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os produtos, mesmo que näo estejam 
registrados nestes documentos; 

4.2. Câmara Municipal de Tianguá, poderá se valer da análise técuica dos bens propostos e 
serviço executado antes da adjudieacâo e homo1ogaco da licitante, para verificacão do 
atendimento das especificaçOes mmnimas constantes neste termo de referência. 

4.3. A empresa vencedora no processo de licitaçäo deverá fomecer produto de boa qualidade e 
executar o serviço de instalaco do produto adquirido. Antes da homologaço da licitacäo, a 
empresa ainda deve apresentar amostras dos produtos para confirmar a qualidade pelo 
Almoxarifado desta Cãmara; 

4.4. A Câmara Municipal de Tianguá poderá solicitar da licitante vencedora a apresentacäo 
de análise técnica dos produtos propostos, por entidade devidamente credenciada, antes da 
adjudicacão e homologacão da licitacâo e, assim, rejeitar a propostá cujas especificaces nAo 
atenderem aos requisitos minimos constantes do anexo. 
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4.5. Sero autornaticarnente desciassificadas as propostas que no especificarem a marca dos 
produtos cotados, bern corno cotar marcas inexistentes no mercado. 

4.6. Será considerada vencedora a licitante cuja proposta contenha o menor valor, por item, 
desde que atenda as exigéncias contidas neste Termo de Referência e no edital de Pregao. 

5— DA F0RMALIzAcAO E VIGENCIA DO CONTRATO 

5.1. Para o fornecimento dos materiais e execuço dos serviços de instalaçäo, será formalizado 
Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas as condicOes, obrigacôes e 
responsabilidade; 
5.2. Para o fornecimento dos materiais e execucão dos serviços de instalaço serâo emitidas 

- 	ordens de cornpralservico , em conformidade corn as propostas vencedoras, para as licitantes 
vencedoras de cada item. 
5.3. 0 contrato terá urn prazo de vigência a partir da data assinada ate ser entregue todos os 
matérias e concluido os servicos de instalação ou ate 31 de Dezembro de 2017, podendo ser 
prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n° 8.666/93 e suas alteracOes posteriores. 

6 - DAS coNDIcOEs GERMS DE FORNECIMENTO E CONCLUSAO DOS 
SERVIOS 

6.1. Os produtos definidos neste Termo deverão ser novos e sem utilizacão anterior, originais e 
de boa qualidade, livres de defeitos, irnperfeicoes e outros vIcios que irnpecarn ou reduzam sua 
usabilidade, observando rigorosarnente as caracteristicas especificadas, devendo ser 
apresentados nas embalagens originals dos fabricantes, adequadas para proteger seu conteüdo 
contra danos durante o transporte ate o local de entrega. 

6.2 0 contrato de fornecirnento so estará caracterizado rnediante a confirmaco de recebirnento 
da nota de empenho, pelo fornecedor. 

6.3 0 fornecimento será efetuado de forma parcelada. 

6.4 .0 Prazo para Execuco do objeto da presente licitacäo püblica será de ate 30 dias, contados 
a partir da data do recebimento cia Nota de Empenho ou assinatura do contrato. 

6.5 Sero descontados do prazo contratual de execuço os atrasos eventualmente ocasionados 
por responsabilidade da Cârnara Municipal de Tianguá, bern como aqueles oriundos de caso 
fortuito e/ou força major. 

7. DO RECEBIMENTO E CRITERIOS DE ACEITAcAO 

....-.. 	... 
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7.1. 0(s) material (is) será (ão) ser aceito(s), da seguinte forma: 
a) Provisoriarnente, pelo Alinoxarifado, para efeito de posterior verificaco da conforrnidade do 
material corn as especificacOes constantes no Termo de Referência. 
b) Definitivamente, em ate 10 (dez) dias após verificacào de qualidade e quantidade dos 
materiais e consequente aceitaçAo pelo setor técnico requisitante e pelo responsável do 
Almoxarifado. Os produtos deveräo estar de acordo corn as especificaçôes constantes no Termo 
de referéncia e corn a amostra apresentada no momento da aceitacão da proposta (qwindo 
exigida). Estando em conformidade corn o contrato/empenho, será feita a atestaçào corn a 
declaracâo e assinatura do responsável no verso da nota fiscallfatura ou documento equivalente. 
A atestaco caberá ao servidor ou fiscal previamente designada por esta Câmara para esse fun. 

7.2. Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer serviço ou 
aquisicão, que nAo esteja de acordo corn as exigências, ou aquele que no seja 
comprovadamente original e novo, assim considerado de primeiro uso, bern corno, determinar 
prazo para substituicao do pro duto ou servico, eventualmente fora de especificaçào. 

7.3. Caso o material licitado nAo atenda as especificacôes exigidas ou apresente defeitos, nâo 
será aceito, sujeitando-se o fomecedor as penas contratuais e legais. 

8- RESPONSABILIDADES DO PRESTADOR 

8.1. Executar Servicos nas datas e locais determinadas neste Tenno, a partir da autorização da 
ordem de serviço, assumindo a responsabilidade pelo pagarnento de todos os impostos, taxas e 
quaisquer onus de origern federal, estadual e municipal bern como, quaisquer encargos judiciais 
ou extrajudiciais, sej am trabalhistas, previdenciárias, fiscais e cornerciais resultantes da 
execucão do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive em relacäo a terceiros. 

8.2. Manter a compatibilidade de habilitacao e qualificac.o corn as obrigaçoes assumidas 
durante todo o processo deste serviço. 

8.3. Substituir as suas expensas, todo e qualquer produto entregue em desacordo corn as 
especificacöes exigidas e padroes de qualidade exigidos, corn defeito, vIcio ou que vier a 
apresentar problema quanto ao seu uso, ainda que tenha sido recebido defmitivamente o objeto 
do contrato. 

8.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Cãmara Municipal ou a terceiros, 
decorrente de sua culpa ou dolo ate o final do evento. 
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8.5. Responsabilizar-se pela entrega e instalaco do(s) material (is) no prazo preestabelecido e 
de acordo corn as especificacOes constantes no presente Termo de Referência; 

8.6. 0 fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência deste 
processo, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu 
vencimento. 

8.7. Se a qualidade dos produtos entregues näo corresponder as especificacOes exigidas no edital 
do Pregão que precedeu o presente processo, a remessa do produto apresentado será devolvida 
ao fomecedor, para substituicâo no prazo máximo de 5 (cinco) dias, independentemente da 
aplicaçäo das sancôes cabiveis. 

8.8. Prestar todos os esciarecimentos que forem solicitados pela Cãmara, durante a execucao da 
aquisiço de materiais. 

8.9. Aceitar nas mesmas condicôes contratuais, os acréscimos ou supressOes que se fizerem 
necessários, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma 
do art. 65, parágrafos 10  e 20  da Lei no  8.666/93 e suas alteraçOes posteriores. 

8.10. Todas as despesas tais como: montagem, instalaçao, deslocamentos, alimentacäo, dentre 
outros previstos para o fiel cumprimento das solicitacOes correrâo por conta exciusiva do 
licitante vencedor. 

09. -. DA GARANTIA 

9.1. Todos os produtos/serviços fomecidos deverâo possuir garantia ou prazo de validade, 
referente a defeitos de fabricacâo, embalagem ou outros, por perfodo mmnimo de 06 (seis) 
meses, e de acordo corn o Código de Defesa do Consumidor. 

10- RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

10.1. Proporcionar todas as facilidades para que a empresa responsável pela execução do 
serviço possa cumprir suas obrigacoes dentro das normas e condicOes deste processo de serviço; 

10.2 Rejeitar os produtos que nAo atendani aos requisitos constantes das especificaces 
constantes do Termo de Referéncia; 

10.3 Designar servidores da Cãmara Municipal para acompanhar a execução dos serviços; 
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10.4 Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato, instrumento 
equivalente ou Nota de Empenho. 

11- CONDIcOES DE PAGAMENTO 

11.1. No prazo de 15 (quinze) dias üteis, será procedido o pagamento, contados a partir cia 
certificacäo da nota fiscal/fatura, que deverá vir acompanhada dos seguintes documentos: a) 
Certido do FGTS-CRF; e b) CertidAo conjunta de débitos relativos a Tributos Federais; c) 
DIvida Ativa da Unio, e d) certidâo negativa de débito, relativos as contribuiçes 
previdenciárias; 

11.2. Qualquer atraso ocorrido na apresentacAo da Nota FiscallFatura, ou dos documentos 
exigidos como condico para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em 
prorrogaç.o automática do prazo de vencimento da obrigaço do CONTR.ATANTE. 

11.3. 0 pagamento será efetuado por meio de ordem bancária, creditado em favor do prestador 
de serviço, devendo para tal ficar explicito o nome e osdados da conta bancária (n° da agência e 
n° da conta bancária, e banco) do prestador de servico para que seja efetivado o pagamento 
/crédito. 

12. DA RESCISAO DO CONTRATO 

12.1. 0 contrato poderá ser rescindido, a critério da Câmara Municipal, decorridos 10 (dez) dias 
apOs o prazo de entrega, caso a contratada no comprove já ter enviado os materials via 
transportadora ou correios, e/ou nAo apresente justificativas aceitáveis; 

12.2. A decisäo de rescindir o contrato, nos casos previstos neste termo de referência., caberá a 
Câmara Municipal, após previa consulta ao setor solicitante do material, e desde que se 
vislumbrem possibilidades de prejuIzos a esta Câmara; 

12.3. Nos casos em que se justifique a rescisäo contratual a contratada ficará sujeita as 
penalidades previstas no subitem 13.4. 

13. PENALIDADES 

13.1. 0 descumprimento total ou parcial das obrigacOes assumidas pela licitante, sem 
justificativas aceitas pela Câmara Municipal, resguardadas os procedimentos legais pertinentes, 
poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, as sançOes administrativas de advertência, 
multas, ou suspenso temporaria do direito de licitar, a critério desta Cmara; 
13.2. Considerar-se-â descumprimento parcial do contrato: 

• --------------- 
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a) a entrega dos materiais corn atraso; b) a entrega de materiais diversos do especificado neste 
Termo de Referência ou do oferecido pelo licitante em sua proposta; c) a apresentaço dos 
materiais em embalagem violada ou corn indIcios de ma conservaço, hipótese em que o 
recebimento podera ser rej eitado; d) a entrega parcial dos materiais solicitados. 
13.3. Considerar-se-á descumprimento total do contrato: 

a) a recusa injustificada em assinar o termo contratual ou receber a nota de empenho; b) a no 
entrega do material empenhado; 

13.4. As sançOes administrativas setho aplicadas de acordo corn a gravidade das infraçOes 
cometidas pela contratada, nos seguintes casos: 

13.4.1. Advertência, nos casos de descumprimento parcial do contrato. 

13.4.2. Multas (que serâo recoihidas de acordo corn instruçOes fomecidas pela 
CONTRATANTE): 

a) Multa compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor total empenhado, em caso de 
prejuIzo ocasionado a esta Cãmara por inexecuco parcial ou total do objeto; b) Multa moratória 
de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total empenhado, a partir do primeiro dia de 
inadimplemento; 

c) 0 valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao fomecedor; 

d) Se o valor do pagamento for insuficiente, fica o fomecedor obrigado a recolher a importãncia 
devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicacäo oficial; 

e) Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pelo fornecedor, este será 
encaminhado para inscriçâo em dIvida ativa. 

13.4.3. Declaraco de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administraçäo Pilblica 
enquanto perdurem os rnotivos determinantes da puniço ou ate que seja promovida a 
reabilitacào, que seth concedida sempre que o fornecedor ressarcir a Cãmara de Educaço pelos 
prejuIzos resultantes ou depois de decorrido o prazo da sanço aplicada; 

13.5. Quaisquer das SançOes Administrativas podero, a juizo da Câmara Municipal e havendo 
compatibilidade, ser aplicadas de forma concomitante; 

13.6. As penalidades setho registradas no Sistema de cadastro de fornecedores cia Administracao 
Püblica; 
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13.7. Devero ser observados, na hipótese de aplicaço das SancOes Administrativas, os 
prinelpios do devido processo legal e da ampla defesa, no prazo de ate 5 (cinco) dias iiteis a 
contar do dia em que tomar conhecimento dos fatos; 

13.8. A aplicacâo das referidas SancOes Administrativas nao obsta as responsabilidades legais 
da licitante por perdas e danos causados a Administracao Püblica. 

14. DOS QUANTITATIVOS 

11 EM DESc1çX1J.jI) QN1 

	

VALOR 	VALOR 

	

U-i[[ 	TOTAL 
Ar Condicionado Split Piso Teto 

1 60.000 btus/h - Frio, Trifásico - IJND 2 
220v corn instalacâo.  
Ar Condicionado Split 12.000 

2 btus/h - Frio, Trifásico - 220v IJND 1 
corn instalaçao.  
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ANEXO II— MINUTA DA PROPOSTA 

CAMARA MUNICIPAL DE TIANGUA 

REF. PREGAO No 06.23.01/2017-PP 

Data de Abertura: 	I 	/ 

ITEM ESPECIFICAcAO 	 UND QUANT MARCA V.UNT V.TOTAL 

VALOR DA PROPOSTA: (POR EXTENSO) 
Proponente: 
Endereço: 
CNPJ/CPF: 
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias 

TIANGUA, 	de 	2017. 

Assinatura 

T. 	 --. 
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AN]XO ifi- MODELOS DE DEcLARAçOEs 

111.1) 1° Modelo de Declaração: 

(NOMINA E QUALIFICA 0 FORNECEDOR), Declara, que tern pleno conhecimento, de 
aceitaço e de atendimento as exigências quanto a proposta e a habilitacAo previstas no Edital. 

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

(CE). ..... de .....................2017. 

DECLARANTE 

ffl.L) 20  Modelo de Declaracão: 

DECLARAçAO 

(NOMINA E QUALIFICA 0 FORNECEDOR), DECLARA, para Os devidos 
fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao MunicIpio de 
TIANGUA, Estado do Ceará, que, em dumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, 
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70,  da ConstituicAo Federal, nao 
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabaiho noturno, perigoso on insalubre, nem emprega 
menores de 16 (dezesseis) anos em trabaiho algum, salvo na condicão de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. 

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

(CE). ..... de ..................... 2017. 

DECLARANTE 

111.11.) 3°  Modelo de Declaraçao: 

DECLARAcAO 
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(NO111NA E OUALIFICA 0 FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos 
fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatór!o, junto ao MunicIpio de 
TL4NGUA, Estado do Ceará, que tern pleno conhecirnento de todos Os parâmetros e elementos dos 
produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende 
integralmente aos requisitos constantes neste edital. 

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

(CE). ..... de .....................2017. 

DECLARANTE 

.ffi.) 4° Modelo de Declaraçâo: 

DECLARAçAO 

(NOMINA E OUALIFICA 0 FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos 
fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Municipio de 
TIANGUA, Estado do Ceará, que concorda integralmente corn os termos deste edital e seus 
anexos. 

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

(CE). ..... de .....................2017. 

DECLARANTE 

ffl.1V.) 50  Modelo de Declaraçäo: 

DECLARAçAO 

(NOMENA E QUALIFICA 0 FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, 
especialmente para fins de prova em processo Iicitatório, junto ao MunicIpio de TIANGUA, 
Estado do Ceará, sob as penalidades cabIveis, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo 
de nossa habilitaçäo para participar no presente certame Iicitatório, bern assim que ficamos ciente 
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da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2°, da Lei n.° 
8.666/93. 

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

(CE). ..... de .....................2017. 

DECLARANTE 

ffl.V.) 6°  Modelo de DeclaraçAo: 

DECLARAçA0 PARA MICRO EMPRESA 
E EMPRESA DE PEQIJENO PORTE 

DECLARAçA0 

(Nome/Razâo Social), inscrita no CNPJ no 	 ,por intermédio de seu 
representante legal, 0(a) Sr(a) 	 , portado(a) da 
Carteira de Identidade no e CPF no , DECLARA, sob 
as sancöes administrativas cabIveis e sob as penas da lei, ser microempresa on empresa de pequeno 
porte nos termos da legislaçâo vigente, nAo possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4 
do artigo 3° da Lei Complementar no 123/06. 

.-CE, 	de 	 de 2017. 

(Representante Legal) 
Firma reconhecida do assinante 
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ANEXO IV 

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO QIIE ENTRE SI FAZEM 0 MUINICIPIO 
DO TIANGUA, ATRAYES DA CAMARA MUNICIPAL, COM 

NAS CONDIcOES ABAIXO PACTUADAS: 

0 MunicIpio do TIANGUA, pessoa jurIdica de direito pñblico interno, através da Cãmara 
Municipal, corn sede na Avenida Moises Moita, No 785, Planalto - TIANGUA - Ceará, inscrito no 
CNPJ/MF sob o no 07.735.178/0001-20 neste ato representado pelo Presidente da Cârnara Municipal de 
Tiangua, Sr. VALDECI VIEIRA DE AZEVEDO, doravante denorninado de CONTRATANTE, e, do 
outro lado a ernpresalpessoa fisica,  corn endereco a  em ________, Estado 
do , inscrito no CNPJ/CPF sob o no  representado por ________(nome e 
qualificacao), ao firn assinado, doravante denorninada de CONTRATADA, de acordo corn o Edital de 
Pregão no 06.23.01/2017-PP, realizado em data de ... de .....do corrente ano, o que fazem mediante as 
cláusulas e condiçOes a seguir estabelecidas: 

CULA I
F 

Processo de Licitação, na modalidade Pregäo, em conformidade corn a Lei Federal N o  8.666/93 - Lei das 

Licitacoes Puiblicas c/c os termos da Lei Federal no 10.520, de 17/07/2002 - Lei que Re2ulamenta 0 

PreAo, devidarnente hornologado pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Secretário(a) de Educaçao do MunicIpio de 
TIANGUA - CE, nos termos do art. 26 do Estatuto das Licitacoes Püblicas e suas alteracOes 
posteriores; 

CIAU S ULA 4CLAD&DOORJE1O 
Constitui objeto cia presente contrataçäo a: AQUISIcAO DE APARELHOS DE AR-CONDIC10NADO 
DE 60.000 BTU'S E AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTU'S, MODELO SPLIT, COM 
1NSTALAçAO DOS APARELHOS, no qual restou vencedora a Contratada, nos itens especificados em 
anexo, parte integrante do presente instrumento. 

(L TLkC4- %4L$R II RLLJ 	 - 
31. 0 objeto contratual tern o valor de R$ .... (....), a ser pago ate o 15° dia apOs a entrega, obedecido o 

constante no Preârnbulo do Edital de Pregao; 

3.2. 	 0 valor do presente Contrato nào será objeto de reajuste, pelo perlodo de 12 (doze) 

meses da apresentacao cia proposta. Caso o prazo exceda a 12 (doze) meses os precos contratuais 
poderao ser reajustados corn base no Indice IGP-M da Fundação GetItlio Vargas. 

	

' 	 - 

(Lk U1 Lk QU 	- flQJ1L) LD0SOcFTrt&E 
Os produtos serão entregues ......., obedecido o constante do Preâmbulo do Edital, no horário de 08:00h 
As 14:00h, no prazo de cinco dias, em dias üteis. 

5.1. 	A entrega dos produtos deve se efetuar de forma a näo comprometer o funcionamento dos 
sistemas, recursos ou deslocamentos. Havendo necessidade de interrupção, esta deverá estar 
devidamente planejada e ser necessariamente aprovada pelo Secretário Ordenador de Despesa. 

- 	..:.::.. 	-• 
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5.2. 	Em nenhuma hipótese seräo concedidas prorrogaçöes de prazo. 

5.3. 	Por ocasião da entrega dos produtos, o fornecedor deverá apresentar recibo em 02(duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal. 

5.4. 	0 produto que näo atender as especificacOes do Edital e que forem recusados pelo servidor 
responsável pelo recebimento no momento da entrega deverá ser substituldo pelo fomecedor no prazo de 
W 02(dois) dias üteis, contados do recebimento. 

53. 	Deverá ser emitida fatura e Nota Fiscal, por Anexo, em nome da Prefeitura Municipal de 
TIANGUA, corn dornicilio na Avenida Moises Moita, N° 785 , Planalto - TIANGUA - Ceará, inscrito 
no CNPJ/MF sob on° 07.73 5.178/0001-20. 

CLAJSLAQ!i'1 	SSONSTLJA4YES F 9AftAC66SIRA, CO\ThATNTE 
5.1- A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condiçOes necessárias ao pleno 
cumprimento das obrigacoes decorrentes da presente licitacão, consoante estabelece a Lei n 2  8.666/93 e 
suas alteracOes posteriores; 
5.2- Fiscalizar e acompanhar a entrega dos produtos; 
5.3- Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada corn a entrega dos produtos, 
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas; 
5.4- Providenciar os pagamentos a CONTRATADA, a vista das notas fiscais e faturas correspondentes, 
devidarnente atestadas pelo setor competente; 

CL\JS ci 	DASSIA.11!JS 	 Q CQ1ATAQ, 
6.1- entregar os produtos requisitados, conforme exigéncia editalicia e contratuais; 
6.2- Substituir as suas expensas, todo e qualquer bern entregue em desacordo corn as especificaçôes 
exigidas e padroes de qualidade exigidos, corn defeito, vIcio ou que vier a apresentar problema quanto ao 
seu uso; 
6.3. Arcar corn todas as despesas, diretas ou indiretas, irnpostos, taxas, encargos, royalties, seguros, 
fretes - carrego e descarrego, decorrentes do fomecirnento dos bens, sern qualquer onus para a Prefeitura 
Municipal de Tiangua. 
6.4- manter, durante toda a execuçäo do contrato, em compatibilidade corn as obrigacoes assurnidas, 
todas as condiçoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitação. 
6.5- aceitar nas mesrnas condiçoes contratuais os acréscimos on supressôes no quantitativo do objeto ate 
o lirnite fixado no parágrafo P. do art. 65, da Lei fl2  8.666/93. 

7.1. 0 Contrato resultante cia presente Licitacao terá vigéncia a partir de sua assinatura, tendo validade 
W a entrega total dos bens, não podendo ultrapassar o prazo ate 31 de dezembro de 2017, contados a 
partir da Nota de Ernpenho. 

C L%dLJ1 	 R1M1 LP9 4J' F& 	€ O\ 	( kO 

8.1 0 objeto da licitaçao será recebido pelo liquidante da respectiva Cârnara., mediante a apresentacäo 

dos respectivos recibos (em duas vias), fatura e nota fiscal, nos terrnos do Edital. 

-_ 	 --., 
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9.1 As despesas deste contrato correrAo por conta da Dotaçäo Orcamentária: 0101.01.031.0001.2.001 - 

ORIUNDOS DO DUODECIMO, cujo elemento de despesa 6. -  4.4.90.52.00, Subelemento 4.4.90.52.99. 
9.2 Os recursos que amparam a presente contrataçao sAo Oriundos do Duodécimo. 

([ 1 L I1JLCL4 112 1GU1L~ O 	 * 

10. 0 pagamento será efetuado no prazo de ate 1 0(dez) dias üteis após o adimplemento da obrigacao 
contratual, mediante apresentacäo 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 deverào ser entregues na Sede da Cãmara Municipal de TIANGUA. 

C LAUSlJA IIA 1EiA 	S1ITES 
10.1. 0 licitante que ensejar o retardamento da execuçAo do certarne, não mantiver a proposta, faihar ou 
fraudar na execuçäo do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaraçäo falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citacão e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 
contratar corn a Administracao, pelo prazo de ate 2 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punicão ou ate que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, sem prejuIzo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais 
cominaçOes legais. 

11.1. Contratada ficará, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecuçAo total ou parcial do 
contrato, erro de execução, execuçào imperfeita, mora de execucäo, inadimplemento contratual ou no 
veracidade das informaçOes prestadas, garantida a prévia defesa: 

I - advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser 
aplicada nos seguintes casos: 

b) descumprimento das obrigaçôes e responsabilidades assumidas na licitaçao; 

c) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das obrigacôes da 
Contratante, desde que não caiba a aplicacAo de sancao mais grave. 

II —  multas (que poderAo ser recoihidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora 
de Receitas Federais, por rneio de Documento de Arrecadaçäo Municipal —  DAM, a ser preenchido de 
acordo corn instrucöes fomecidas pela Contratante); 

a) de 1% (urn por cento) sobre o valor contratual total, por dia de atraso na entrega do objeto ou 
indisponibilidade do mesrno, limitada -a 10% do mesmo valor; 

b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercIcio, por infração a qualquer cláusula ou 
condiçäo do contrato, nAo especificada nas demais alIneas deste inciso, aplicada em dobro na 
reincidência; 
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercIcio, pela recusa em corrigir qualquer 
produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 5 (cinco) dias que se 
seguirem a data da cornunicaco formal da rejeiçäo; 
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III - suspensão ternporãria de participaco em licitaçaio e impedimento de contratar com o 
Municipio de TIANGUA prazo nAo superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adrninistracao PUblica, 
enquanto perdurarern os rnotivos determinantes da punicäo ou ate que seja promovida a reabilitaçao 
perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcirnento a Administração pelos prejuIzos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sançao aplicada corn base no inciso anterior. 
11 .3No processo de aplicacao de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa, 
garantida nos prazos de 5 (cinco) dias üteis para as sancOes previstas nos incisos I, II e III do item 8.2 
supra e 10 (dez) dias corridos para a sanção prevista no inciso lv do rnesmo item. 

11.4.0 valor da rnulta aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a 
contar da notificaçao ou decisäo do recurso. Se o valor da rnulta näo for pago, ou depositado, será 
automaticamente descontado do pagarnento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou 
insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativarnente ou inscrito corno 
DIvida Ativa do MunicIpio e cobrado rnediante processo de execuçäo fiscal, corn os encargos 
correspondentes. 

11 .5.As sançöes previstas nos incisos ifi e 1V do item 9.2 supra, poderão ser aplicadas as ernpresas que, 
em razäo do contrato objeto desta licitaçäo: 

I - praticarem atos ilIcitos, visando frustrar os objetivos cia licitacao; 
II - demonstrarern näo possuir idoneidade para contratar corn a Administracao Püblica, ern 

virtude de atos ilIcitos praticados; 
III - sofrerem condenacao definitiva por praticarern, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos. 

	

11.6. 	As sançOes previstas nos incisos I, ifi e IV do item 9.2 supra poderão ser aplicadas juntarnente 
corn a do inciso II do mesrno itern, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo 
.processo, no prazo de 5 (cinco) dias üteis. 

	

11.7. 	A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadarnente, ern firrnar o Contrato dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias iiteis a contar da notificaçao que lhe será encaminhada, estará sujeita a 
rnulta de 5,00% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejufzo das demais 
penalidades cabIveis, por caracterizar descumprimento total da obrigacao assumida. 

	

11.8. 	As sancôes previstas no item 8.7 supra nao se aplicarn as dernais licitantes que, apesar de não 
vencedoras, venharn a ser convocadas para celebrarern o Termo de Contrato, de acordo corn este edital, e 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse. 

'' 

12.1. Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência 

administrativa ou por infringencia de qualquer das condiçôes pactuadas. 
12.2. 0 não curnprirnento das disposicOes especificadas neste Contrato irnplicará autornaticamente na 
quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal N °  8.666/93, 

reconhecidos desde jáos direitos da Adrninistracao, corn relacao as norrnas contratuais e as previstas em 

Lei ou Regularnento dispostas no presente instrurnento; 

12.3. 0 presente Contrato é rescindIvel, ainda, independenternente de qualquer interpelacao Judicial ou 
Extra-Judicial, nos casos de: 
12.3.1. 0rnisso de pagamento pela Contratante; 
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12.3.2. Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer urna das partes; 
12.3.3. Acerto em cornurn acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito corn a 
antecedência definida no subitern anterior. 

____  
13.1. Declaram as partes que este Contrato corresponde a manifestacao final, completa e exelusiva, do 
acordo entre elas celebrado; 

13.2. Obrigacao do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade corn 
as obrigaçOes por ele assurnidas, todas as condiçOes de habilitacao e qualiflcacao exigidas na licitaçâo. 

CLSULA 	 ... NNW 	mom= 
Fica eleito o foro da Comarca de TLANGUA, para conhecimento das questOes relacionadas corn o 
presente Contrato que näo forem resolvidos pelos rneios administrativos. 

E, assirn, inteirarnente acordados nas cláusulas e. condiçOes retro-estipuladas, as partes contratantes 
assinam o presente instrurnento, em duas via.s para que surtam seus jurIdicos e legais efeitos. 

Tianguá-CE. .... de .........de 2017. 

CONTRATANTE 
	

CONTRATADO 

Testernunhas: 

1- 
2- 

________ .. . ........ _ ..... .. . . .  ___ 	- 
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