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RECIBO DE RETIRADA DE C6PIA DO EDITAL VIA INTERNET - (SITE TCE—CE)

Pazsio PRESENCIAL

PROCESSO: PP-N° 2020. 02 . 12 . 01-CAM/IGUATU.

;Razao Social:

|CNPJ:

>! Enderego:

E—mail:

Cidade: UF: Telefone: Fax:

Pessoa para contato: _W ¢_ ___ _ __ ___

| A empresa acima qualificada teve acesso e retirou via site!
dO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARA — (TCE/CE), n0 Seguinte

'endere¢o eletronicoz www.tce.ce.gov.br, sem custo nenhum, O1
(um) exemplar na integra do instrumento convocatorio com todosl
os seus respectivos anexos, relativo ao processo administrativo

lde licitaeao na modalidade PREGKO, na forma PRESENCIAL, coml
numeracéo de tombamento acima indicado do preambulo deste
edital.

I
I Local e Data

1

Assinatura do Representante Legal

Senhor(a) Licitante,

Visando comunicaeao futura entre a CfiMARA MUNICIPAL DE IGUATU-
CE, por intermédio da sua Comissao Permanente de Ldcitaqao e als)
empresa(s) interessada(s) que retiraram o presente edital via
internet (SITE TCE/CE), solicito de vossa senhoria, o preenchimento
do presente recibo e posterior remessa a Comissao Permanente de
Licitacao através do e—mail: camaramunicipa1iguatu@gmail.com.

Rua Santos Dumont, SIN - CEP: 63.500-168 — CNPJ N“ 05.716.089I0001-00 - IGUATU - CE TEL: (88) 3581-0177 Pégina 1 de 28
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A. nao remessa do recibo acima exime a Comiss”
Licitaoéo d '

ao Permanente de
a comunicaoéo de event 'uais retificaooes ocorridas

instrumento convocato '
no

rio, bem como de quaisquer informaooes
adicionais pertinentes a elabora "cao das propostas.
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PREGAO PRESENCIAL N° 2020 . 02 . 12 . 01-CAM/IGUATU—CE

ORIGEM DA LICITACAO: Camara Municipal de Iguatu—CE.
OBJETO: Contratacao de empresa para fornecimento de alimentacao preparada
buffet (jantar, coffee break, bolos, salgados, coquetel, refrigerantes) e
ornamentacao, junto 5 Camera Municipal de Iguatu-CE, conforme especificacoes
constantes do Termo de Referéncia (Anexo I do Edital).
TIPO DE LICITACAO: Menor preco por Lote.
LOCAL DO PREGAO: Sede da Camara Municipal de Iguatu, a Rua Santos Dumont,
s/n — Centro — Iguatu-CE.
DATA E HORA PARA RECEBER, ABRIR E EXAMINAR PROPOSTAS E DOCUMENTACAO DE
EMPRESAS QUE PRETENDAM PARTICIPAR DO PREGAO PRESENCIAL N° 2020.02.12.01 -
CAM/IGUATU: 05 de Marco de 2020, as 09:00 horas.

O titular da origem desta licitacao torna publico, para conhecimento dos
interessados, que o Pregoeiro Oficial da Camara Municipal de Iguatu, o Sr.
Robson Pinheiro de Sousa, nomeado através da Portaria n° 002/2020, de 02 de
janeiro de 2020, assessorado pela Equipe de Apoio, composta pelos
Servidores: José Robério de Souza, José Candido Paes Barreto Neto e Rodrigo
Rodrigues de Oliveira e Francisca Alves Magalhaes, nomeada também através da
mesma Portaria, recebera e abrira no horario, data e local acima indicados,
as PROPOSTAS DE PRECOS e os DOCUMENTOS DE HABILITAQAO referentes a licitacao
objeto deste instrumento, para a escolha da proposta mais vantajosa,
objetivando a contratacao do objeto desta licitacao, observadas as normas e
condicoes do presente Edital e as disposicoes contidas na Lei n° 10.520, de
17 de julho de 2002, na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteracoes posteriores e artigos 42 ao 46 da Lei complementar 123 de 14 de
dezembro 2006, alterada pela Lei Complementar n°. 147, de 07 de Agosto de
2014, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Peggeno Porte.

1. DO OBJETO
1.1. Contratacao de empresa para fornecimento de alimentacao preparada
buffet (jantar, coffee break, bolos, salgados, coquetel, refrigerantes) e
ornamentacao, junto a Camara Municipal de Iguatu-CE, conforme especificacoes
constantes do Termo de Referéncia (Anexo I do Edital).

1.2. CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL
ANEXO I — Termo de Referencia
ANEXO II — Minuta do Contrato
ANEXO III — Declaracao de Habilitacao
ANEXO IV — Declaracao de Fatos Supervenientes
ANEXO V — Declaracao que nao emprega menor de 18 anos
ANEXO VI — Modelo de declaracao de enquadramento em regime de tributacao
ANEXO VII — Modelo de proposta

2. DA PARTICIPACAO E DO CREDENCIAMENTO
2.1. Poderao participar deste Pregao os interessados, pessoas juridicas que
tenham objeto social compativel com o objeto da presente licitacao
(fornecimento de alimentacao pronta) e que atenderem a todas as exigéncias,
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inclusive quanto a documentacao, constantes deste Edital e seus Anexos,
cadastradas ou nao na Camara Municipal de Iguatu—CE.
2.1.1. Visando o custo beneficio, para o fornecimento de alimentacoes, so
poderao participar empresas que estejam estabelecidas dentro dos limites do
municipio.
2.2. A participacao na licitacao importa total e irrestrita submissao dos
proponentes as condicoes deste Edital.
2.3. Cada licitante apresentar—se—a com, preferencialmente, um representante
legal que, devidamente munido de credencial, sera o unico admitido a
intervir em todas as fases do procedimento licitatério, quer por escrito,
quer oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua
representada.
2.4. Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuracao legal,
podera representar mais de uma Licitante.
2.5. Por credenciamento entende—se a entrega dos seguintes documentos:
I - cépia do documento oficial de identidade do representante legal;
II - documento que comprove a capacidade de representacao, na forma da lei,
inclusive com outorga de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e
lances verbais de precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome da licitante.
2.5.1. Caso o representante seja sécio da empresa licitante com poderes
de representacao, socio—gerente, diretor do licitante ou titular de firma
individual, deverao ser apresentados documentos que comprovem tal condicao
(atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua eleicao, etc.), nos quais
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacoes em
decorréncia de tal investidura.
2.5.2. Nos demais casos, deverao ser apresentados procuracao por
instrumento publico ou particular, este ultimo com firma reconhecida em
cartorio ou apresentacao de documento de identidade do signatario para que o
agente publico possa confrontar a assinatura, ou estando este presente e
assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no préprio
documento sob pena de descredenciamento do(a) representante legal e
acompanhada de cépia do ato de investidura do outorgante (atos constitutivos
da pessoa juridica, ata de eleicao do outorgante, etc.);
2.5.3. Apresentar Declaracao de Habilitacao (Anexo III).
2.6. Estes documentos (originais ou cépias) deverao ser entregues fora dos
envelopes, para que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da
abertura dos envelopes “Propostas de Precos”. No caso de copias, deverao ser
autenticadas por tabeliao.
2.7. A nao apresentacao ou incorrecao insanével de quaisquer dos documentos
de credenciamento do preposto nao inabilitara o licitante, mas impedira o
oferecimento de lances verbais pelo licitante durante a sessao do pregao.

3. NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAQAO
3.1. Concordatarias ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em
dissolucao ou em liquidacao;
3.2. Empresas que tenham sido declaradas inidéneas por qualquer érgao da
Administracao Pfiblica, direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou
Distrito Federal bem como as que estejam punidas com suspensao do direito de
contratar ou licitar com a Camara Municipal de Iguatu;
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3.3. Que estejam reunidas em consércio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiarias entre si, quaisquer que sejam suas formas de constituicao;
3.4. estrangeiras que nao funcionem no Pais.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS E DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
4.1- A Proposta de Precos e a Documentacao de Habilitacao deverao ser
apresentadas no local, dia e hora determinados no edital, em envelopes
separados, devidamente fechados e rubricados no fecho, assim denominados:

a) Envelope n.° 1: Proposta de Precos; e
b) Envelope n.° 2: Documentos de Habilitacao.

4.2. Os envelopes deverao conter, em suas partes externas, os seguintes
_ dizeres:

ENVELOPE n°T- PRoPds'1'A'_DE PRECOS -' I
cimmnn MUNICIPAL DE IGUATU—CE I

| PREGAO PRESENCIAL u°
LOTE
RAZAO SOCIAL Do PROPONENTE:
CNPJ N°:

ENVELOPE n° 2-:lDOCUMENTO§-BE finsxniiizao
I cimmnn MUNICIPAL DE IGUATU-CE

PREGAO PRESENCIAL n°
LOTE
RAZAO SOCIAL Do PROPONENTE:
CNPJ N°:

4.3. A Proposta de Precos devera ser apresentada na lingua portuguesa, salvo
quanto as expressoes técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo
representante legal do licitante proponente, contendo:
4.3.1. Indicacao do nome e numero do banco, agéncia e conta corrente para
efeito de pagamento;
4.3.2. Preco unitario e global de cada item do lote, conforme minuta da
proposta, em real, expressos em algarismo e por extenso, de forma clara e
precisa, limitado rigorosamente ao objeto desta licitaqao, sem alternativas
de precos ou qualquer outra condicao que induza o julgamento a ter mais de
um resultado;
4.3.3. Em caso de divergéncia entre os precos _unitario e total, sera
considerado o primeiro e entre os expressos em algarismo e por extenso,
prevalecera 0 ultimo; ' ' ‘I ‘ "
4.3.4. Declaracao expressa de que nos precos contidos-na proposta escrita e
naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais
estao incluidos.tcdos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas e
outros.
4.3.5. No caso de fornecimento de alimentacao pronta, apresentar Declaracao
que os alimentos sao preparados pela prépria empresa.
4.4. Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do
presente Edital e seus Anexos, forem omissas ou apresentarem irregularidades
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ou defeitos capazes de dificultar o julgamento e, ainda, proposta que
apresente valores unitarios simbolicos, ou irrisérios, de valor zero,
excessivos ou manifestamente inexequiveis..
4.5. As licitantes arcarao com todos os custos decorrentes da elaboracao e
apresentacao de suas propostas;
4.6, O prazo de validade das propostas sera de no minimo 60 (sessenta) dias.

5. DO RECEBIMENTO_E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1. A reuniao para recebimento e abertura dos envelopes contendo as
Propostas de Precos e Documentos de Habilitacao, sera publica, dirigida pelo
Pregoeiro e realizada na data, horario e local determinados neste Edital.
5.2. Nos termos do item 2 deste Edital e com base no inciso IV do art. 11 do
Decreto 3.555/2000, o interessado, ou seu representante legal, devera
comprovar possuir poderes para formulacao de ofertas e lances verbais, bem
como praticar todos os demais atos inerentes ao certame.
5.3. Declarada a abertura da sessao pelo Pregoeiro, nao mais serao admitidos
novos proponentes, dando-se inicio ao recebimento dos envelopes, juntamente
com declaracao dos interessados ou de seus representantes, dando ciéncia de
que cumprem plenamente os requisitos de habilitacao, em conformidade com o
inciso VII, art. 4° da Lei n.° 10.520, de 17/07/2002.
5.4. Serao abertos os envelopes contendo as Propostas de Precos, cujos
documentos serao lidos, conferidos e rubricados pelo Pregoeiro e pelos
participantes que o desejarem.

6. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICACAO
6.1. Para julgamento das propostas sera adotado o critério de menor preoo
por lote.
6.2. Apos a abertura dos envelopes contendo as propostas de precos, o
Pregoeiro classificara o licitante autor da proposta de menor preco do lote,
e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente a de menor preco,
conforme disposto no inciso VI do artigo n.° 11 do Decreto n.° 3.555/2000.
6.3. Quando nao forem verificadas, no minimo, O3 (trés) propostas escritas
de precos nas condicoes definidas no subitem acima, o Pregoeiro classificara
as melhores propostas subsequentes, até o maximo de O3 (trés), para que seus
proponentes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os precos
oferecidos nas suas propostas escritas, conforme disposto no inciso VII, do
artigo 11, do mesmo Decreto.
6.4. O empate entre dois ou mais licitantes somente ocorrera quando houver
igualdade de precos entre as propostas escritas e quando nao houver lances
para definir o desempate, neste caso o desempate ocorrera por meio de
sorteio a ser realizado durante a sessao do presente Pregao, ou quando da
participacao de microempresa e empresas de pequeno porte, de conformidade
com a Lei complementar 123 de 14 de dezembro 2006, alterada pela Lei
Complementar n°. 147, de O7 de agosto de 2014, que institui o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
6.5. Aos licitantes classificados sera dada oportunidade para nova disputa,
por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e
decrescentes, iniciando-se pelo ultimo classificado e prosseguindo—se com os
demais licitantes em ordem decrescente de classificacao. _
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6.6. Os lances verbais destinam—se a cobrir o lance do primeiro
classificado, ou seja, tem de ser, obrigatoriamente, inferior a este, nao
sendo aceitos lances para igualar valores.
6.7. A desisténcia do licitante em apresentar lance-verbal, quando convocado
pelo Pregoeiro, implicara na sua exclusao da etapa de lances verbais e na
manutencao do ultimo preco por ele apresentado, para efeito de ordenacao das
propostas.
6.8. Casos nao se realizem lances verbais serao verificadas as conformidades
entre as propostas escritas de menor preco do lote e o zespectivo valor
estimado para a prestacao dos servicos.
6.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas,
exclusivamente pelo critério de menor preco, o Pregoeiro examinara a
aceitabilidade da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.
6.10. Sendo aceitavel a proposta classificada de menor preco, ou seja, em
primeiro lugar, sera aberto o envelope contendo a documentacao de
habilitacao, para confirmacao das suas condicoes habilitatorias, seja com
base na documentacao apresentada ou possuir CRC valido, emitido pela Camara
Municipal de Iguatu, que atenda. aos requisitos previstos na legislacao
geral.
6.11. Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no Edital e seus
Anexos, sera declarado pelo Pregoeiro o licitante vencedor, sendo—lhe
adjudicado o lote.
6.12. Se a proposta classificada em primeiro lugar
seu autor nao atender aos requisitos de habilitacao,
oferta subsequente, na ordem de classificacao, até a apuracao do licitante
que atenda a todas as exigéncias do Edital, inclusive quanto a documentacao
de habilitacao, o qual sera declarado vencedor, sendo—lhe adjudicado o lote.
6.13. O licitante declarado vencedor devera apresentar o Pregoeiro, no prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas apos o encerramento deste pregao, a
proposta escrita de precos contemplando o lance final ofertado (PROPOSTA
CONSOLIDADA).
6.14. As situacoes previstas nos subitens acima 6.8 e 6.9, o Pregoeiro
podera negociar diretamente com o proponente para tentar obter preco melhor.
6.15. Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando—se o
proponente desistente as penalidades estabelecidas neste Edital.
6.16. Sera admitido apenas 01 (um) licitante vencedor para o lote.
6.17. Da reuniao lavrar-se—a ata circunstanciada, na qual serao registradas
as ocorréncias relevantes e que, ao final, devera ser assinada pelo
Pregoeiro e licitantes presentes.
6.18. Nao serao motivos de desclassificacao simples omissoes que sejam
irrelevantes para o entendimento da proposta, que nao venham causar prejuizo
para a Administracao e nem firam os direitos dos demais licitantes.

nao for aceitavel ou o
o Pregoeiro examinara a

7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO
7.1. Os PROPONENTES deverao apresentar no Envelope n° O2 — “Documentos de
Habilitacao”, que demonstrem atendimento as exigéncias que sao indicadas a
seguir:
7.2. Declaracao expressa, sob as penalidades cabiveis, afirmando a
inexisténcia de fatos impeditivos para sua habilitacao neste certame,
garantindo ainda estar ciente da obrigatoriedade de informar acerca de
ocorréncias posteriores, conforme modelo de declaracao constante do Anexo IV
deste Edital.
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7.3. Declaracao de que a empresa nao mantén\ em seus quadros funcionais
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre, perigoso ou
penoso, e menores de 14 (quatorze) anos, em qualquer trabalho, salvo na
condicao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7° da Constituicao
Federal, Anexo V deste Edital.
7.4. Todos os documentos relativos a habilitacao poderao ser apresentados em
originais, desde que possam ficar retidos e serem autuados nos autos do
processo e/ou em processo de copias, sendo que, no caso de copias, deverao
ser obrigatoriamente autenticadas todas as faces dos documentos,
exclusivamente por tabeliao de notas e/ou por servidor da Comissao
Permanente de Licitacao da Camara, no segundo caso a vista dos originais,
que serao restituidos apos conferéncia, de modo que, caso na autenticacao
nao conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do
documento, a exigéncia referente a autenticacao de todas as faces do
documento fica sem validade e, ainda, as autenticacoes que forem
apresentadas na forma digital, so terao validade se vierem acompanhadas das
respectivas chaves de validacao e estiverem dentro do devido prazo de
validade, observada a data marcada para entrega dos envelopes referente ao
presente torneio licitatorio.
7.5. Caso o documento apresentado seja expedido por instituicao que
legalmente e com regularidade permita a sua emissao e consulta pela
Internet, o Pregoeiro podera verificar a autenticidade deste através de
consulta junto ao respectivo site.
7.6. Para a habilitacao juridica, o licitante devera, nos documentos
exigidos neste instrumento convocatério, demonstrar a compatibilidade dos
seus objetivos sociais com o objeto da licitacao, podendo ser através do CRC
— Certificado de Registro Cadastral, emitido pela Camara Municipal de
Iguatu—CE.
7.7. O Certificado de Registro Cadastral podera ser apresentado por
licitante inscrito no Cadastro de Fornecedores da Camara Municipal de
Iguatu-CE, que substituira os documentos referentes as habilitacoes juridica
e fiscal, exceto os documentos enumerados nos incisos III e IV do Art. 29 da
Lei n° 8.666/93, desde que, quando da verificacao pelo Pregoeiro, seja
constatado que a documentacao exigida esteja devidamente regular, dentro do
prazo de validade previsto para este certame e disponivel no arquivo e
controles do competente cadastro.

8- HABILITACAO

A) HABILITACAO JURIDICA
a.1) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa, no registro publico de empresa
mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal,
filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta onde opera com averbacao
no registro da Junta onde tem sede a matriz.
a.2) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor,
devidamente registrado no registro publico de empresa mercantil da Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades
por acoes, acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores;
devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar
o registro da Junta onde opera com averbacao no registro da Junta onde tem
sede a matriz.
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CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
a.3) INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples — exceto
cooperativas — no Cartorio de Registro das Pessoas Juridicas acompanhada de
prova da diretoria em exercicio; devendo, no caso da licitante ser a
sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro no Cartorio de Registro
das Pessoas Juridicas do Estado onde opera com averbacao no Cartorio onde
tem sede a matriz.
a.4) DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA
FUNCIONAMENTO expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o
exigir.
a.5) REGISTRO NA ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso de
cooperativa, acompanhado dos seguintes documentos:
I) Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos artigos 15 a 21 da
lei 5.764/71;
II) Comprovacao da composicao dos érgaos de administracao da cooperativa
(diretoria e conselheiros), consoante art. 47 da lei 5.764/71;
III) Ata de fundacao da cooperativa;
IV) Ata da subsequente que aprovou 0 estatuto social;
V) Regimento interno com a Ata da subsequente que o aprovou;
VI) Regimento dos fundos constituidos pelos cooperados com a Ata da
subsequente que os aprovou;
VII) Editais das O3 ultimas subsequentes gerais extraordinarias.
a.6) CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, no caso de licitante inscrita no
Cadastro de Fornecedores da Camara Municipal de Iguatu—CE, no seu prazo de
validade, de acordo com o disposto no item 7.6.
a.7) O Certificado exigido acima é obrigatorio somente para o licitante que
queira substituir documento conforme o estabelecido no item 7.6.

B) QUALIFICACAO ECONOMECO—FINANCEIRA
b.1) Apresentar o BALANCO PATRIMONIAL e demonstracoes contabeis do ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem
a boa situacao financeira da(s) empresa(s), vedada a sua substituicao por
balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrados ha mais de trés meses da data de apresentacao da
proposta, na forma do artigo 31, inciso I, da Lei Federal n°. 8.666, de 21
de junho de 1993 e alteracoes posteriores;
b.1.1) A(s) empresa(s) optante(s) pelo Sistema Simples de Tributacao, desde
que declarado no credenciamento, ficarao isentas de apresentacao do que se
refere o item acima, conforme art. 25, c/c art. 26, paragrafo 2° e art. 27
da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar n°. 147, de O7 de agosto de 2014, mediante apresentacao dos
seguintes documentos:
b.1.1.1) Declaracao do contador da(s) empresa(s) licitante(s), constando que
a(s) empresa(s) é optante pelo Sistema Simples de Tributacao (Simples
Nacional), estado assim isenta da apresentacao das demonstracoes contabeis
para fins de participacao em certames licitatorios;
b.1.l.2) Comprovante de optante do Simples Nacional.

C) REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
C.l) PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL E
MUNICIPAL. da sede ou filial do licitante, expedidos pelos orgaos abaixo
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relacionados e dentro dos seus periodos de validade, devendo os mesmos
apresentarem igualdade de CNPJ.
I) CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E A
DIVIDA ATIVA DA UNIAO.
II) CERTIDAO QUANTO A DIVIDA ATIVA DO ESTADO, OU EQUIVALENTE, REFERENTE AO
ICMS, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO;
III) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS, OU EQUIVALENE, EXPEDIDA PELO
SETOR COMPETENTE DO MUNICTPIO DA SEDE DO DOMICTLIO DO LICITANTE.
c.2) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUACAO (CRF) OU EQUIVALENTE, perante O
Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), da jurisdicao da
sede ou filial do licitante, devendo o mesmo ter igualdade de CNPJ com os
demais documentos apresentados na comprovacao da regularidade fiscal.
c.3) CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS, OU EQUIVALENTE, expedida pelo Instituto
Nacional do Seguro Social — INSS, da sede ou filial do licitante, devendo a
mesma ter igualdade de CNPJ com os demais documentos apresentados na
comprovacao da regularidade fiscal.
c.4) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
c.5) Alvara de Funcionamento.
c.6) Os documentos referentes a regularidade fiscal deverao apresentar
iggaldade de CNPJ ressalvando-se aquele que o proprio orgao emissor declara
expressamente no referido documento que ele é valido para todos os
estabelecimentos — sede e filiais da licitante.
c.7) Caso haja documentos redigidos em idioma estrangeiro, os mesmos somente
serao considerados se forem acompanhados da versao em portugués firmada por
tradutor juramentado.
c.8) As certidoes de comprovacao de regularidade, bem como as de faléncia e
concordata, caso exigidas neste edital, que nao apresentarem expressamente o
seu periodo de validade, deverao ter sido emitidas nos 30 (trinta) dias
anteriores a data de abertura da sessao.

D) QUALIFICACAO TECNICA
d.1) Apresentacao de no minimo 01 (um) Atestado fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando aptidao pelo concorrente
para desempenho de atividade compativel com o objeto da licitacao,
acompanhado de pelo menos 01 (uma) Nota Fiscal e contrato formalizado.
d.2) Alvara Sanitario no caso de fornecimento de alimentacao preparada e
devera ser especifico.

E) OUTROS DOCUMENTOS
e.1)— As microempresas ou empresas de pequeno porte (enquadradas nos termos
do artigo 3° da Lei Complementar n.° 123/O6) ou cooperativas (enquadradas
nos termos do artigo 34 da Lei n.° 11.488/O7) que pretendem se utilizar dos
beneficios previstos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar 123/O6, alterada
pela Lei Complementar n°. 147, de O7 de agosto de 2014, que institui o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, deverao
apresentar, além de todos os documentos exigidos para o Envelope n.° 01, uma
das opcoes abaixo especificadas:
a) declaracao, firmada por contador ou técnico contabil, de que se enquadra
como microempresa cu empresa de pequeno porte ou cooperativa e nao esta
excluida das vedacoes constantes no paragrafo 4° do artigo 3° do referido
diploma legal, ou;
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b) certidao simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a
empresa licitante, (conforme Instrucao Normativa n° 103, de 30 de abril de
2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio — DNRC). A referida
certidao devera ter sido expedida em no maximo 60 (sessenta) dias anteriores
a data determinada para a entrega dos envelopes.
e.2) A nao apresentacao dos documentos acima especificados nao sera motivo
de inabilitacao da licitante, entretanto, a sua omissao sera entendida como
renuncia a qualquer privilégio, recebendo, portanto, o mesmo tratamento das
demais empresas nao beneficiadas pelo disposto nos artigos 42 a 45 da Lei
Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar n°. 147, de O7 de Agosto
de 2014, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte.
e.3) Os documentos que dependam de prazo de validade e que nao contenham
esse prazo especificado no proprio corpo, em lei ou neste processo, devem
ter sido expedidos em no maximo 30 (trinta) dias anteriores a data
determinada para a entrega dos envelopes.

'5' “\\S

9. DA IMPUGNACAO A0 EDITAL
a) Até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar o ato convocatorio de Pregao.

I—Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticao no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas.
II- Acolhida a peticao contra o ato convocatorio, sera designada
nova data para a realizacao do certame.

b) A Impugnacao Administrativa devera ser apresentada por escrito,
protocolada no Setor de Protocolo da Camara Municipal de Iguatu, dirigido a
Comissao Permanente de Licitacao, com sede na Rua Santos Dumont, s/n —
Centro - Iguatu—CE.
c) Nao serao conhecidas as impugnacoes ao Edital interpostas apos os prazos
legais, bem como as que nao forem apresentadas na forma estabelecida no item
9, letra “a” deste Edital.

10 — DOS PROCEDIMENTOS GERAIS
10.1. Os servicos serao executados no Municipio de Iguatu em conformidade
com as condicoes e prazos estabelecidos na proposta e/ou outro local
determinado pela Administracao.
10.2. Caso a Licitante se recuse a executar o objeto contratual ou venha a
fazé—lo fora das condicoes estabelecidas, a Camara municipal de Iguatu—CE,
podera, independentemente de qualquer aviso ou notificacao, rescindir o
contrato e optar pela convocacao dos demais Licitantes na ordem de
classificacao.

11- DA HOMOLOGACAO E DA ADJuD1cAcAo
11.1. A adjudicacao do objeto desta licitacao em favor da empresa proponente
vencedora do certame, cuja proposta de precos seja classificada em primeiro
lugar apos o encerramento da etapa de lances verbais de precos, nao havendo
interposicao de recurso administrativo, é da competéncia do Pregoeiro;
11.2. Havendo interposicao de recurso administrativo, neste caso sendo a
adjudicaqao da competéncia da autoridade superior do Orgao de origem desta
licitacao, decidida o recurso, este homologara o julgamento do pregoeiro e
adjudicara o objeto a empresa vencedora do certame;
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CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
11.3. A autoridade superior competente do orgao de origem desta licitacao se
reserva ao direito de nao homologar ou revogar o presente processo, por
razoes de relevante interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado e mediante fundamentacao por escrito.

12- DO CONTRATO '
12.1. A Camara Municipal de Iguatu que assinara contrato com a vencedora
desta licitacao, no prazo maximo de O5 (cinco) dias, contados da data da
convocacao expedida por esse orgao, sob pena de decair do direito a
contratacao, podendo ser prorrogada somente uma vez, quando solicitado pela
parte, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Contratante.
12.2. Caso o licitante vencedor se recuse injustificadamente a assinar o
contrato ou nao apresente situacao regular no ato da assinatura do mesmo, a
autoridade superior devera extinguir os efeitos da homologacao e da
adjudicacao através do ato de rescisao e retornara os autos do processo o
Pregoeiro, sem prejuizo da aplicacao das sancoes cabiveis.
12.3. O Pregoeiro retornara as atividades de selecao de melhor proposta e
convocara outro licitante, observada a ordem de qualificacao e
classificacao, para verificar a suas condicoes de habilitacao, e assim
sucessivamente.
12.4. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua
proposta, nao celebrar o contrato, deixar de entregar a documentacao exigida
neste edital ou apresentar documentacao falsa, ensejar o retardamento da
execucao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execucao do contrato, comportar—se de modo inidoneo ou cometer fraude
fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Camara Municipal de
Iguatu e sera descredenciado no cadastro da mesma, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no contrato e
das demais cominacoes legais.

13 - DA DuRA<;Ao DO CONTRATO
13.1. O contrato tera vigéncia da data da assinatura até 31 de dezembro de
2020, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstas na Lei n° 8 666/93
e suas alteracoes posteriores.

14- DA FONTE DE RECURSOS
14.1. As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta da dotacao
orcamentaria n° O101.01.031.0001.l.001 — Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00,
com recursos proprios da Camara Municipal de Iguatu—CE.

15- DO REAJUSTAMENTO DE PRECO
15.1. O Contrato podera ser repactuado, na hipotese de ocorréncia de fatos
imprevisiveis e/ou previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis durante
a gestao contratual, bem como ocorra majoracao legal de precos, desde que
observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contados a partir da
apresentacao da proposta, ou da ultima repactuacao, visando adequacao aos
novos precos de mercado e mediante demonstracao analitica da variacao dos
componentes de custos, devidamente justificada.
15.2. Para a repactuacao acima mencionada, a CONTRATADA devera apresentar
planilhas que evidenciem analiticamente a variacao dos custos, devidamente
comprovada e justificada. A comprovacao podera ser feita por meio de notas
fiscais de matérias-primas, pecas e/ou equipamentos, ou outros documentos
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contemporaneos a época da elaboracao da proposta e do momento do pedido de
repactuacao, cabendo ao contratante, justificadamente, aceitar ou nao,
aplicando—se o indice legal em vigor.

16- DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
16.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes
contratuais, acréscimos ou supressoes no quantitativo do objeto contratado,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
Contrato, conforme o disposto no § 1°, art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas
alteracoes posteriores.

17- DA EXECUCAO E DA FORMA DE PAGAMENTO
17.1. Os servicos serao executados no Municipio de Iguatu e/ou outra
localidade determinada pela Administracao, no prazo de O5 (cinco) horas, no
caso de alimentacao preparada. e 12 (doze) horas para ornamentacao, em
conformidade com o Edital e seus anexos e na proposta vencedora.
17.2. Os pagamentos serao realizados mediante apresentacao da Nota Fiscal do
servico contratado e fatura correspondente. As faturas deverao ser
aprovadas, obrigatoriamente, pela Camara Municipal de Iguatu, que atestara a
execucao do objeto contratual.
17.3. O pagamento sera feito até o dia 20 (vinte) do més subsequente a
prestacao dos servicos.

18- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
As obrigacoes da Contratante sao as constantes da minuta de Contrato (anexo
II) do Edital.

19- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
As obrigacoes da Contratada sao as constantes da minuta de Contrato (anexo
II) do Edital.

20- DAS szmcoss ADMINISTRATIVAS
20.1. Pela inexecucao total ou parcial das obrigacoes assumidas, garantidas
a prévia defesa, a Camara Municipal de Iguatu, podera aplicar a CONTRATADA,
as seguintes sancoesz

a) Adverténcia.
b) Multas de:
b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da
contratada em assinar o termo de contrato dentro do prazo de O5 (cinco) dias
uteis, contados da data da notificacao feita pela contratante;
b.2) 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor da parcela nao cumprida do
Contrato, por dia de atraso na execucao dos servicos, objeto contratual, até
o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2% (dois por cento) cumulativos sobre o valor da parcela nao cumprida
do contrato e rescisao do pacto, a critério da Camara Municipal de Iguatu,
em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execucao dos servicos,
objeto contratual;
b.4) O valor da multa referida nesta clausulas sera descontado “ex-officio”
da CONTRATADA, mediante subtracao a ser efetuada em qualquer fatura de
crédito em seu favor que mantenha junto a Camara Municipal de Iguatu,
independente de notificacao ou interpelacao judicial ou extrajudicial;
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c) Suspensao temporaria do direito de participar de licitacao e impedimento
de contratar com a Camara Municipal de Iguatu, pelo prazo de até O5 (cinco)
anos;
d) Declaracao de inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Camara
Municipal de Iguatu, enquanto pendurarem os motivos determinantes da punicao
ou até que a CONTRATANTE promova sua reabilitacao.

20.2. As sancoes previstas nos itens antecedentes serao aplicadas pela
autoridade competente, assegurados a contratado ou a Adjudicataria o
contraditorio e ampla defesa, nos seguintes prazos e condicoes:

a) de O5 (cinco) dias uteis nos casos de adverténcia e de suspensao e, de 10
(dez) dias uteis da abertura de vista do processo, no caso de declaracao de
inidoneidade para licitar com a Camara Municipal de Iguatu.

21- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
21.1. Os recursos cabiveis serao processados de acordo com 0 que estabelece
o art. 109 da Lei Federal n° 8666/93 e suas alteracoes.
21.2. Das decisoes proferidas pelo Pregoeiro relativas a classificacao e
desclassificacao de propostas de precos escritas e lances e a habilitacao e
inabilitacao, cabera recurso administrativo dirigido a autoridade superior
competente do orgao de origem desta licitacao, que devera ser registrada em
Ata pelo titular ou representante legal do licitante, no final da sessao,
constando o motivo e a sintese das suas razoes, podendo o interessado juntar
memoriais no prazo de 03 (trés) dias, contados a partir do 1° dia util
seguinte ao da interposicao, no endereco constante do item 8.2 deste edital,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-
razoes em igual numero de dias, que comecarao a correr do término do prazo
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
21.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir~se—a o do vencimento, e considerar—se-ao os dias
consecutivos, exceto quando for ou estiver explicitamente disposto em
contrario. So se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente
normal na Camara Municipal de Iguatu.

22- DAS RESCISOES CONTRATUAIS
22.1. A rescisao contratual podera ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
b) Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo
licitatorio, desde que haja conveniéncia da Administracao;
c) Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n°
8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos
prejuizos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
d) Os procedimentos de rescisao contratual, tanto amigaveis, como os
determinados por ato unilateral da Contratante, serao formalmente motivados,
assegurado contraditorio e a ampla defesa, mediante prévia e comprovada
intimacao da interessada para que, se o desejar, apresente defesa no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contados de seu recebimento e, na hipotese de
desistir da defesa, interpor recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contados da intimacao comprovada da decisao rescisoria.
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23- DAS D1sPos1c6Es FINAIS
23.1. Fica assegurado a Entidade de Licitacao o direito de:

23.1.1. Adiar a data de abertura da presente Licitacao, dando conhecimento
aos interessados, notificando-se, por escrito, as Licitantes que ja tenham
retirado o Edital, com a antecedéncia de pelo menos 24 (vinte e quatro)
horas, antes da data inicialmente marcada;
23.1.2. Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregao, a
qualquer tempo, desde que ocorrentes as hipoteses de ilegalidade ou
interesse publico, dando ciéncia aos interessados;
23.1.3. Alterar as condicoes deste Edital ou qualquer documento pertinente a
este Pregao, fixando novo prazo, nao inferior a 08 (oito) dias uteis, para a
abertura das propostas, a contar da publicacao das alteracoes.
23.2. A participacao neste Pregao implicara aceitacao integral e
irretratavel das normas do Edital e seus anexos, bem como na observancia dos
preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnacao e
recurso.

23.3. E facultada ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitacao, a promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a
instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de documento ou
informacao que deveria constar no ato da sessao publica.
23.4. O objeto da presente licitacao podera sofrer acréscimos ou supressoes,
conforme previsto nos §§ 1° e 2° do Art. 65 da Lei 8.666/93.
23.5. A Contratada ficara responsavel por quaisquer danos que venha a causar
a terceiros ou ao patrimonio da Entidade de Licitacao, reparando as suas
custas os mesmos, durante a execucao dos servicos contratados, sem que lhe
caiba nenhuma indenizacao por parte da Entidade de Licitacao. »

24. DO FORD

24.1. Fica eleito o foro da Comarca de Iguatu, Estado do Ceara, para dirimir
toda e qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que nao possa ser
resolvida pela via administrativa, renunciando—se, desde ja, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Iguatu—CE,19 de Fevereiro de 2020.

1'
Robson Pinheiro de Sousa

Presidente da Ccvmissao Permanente de Licitacao
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ANEXO I

wnnno DE REFERENCIA

01. OBJETO:
Contratacao de empresa para fornecimento de alimentacao preparada
buffet (jantar, coffee break, bolos, salgados, coquetel, refrigerantes)
e ornamentacao, junto a Camara Municipal de Iguatu—CE, conforme
especificacoes constantes do Termo de Referéncia (Anexo I do Edital).

O2. FINALIDADES:
Tendo em vista a necessidade de realizacao de eventos oficiais
promovidos pela Camara Municipal, sendo, portanto, necessario a
contratacao dos servicos de fornecimento de alimentacao, coffee break e
de ornamentacao, para viabilizar a realizacao dos eventos.

O

oFNaii W Flu _";2fi_
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03. DAS ESPECIFICACOES E DO LOTE:
LOTE I

COFFEE BREAK Tipo I- Chocolate quente, cafe, agua, 2
tipos de suco, 2 tipos de refrigerantes (1
dietético), 3 tipos de biscoitos finos, pao metro,
cesta de paes variados, torradas, 3 tipos de paté, 2
tipos de bolo, 1 tipo de salgado, frutas variadas.
Guardanapos de papel, sachés de acucar, sachés de

01 adocante, mexedores para cha ou café, talheres
descartaveis, copos descartaveis para cha ou café,
copos descartaveis para suco ou refrigerante,
bandejas descartaveis preferencialmente em papelao

I laminado, toalha de mesa descartavel em papel
(medidas aproximadas: 1,28 x 2,20 m). Valor per

I capita. _ >_> _ _n_

PERCAPITA

l .56 0

JANTAR Tipo I- Duas opcoes de Arroz, guarnicoes
diversas (farofa, pacoca. puré de batatas), legumes
cozidos, salada de folhas, dois tipos de carne
(sempre com opcao entre branca e vermelha). 2 opcoes
de suco ou refrigerante. Agua. Guardanapos de papel,
sachés de acucar, sachés de adocante, sachés de sal,
talheres de metal, copos de vidro para suco ou
refrigerante, pratos de louca, baixela de louca,
metal ou vidro, toalhas de mesa em tecido. Valor per
capita. __~_ _ _

O2

PERCAPITA

250

MESA DE COMIDAS TIPICAS - Bolos diversos (milho,
batata, macaxeira, chapéu de couro pé de moleque).

03 Mugunza, baiao de dois, vatapa, pacoca, arroz doce,
tapioca, pamonha, milhc asado e cozido, canjica e 3
(trés) tipos de refrigerante. Valor Per Capta.

PER
CAPITA

400

KIT FESTA DE ANIVERSARIO — Bolo grande 60 (sessenta)
pedacos, coberturas variadas (chocolate, frutas,
glacé etc.) e recheios variados (Doce de leite,
Abacaxi, chocolate, coco, goiaba etc.) 6 (seis)
Refrigerantes de 2 (dois) litros, sabores variados
(Cola, laranja, uva, guarana, caju etc).

O4
E‘
I-I
M

O3
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SALGADOS DE FORNO — Cento de salgados pequenos (tipo
festa) assado com recheios diversos (carne, queijo,

O5 presunto, etc) de pelo menos 4 tipos diferentes.
Embalados em bandeja de papelao. (Valor por 100
unidades).

CENTO
130

COQUETEL DE FRUTAS - Frutas frescas, leite
O6 condensado, agua gaseificada, espumante e gelo em

taca de 200 ml. TACA
1.400

OBS: A
devera
nenhuma sublocacao dos servicos.

LOTE II

plastica sem bracos e resistente a carga estatica de
O1 pelo menos 150kg. Valor por unidade.

UNIDADE

1.000

Item 02. ACESSORIOS EVENTOS 02- Aluguel de mesa
plastica fixa de quatro lugares. Valor por unidade.

02

UNIDADE

250

I Item 03. ACESSORIOS EVENTOS 03 - Aluguel de capa de
‘ tecido para cadeira plastica sem braco. Valor por

03 I unidade.

UNIDADE

1.000

Item 04. ACESSORIOS EVENTOS 04 - Aluguel de toalha de
mesa de tecido pelo menos 80 cm x 80 cm. Valor por

04 unidade.

UNIDADE

250

Item 05. ACESSORIOS EVENTOS 05 — Aluguel de arranjos
pequenos permanente, para centro de mesa. Valor por

O5 unidade.

UNIDADE

250

Item O6: ACESSORIOS EVENTOS 06 — Aluguel de tampo de
mesa redonda medindo 1.10 metro de diametro com

06 respectiva toalha redonda longa. Valor por unidade.

UNIDADE

250

CONTRATADA devera ser a propria manipuladora da alimentacao, que
ser produzida em suas instalacoes, nao sendo permitido de forma

Rua Santos Dumont, SIN - CEP: 63.500-168 — CNPJ N” 05.716.089I0001-00 - IGUATU — CE TEL: (88) 3581-0177 Pagina 17 de 28
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CAMARA MUNICIPAL DE IGUATL.
Item 07¢ ACESSORIOS EVENTOS 07 — Aluguel de 1
passarela, tipo carpete, medindo pelo menos 30

07 metros. Valor por unidade. 20

UNIDADE

Item O8: ACESSORIOS EVENTOS O8 — Aluguel de painel de
malha, em cores variadas, com 10 metros de
comprimento e O3 (trés) metros de altura com 05

O8 (cinco) refletores de LED. Aluguel de 01 (uma) toalha 30
de tecido com barra longa em cores diversas para
meses de cerimonial. Aluguel de 01 (um) arranjo de
flores artificiais ou naturais de pelo menos 50 cm de
altura.

UNIDADE

O4. DA EXECUCAO E DA FORMA DE PAGAMENTO
4.1. Os servicos serao executados no Municipio de Iguatu e/ou outra
localidade determinada pela Administracao, no prazo de O5 (cinco) horas, no
caso de alimentacao preparada e 12 (doze) horas para ornamentacao, em
conformidade com o Edital e seus anexos e na proposta vencedora.
4.2. Os pagamentos serao realizados mediante apresentacao da Nota Fiscal do
servico contratado e fatura correspondente. As faturas deverao ser
aprovadas, obrigatoriamente, pela Camara Municipal de Iguatu, que atestara a
execucao do objeto contratual.
4.3. O pagamento sera feito até o dia 20 (vinte) do més subsequente a
prestacao dos servicos.

O6. DURACAO D0 CONTRATO:
O contrato tera vigéncia da data da assinatura até 31 de dezembro de
2020, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstas na Lei n°
8.666/93 e suas alteracoes posteriores.

Camara Municipal de Iguatu, 19 de Fevereiro de 2020.

Robson Pinheiro e Sousa
Presidente da Camara Municipal de Iguatu

E
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ANEXO II

MENUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE s1 FAZEM
A cAMARA MUNICIPAL DE IGUA'I‘U—CE,

com A EMPRESA
PARA 0 FIM QUE A

SEGUIR SE DECLARA:

A Camara Municipal de Iguatu—CE, pessoa juridica de direito publico
interno, com sede na Rua Santos Dumont, s/n, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob
o n° , neste ato representado pelo seu Presidente, o
Sr. , portador do CPF n°. , doravante denominado
de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa , com sede

, inscrita no CNPJ , representada neste
ato por , portador(a) CPF n°. ,
ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital
de PREGAO PRESENCIAL n° , em conformidade com o que preceitua a
Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes
posteriores, a Lei Federal n° 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando—
se os contratantes as suas normas e as clausulas e condicoes a seguir
ajustadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAQQO LEGAL
1.1- Fundamenta-se este contrato no PREGAO PRESENCIAL N" , na Lei
Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes posteriores,
na Lei Federal n° 10.520/O2, de 17 de julho de 2002, e na proposta de precos
da Contratada.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETO
2.1 — Contratacéo de empresa para fornecimento de alimentacao preparada
buffet (jantar, coffee break, bolos, salgados, coquetel, refrigerantes)
e ornamentacao, junto a Cémara Municipal de Iguatu—CE, conforme
especificacoes constantes do Termo de Referéncia (Anexo I do Edital).

cLAUsULA TERCEIRA - no PRECO
3.1- A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela execucao do objeto deste
contrato, o valor global de R$ ( ), referente ao lote

, conforme quadro abaixo:

cLAUsULA QUARTA - DA nURAcAo no CONTRATO
4.1- O contrato tera vigéncia da data da assinatura até 31 de dezembro de
2020, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstas na Lei n°
8.666/93 e suas alteracoes posteriores.

CLAUSULA QUINTA — DA FONTE DE RECURSOS
5.1- As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta da dotacao
orcamentaria n° ; elemento de despesa n°: ,
com recursos proprios da Camara Municipal de Iguatu—CE.
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CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTAMENTO DE PRECO
6.1- O Contrato podera ser repactuado, na hipétese de ocorréncia de fatos
imprevisiveis e/ou previsiveis, porém de conseqfiéncias incalculéveis durante
a gestao contratual, bem como ocorra majoracao legal de precos, desde que
observado o interregno minimo de 12 (doze) meses, contados a partir da
apresentacao da proposta, ou da ultima repactuacao, visando adequacao aos
novos precos de mercado e mediante demonstracao analitica da variacao dos
componentes de custos, devidamente justificada.
6.2- Para a repactuacao acima mencionada, a CONTRATADA devera apresentar
planilhas que evidenciem analiticamente a variacao dos custos, devidamente
comprovada e justificada. A comprovacao podera ser feita por meio de notas
fiscais de matérias-primas, pecas e/ou equipamentos, ou outros documentos
contemporaneos a época da elaboracao da proposta e do momento do pedido de
repactuacéo, cabendo ao contratante, justificadamente, aceitar ou nao,
aplicando—se o indice legal em vigor.

cLAUsULA sfimrmm - DAS ALTERA¢6ss CONTRATUAIS
7.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais,
acréscimos ou supressoes no quantitativo do objeto contratado, até o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato,
conforme o disposto no § 1°, art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores.

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUQAO E DA FORMA DE PAGAMENTO
8.1. Os servicos serao executados no Municipio de Iguatu e/ou outra
localidade determinada pela Administracao, no prazo de O5 (cinco) horas, no
caso de alimentacéo preparada e 12 (doze) horas para ornamentacao, em
conformidade com o Edital e seus anexos e na proposta vencedora.
8.2. Os pagamentos serao realizados mediante apresentacéo da Nota Fiscal do
servico contratado e fatura correspondente. As faturas deverao ser
aprovadas, obrigatoriamente, pela Camara Municipal de Iguatu, que atestaré a
execucéo do objeto contratual.
8.3. O pagamento seré feito até o dia 2O (vinte) do més subsequente a
prestacao dos servicos.

cLAUsULA NONA - DAS oBRIGA¢6Es DA CONTRATANTE
9.1. A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes
necessérias ao pleno cumprimento das obriqacoes decorrentes do Termo
Contratual, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores;
9.2. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto contratual;
9.3. Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a
execucéo do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem
providéncias corretivas;
9.4. Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais
Faturas devidamente atestadas pela Contratante.

cLAUsULA DécIMA - DAs oBRIsA¢6Es DA CONTRATADA
10.1. Manter, profissional legalmente habilitado, que respondera pela
execucéo dos servicos objeto deste Contrato.
10.2. O contratado para executar o objeto do presente Edital obrigar—se—a a
fazé-lo no prazo previsto no contrato.
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10.3. Assumir inteira responsabilidade com todos os encargos e despesas
diretas e indiretas <de carater trabalhista, tributario e previdenciarios
decorrentes do presente contrato.
10.4. Assumir inteira responsabilidade por qualquer dano pessoal ou
material que seus empregados venham a causar ao patrimonio da Contratante ou
a terceiros.
10.5. Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o
estabelecido no contrato e os que apresentarem erros.
10.6. Executar os servicos com todo zelo, diligéncia e honestidade,
observada a legislacao vigente, resguardando os interesses da Camara
Municipal de Iguatu, consideradas as normas estabelecidas pela legislacao
federal de licitacoes em vigor.

cLAUsULA Décrmm PRIMEIRA - DAs sAn¢6Es ADMINISTRATIVAS
11.1. O licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do Contrato, comportar—se
de modo inidoneo, fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal garantida
o direito prévio da citacao e da ampla defesa, ficara impedido de licitar e
contratar com a Administracao, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a
reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, sem
prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais
cominacoes legais.
11.2 — A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso
de inexecucao total ou parcial do contrato, erro de execucao, execucao
imperfeita, mora de execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade
das informacoes prestadas garantidas a prévia defesa:

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

a) descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas
na licitacao;
b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao
desenvolvimento dos servicos da Contratante, desde que nao
caiba a aplicacao de sancao mais grave.

II — multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agéncia
integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento
de Arrecadacao Municipal — DAM, a ser preenchido de acordo com instrucoes
fornecidas pela Contratante);

a) de 1% (um por cento) sobre o valor contratual total do
exercicio, por dia de atraso na prestacao dos servicos ou
indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% (dez por cento) do
mesmo valor;
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do
exercicio, por infracao a qualquer clausula ou condicao do
contrato, nao especificada nas demais alineas deste inciso,
aplicada em dobro na reincidéncia;
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do
exercicio, pela recusa em corrigir qualquer servico rejeitado,
caracterizando-se a recusa, caso a correcao nao se efetivar, nos
05 (cinco) dias que se seguirem a data da comunicacao formal da
rejeicao;

III — declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
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CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
Administracao Pfiblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a autoridade que
aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a Administracao pelos
prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada com
base no item 11.1.
11.3 — No processo de aplicacao de penalidades é assegurado o direito ao
contraditorio e a ampla defesa, garantida nos prazos de O5 (cinco) dias
uteis para as sancoes previstas nos incisos I e II do item 11.2 supra e 10
(dez) dias corridos para a sancao prevista no inciso III do mesmo item.
11.4 — O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal
no prazo de O5 (cinco) dias a contar da notificacao ou decisao do recurso.
Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente
descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de
inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada, o valor devido sera
cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e
cobrado mediante processo de execucao fiscal, com os encargos
correspondentes.
11.5 — As sanc6es previstas no item 11.1 e inciso III do item 11.2 supra,
poderao ser aplicadas as empresas que, em razao do contrato objeto desta
licitacaoz

I — praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da
licitacao;

II — demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a
Administracao Publica, em virtude de atos ilicitos praticados;

III — sofrerem condenacao definitiva por praticarem, por meios
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
11.6 — As sancoes previstas nos incisos I e III do item 11.2 supra poderao
ser aplicadas juntamente con\ a do inciso II do lnesmo item, facultada a
defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de OS (cinco)
dias uteis.
11.7 —— A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadamente, em
firmar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da
notificacao que lhe sera encaminhada, estara sujeita a multa de 5% (cinco
por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades
cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obrigacao assumida.
11.8 — As sancoes previstas no item 11.7 supra nao se aplicam as demais
licitantes que, apesar de nao 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.

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DAS RESCISDES CONTRATUAIS
12.1 — A rescisao contratual podera ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
b) Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo
licitatorio, desde que haja conveniéncia da Administracao;
c) Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n°
8.666/93, sem que haja culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos
prejuizos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;
d) Os procedimentos de rescisao contratual, tanto amigaveis, como os
determinados por ato unilateral da Contratante, serao formalmente motivados,
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assegurado contraditério e a ampla defesa, mediante prévia e comprovada
intimacao da interessada para que, se o desejar, apresente defesa no prazo
de 10 (dez) dias uteis, contados de seu recebimento e, na hipotese de
desistir da defesa, interpor recurso hierarquicos no prazo de 05 (cinco)
dias uteis, contados da intimacao comprovada da decisao rescisoria.

CLAUSULA DECIMA—'1‘ERCEIRA - DO FORO
13.1— Fica eleito o foro da Comarca de Iguatu, Estado do Ceara, para dirimir
toda e qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que nao possa ser
resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde ja, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acertadas as partes, firmam o presente instrumento contratual
em 03 (trés) vias para que possa produzir os efeitos legais.

Iguatu—CE, de de 20

XXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente da Camara Municipal de Iguatu
CONTRATANTE

Nome do Representante
Nome da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
Ol.
NOITIG 1

CPF/MF:
O2.
NOm€:
CPF/MF
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ANEXO III
DEcLAnA¢Ao DE HABILITACAO

PREGAO PRESENCIAL N. —CAM/IGUATU-CE

A empresa , inscrita no CNPJ n.° , com
sede , declara, sob as penas da lei, que atendera as
exigéncias do Edital no que se refere a habilitacao juridica, qualificacao
técnica e econ6mico—financeira, e que esta regular perante a Fazenda
Nacional, a Seguridade Social e o FGTS.

, de de 20

(assinatura, nome e nfimero da identidade do declarante)
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ANEXO IV

DECLARAQAO DE FATOS SUPERVENIENTES

PREGAO PRESENCIAL N . ° — CAM / IGUATU— CE

A empresa , inscrita no CNPJ" n.° , com
sede , declara, sob as penas da Lei, que até a
presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacao no presente

_ Processo Licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores

, de de 20__.

(assinatura, nome e nfimero da identidade do declarante)
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ANEXO v

DEc1.AnAc;Ao nos -mmos DO mcxso xxxnx DO ARTIGO 7° DA cs‘

D E c 1. A R A g A o

A empresa , CNPJ n.° , com
sede declara, em atendimento
ao previsto no edital do Pregao Presencial n.° —CAM/IGUATU-CE que
nao possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno ' ' ', perigoso ou insalubre e de 16 Idezesseis) anos em qualquer
trabalho.

, de de 20__

(assinatura e identificacao do responsavel pela empresa)

OBS.: Se a empresa possuir menor de 16 (dezesseis) anos, na condicao de
aprendiz, desde que maior de 14 (quatorze) anos, deveré declarar essa
condicao.
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Empresa I

ANEXO

DE ENQUADRAMENTO EM REGIME

VI

DE TRIBUTAQAO DE MICRO EMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGAO PRESENCIAL n° —CAM/IGUATU—CE

CNPJ/MF n0 , com sede
, Declaro (amos) para todos os fins de direito,

especificamente para participacao de licitacao na m d '
que estou (amos) sob o regime de microempresa
para efeito do disposto na Lei Complementar
2006, alterada pela Lei Complementar n°. 147,
institui o Estatuto Nacional da Micro

, de

empresa e

o alidade de pregao,
ou empresa de pequeno porte,
n° 123, de 14 de dezembro de
de 07 de Agosto de 2014, que
da Empresa de Pequeno Porte.

(Assinatura nome, e Numero da Carteira de Iden

de 20__

tidade do Declarante)
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ANEXO VII

MODELO DE PROPOSTA

Através do presente declaramos inteira submissao aos ditames Lei
n° 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei n° 8.666/93 e suas
posteriores alteracoes e, as clausulas e condicoes previstas neste Pregao
Presencial n° -CAM/IGUATU—CE.

Declaramos, ainda que nos precos apresentados, bem como nos lances
verbais, estao incluidos todos os custos e despesas de impostos, taxas,
entre outros.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta
licitacao, caso sejamos vencedores da presente licitacao.

INSERIR O LOTE

PROPONENTE:
ENDEREQO:
CNPJ n°;
VALIDADE DA PROPOSTA: so (SESSENTA) DIAS

CONTA connnuma:
AGENCIA:
BANCO:

DATA:

(Assinatura do Representante Legal, Carimbo da Empresa Licitante
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