
CÂM ARA M UN í CxPa L DE GUAIÚBÀ

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 002/2019

Regido pela Lei n>° 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariam ente pela Lei 
n.° 8 .666 de 21/06/93  (com as alterações da Lei n .° 8 .883/94  e da Lei n .°

9 .648/98).

PREÂMBULO

A Pregoeira da Comissão de Pregões da Câmara Municipal de Guaiuba torna público para 
conhecimento de todos os interessados que até às 08:00h (oito horas)A|o^Glia:,,25 DE 
NOVEMBRO DE 2019, na sede da Comissão de Pregões da Câmara Municipal de Guaiuba, 
localizada a Rua Ten. José Ivanildo Nocrato, S/N (Estação Rodoviária), Centro, Guaiuba, Ceara, em 
sessão pública, dará inicio aos procedimentos de recebimento e . abertura dos " envelopes 
concernentes às propostas de preços, formalização de lances vejibais e documentos de habilitação 
da licitação modalidade Pregão Presencial N,° 002/2019, identificado abaixo, mediante as condições 
estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei-n.0 10.520, dç 17 de julho de 2002 e Lei 
n .° 8.666/93, de 21.06.93, alterada pela Lei n .° 8.88,3/94 de 08;.Ô6.9.4 e legislação complementar 
em vigor. T-. .....%• A '

Objeto;
AQUISIÇÃO DE . MATERIAIS ; PERMANENTES E DE CONSUMO 
DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDUAL.

Critério de 
Julgamento: Menor Preço por-Item.

Modalidade: /A ,
-■.s, x̂ X''

Pregão Presencial.

Data e Hora de 
Abertura: \ \  ̂25 DE NOVEMBRO DE 2019 às 08:00h (oito horas).

/>

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

-  Condições para competição, julgamento e adjudicação.
Em que são estabelecidos os requisitos e as condições para competição, julgamento e formalização 
dox;contrato.

PARTE B -  ANEXOS
Anexo I  -  Termo de Referência do Objeto; 
Anexo I I  -  Modelo de Proposta de Preços; 
Anexo I I I  -  Modelo de Dedarações/Procuração; 
Anexo IV -  Minuta do Contrato.

DO OBJETO - 1.
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1.1- A presente licitação tem como objeto a AQUISXÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE 
CONSUMO DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO NA PRESENTE LICITAÇÃO -  2.

2.1- Poderão participar da presente licitação pessoa jurídica, localizada em qualquer Unidade da
Federação cadastrada ou não na Câmara Municipal de Guaiuba, que atenda a todas as condições 
exigidas neste edital, observados os necessários requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal 
e trabalhista, qualificação técnica e económico-financeira, inclusive tendo seus objetivos soçiais 
compatíveis com o objeto desta licitação. / f

2.1.1- CADASTRAMENTO: O cadastramento junto à Câmara Municipal de Guaiuba (inscriçpo no \
CRC) a que se refere o subitem anterior deverá ser providenciado peio interessado diretamente na , 
sede da Comissão de Pregões, situada a Rua Ten. José Ivanildo Nocrato, S/N (Estadão Rodoviária), 
Centro, Guaiuba, Ceará, apresentando a documentação exigida, até às 14:00h do dia anterior ao 
previsto para o recebimento dos documentos de habilitação e de proposta de preço e a 
revalidação/atuaíização de documentos. %>v

2.1.2 - Na hipótese de não haver expediente na data designada para-a realização do ato, este 
será realizado no primeiro dia útil subsequente, no mesmo locaí e hora. "‘y 51
2.2- CREDENCIAMENTO: Cada licitante deverá apresentar-sè coiin apenas.Ol (um) representante,
devidamente munido de documentação hábil de credenciamento, o qual será o único admitido a 
intervir nas diversas fases do procedimento licitatófio, respondendo assim, para todos os efeitos, 
pelo licitante representado. if ^4

2.2.1- Cada representante, juntamente com o documento hábil de credenciamento, deverá
apresentar ainda: ^   ̂ N̂U

a) Cópia de seu documento oficial de identificação (do representante), válido na forma da lei;
b) Declaração de pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências quanto à 

à habilitação previstas no Edital, conforme modelo disposto no item 1 do ANEXO I I Iproposta e 
deste Edital;

c) Contrato Social em vigor (Consolidado ou com todos os aditivos).
2.2.2- Os documentos dè credenciamento e de identificação deverão ser apresentados em 

separados dos envelopes de proposta de preço e de habilitação, para que possam ser analisados no 
início dos trabaIhos, antès• da abertura desses envelopes.

2.2.3- Entende-se por documento hábil de credenciamento o instrumento particular de mandato, 
conforme modelo discriminado no item 2 do ANEXO I I I  deste Edital, ou procuração pública 
acompanhado de documento que comprove a titularidade do outorgante (atos constitutivos da 
pessoa jurídica, ata de sua eleição, etc);

2/2.4- Caso o credenciado da pessoa jurídica licitante seja sócio-gerente, diretor do licitante ou 
titular de firma individual, dispondo por si só de poderes de representação, deverão ser 
apresentados documentos que comprovem tal condição (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata 
de sua eleição, etc.), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura.
2.3- A incorreção ou não apresentação dos documentos tratados nos subitens acima implicará no 
não credenciamento do licitante, e por consequência, na impossibilidade de qualquer manifestação 
no certame, ficando tão somente a sua proposta inscrita.
2.4- No decorrer do procedimento Iícitatório, os licitantes poderão nomear representantes, caso não

Â feito, descredenciar ou substituir os já  nomeados, desde que apresente os documentos 
;estettqm |Êfp^aó1:o, não será admitida a participação de um mesmo
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CÂM ARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
2.5- Não poderão participar licitantes com sócios, cooperados, diretores ou representantes comuns.

2.5.1- Se antes do início da abertura dos envelopes de preço for constatada a comunhão de 
sócios, cooperados, diretores ou representantes entre licitantes participantes, somente uma delas 
poderá participar do certame.

2.5.2- Se constatada a comunhão de sócios, cooperados, diretores ou representantes entre 
licitantes participantes após a abertura dos envelopes de preço, os respectivos participantes serão 
automaticamente desclassificados do certame, independentemente do preço proposto.
2.6- Não poderão participar da presente licitação os interessados que se encontrem em processo de
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, ou ainda, que possuam registro de 
inadimplência contratual junto à Câmara Municipal de Guaiuba ou que estejam cumprindo 
suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Câmara 
Municipal de Guaiuba-CE, ou tenham sido declarados inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídos na forma de empresas 
em consórcio. 1
2.7- As empresas enquadradas como microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), 
conforme incisos I e I I  do Artigo 3o da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto naquela 
lei, deverão apresentar, no ato do credenciamento declaração sobras penas da lei dè que cumpre os 
requisitos necessários e que não se encontra nas situações impeditivas de que trata o § 4o do Artigo 
3o da Lei Complementar 123/2006, conforme modelo constate dos anexos deste edital.
2.8- As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das. microempresas e empresas
de pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista no subítem anterior poderão 
participar normalmente do certame, porém, em igualdade de condições com as empresas não 
enquadradas neste regime. vK X k
2.9- O credenciamento dos interessados será efetuado antes da apresentação dos envelopes 
contendo a documentação e propostas, no mesmo local de apresentação da documentação. O início 
da sessão de credenciamento dar-se-á até o .horário previsto no preâmbulo deste edital, sem 
tolerância para possíveis atrasos. % x $  ^

DAS FASES DO PROCESSO LICITATORIO -  3.

3.1- O presente procedimento de licitação seguirá o seguinte trâmite em fases distintas:
3.1.1- Credenciamento dos licitantes;
3.1.2- Recebimento dos envelopes de "propostas de preços" e "documentos de habilitação"; 

• ' 3 .Í.3 - Abertura das propostas de preços apresentadas, verificação e classificação inicial;
3.1.4- Lances verbais entre os classificados;
,3.1.5- Habilitação do licitante melhor classificado;
3.1.6- Recursos;
3.1.7- Adjudicação.

DOS ENVELOPES E DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS - 4.

4.1- Além dos documentos de credenciamento, previstos no subitem 2.2, cada licitante deverá ainda 
apresentar simultaneamente 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber: "Proposta de Preço" e 
"Documentos de Habilitação".
4.2- Os conjuntos de documentos relativos à "Proposta de Preço" e aos "Documentos de 

ibilitação" deverão ser .entregues em envelopes separados, opacos e lacrados, rubricados^
ra Municipal de Guaiuba, identificados com o número
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licitação, com o nome do licitante, 0 número do CNPJ, 0 objeto da licitação e, respectivamente, os 
títulos dos seus conteúdos ("Proposta de Preço" ou "Documentos de Habilitação").
4.3- Todos os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser 
apresentados em original, cópia do original autenticada por cartório competente ou cópia simples 
acompanhada do respectivo originai a fim de ser verificada autenticidade pela Pregoeira ou por 
servidor integrante da Equipe de Apoio.

4.3.1- Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes 
ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço.

4.3.2- Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes à habilitação, à proposta de preço e seus anexos, deverão ser apresentados 
no idioma oficial do Brasil. ■ -4 \ \

4.3.3- Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, 
apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e 
traduzidos para 0 idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado.

4.3.4- Nos documentos apresentados neste processo, quando não consignado o respectivo prazo
de vigência em seu bojo, o prazo de vigência será aceito pela Pregoejra como séfido de 60 
(sessenta) dias, salvo determinação legal específica em contrário. J A

AN

r  À DA PRpgOSTA DE PREÇOS -  5.

5.1- A proposta de preços deverá ser elaborada èm via em papel timbrado ou com
carimbo do interessado, manuscrita em letra de forma em tinta não lavável ou confeccionada por 
máquina, impresso por computador ou qualquer processo eletrônico, sem alternativas, emendas, 
rasuras ou entrelinhas, datada e assinada, contendo, ria parte externa do envelope as seguintes 
indicações:

À CÂMARA MUNICIPAL DRGUAIUBA 
PREGÃO PRESENCIAL NaS 002/201^.,y~\
LICITAN TE:_ 
ENVELOPE N o 01

CNPJ:
L tP p P O S T A DE PREÇOS)

5.2- A proposta de preços deverá ser apresentada seguindo o modelo padronizado no ANEXO I I  
deste Edital; contendo:

5.2.1- A modalidade e o número da licitação;
5.2.2- Endereçamento a(o) Pregoeira da Comissão de Pregões de Guaiuba;

\& 2.3- Razão Social, CNPJ, endereço, número da conta corrente, agência bancária, identificação 
do respectivo banco, número do telefone e endereço eletrônico, se houver;

5.2.4- Prazo de entrega, conforme os termos do edital;
5.2.5- Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias;
5.2.6- Os bens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidade de medida consignada no 

edital, com a respectiva marca;
5.2.7- Os valores unitários de cada valor;
5.2.8 - Valor Global, em algarismo e por extenso;
5.2.9 - Declaração de que nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas incidentes 

sobre a execução do contrato e ainda aceitação e cumprimento a todas as obrigações contidas no
iexo I  -  Termo de referenda deste edital.

MÜNIQPAL DE GUAIUBA
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
5.3 - Os preços constantes da proposta do licitante deverão conter apenas duas casas decimais 
após a vírgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as 
duas casas decimais dos centavos, e deverão ser cotados em moeda corrente nacional.
5.4 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
argumento não previsto em lei.
5.5 - Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, devendo 
a Pregoeira proceder às correções necessárias.
5.6 - Os quantitativos licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos licitantes.

5.6.1- A proposta deve contemplar o quantitativo do item em sua totalidade conforme licitado.
5.7 - A apresentação da proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edítaí e 
seus anexos, em especial quanto à especificação dos itens e as condições de participação, \:\ 
competição, julgamento, bem como a aceitação e sujeição integral às suas disposições e . à j j  
legislação aplicável, às Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93 (com as alterações da Lei h'.0 
8.883/94 e da Lei n.o 9.648/98).
5.8 - Os preços a serem cotados deverão levar em conta os preços estimados para a contratação, 
insertos na planilha anexa ao Termo de Referência.
5.9 - Na análise das propostas de preço a Pregoeira observará preferencia [mente.-o preço unitário, 
facultando-lhe, porém, segundo critério de conveniência e oportunidade observar o preço total.
5.10 - Será desclassificada a proposta de preços apresentada em desconformidade com este item.
5.11 - Somente serão aceitos os documentos acondicionados no envelope "A" não sendo admitido o
recebimento pela Pregoeira, de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazér qualquer 
adendo aos entregues a Pregoeira. 'V

%  À  " p p s DOCUMENTOS d e  HABILITAÇÃO -  6.
...................... ..........................................................’................  .............. .— ' ^

6.1- O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos exigidos em uma única
via, e ser apresentado na forma do sub. item 4.2 deste edital, contendo a seguinte inscrição no seu 
frontispício: T  '

À CÂMARA MUNICIPAL DEGUAIUBA 
PREGÃO PJ^ÉÍ%IÀÍ^N.^Q^2/2019
LICITANTE: ^  ___________ CNPJ:___________________
ENVE^OPE^N>^|bOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO)

VÍ ^
6.2- Os snteressados não cadastrados na Câmara Municipal de Guaiuba, na forma dos 
artigos 34 á 37 da Lei Federal n .° 8.666/93, alterada e consolidada, habilitar-se-ão à presente 
licitação mediante a apresentação dos documentos abaixo relacionados (sub itens 6.3 a 6.7), os 
quaís serão analisados pela Pregoeira quanto a sua autenticidade e o seu prazo de validade.

6.3 - RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
6.3.1 - REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresário individual, no registro público de empresa 

mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, 
apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a 
matriz.

6.3.2 - ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor 
ivida mente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em. .se-' 

I|^ ^ p le c ||j® flilj3 re sá ria s  e, no caso de sociedades por ações, acorry 
fo s^ é/íê fê i^ S M H js administradores; devendo, no caso da licitantes ^ ^ a U Iía l^ ^ ^

6.3.2 - 
.devida mer

m
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ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde 
tem sede a matriz.

6.3.3 - INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, nú caso de sociedades simples - exceto 
cooperativas - no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filiai ou agência, apresentar o registro no 
Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde 
tem sede a matriz.

6.3.4 - DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido 
peio órgão competente, quando a atividade assim o exigir. ^

6.4- RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: <í
6.4.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); \
6.4.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, confdrrrie o caso,

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; V  ^

6.4.3 - Provas de regularidade, em plena validade, para com: \^s \ \
6.4.3.1 - a Fazenda Federal (consistindo em Certidão Conjunta Negativa de Débito quanto

aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (PGFN)); ,, v f  "P "
6.4 .3 .2 - a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de tributo, estadual do domicílio da 

licitante);
6.4.3.3 - a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipais) do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;; %  P p P
6.4.3 .4 - o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -  FGTS;
6.4.3.5 - a Justiça do trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT).

6.4.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte deyerão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente 
alguma restrição.

6.4.5 - Havendo alguma restrição rt^comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazgd i 05 (cinço) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for deçiarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Comissão de Pregões, para a regularização da documentação e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas corri efeito de certidão negativa.

6.4/6 - A nãorregularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do 
direito, à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo 
facultado a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura 
do contrato, ou a revogação da licitação.

6.5 RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA:
6.5.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já  exigíveis e 

apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial de origem, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 
(três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente assinados por contabilista 
registrado no CRC, bem como por sócio, gerente ou diretor;

6.5.2 - Apresentação dos seguintes índices qüe comprovarão a boa situação da sociedade:
6.5.2.1- índice de Liouidêz Geral maior ou igual a 1,0;

AC + RLP

P \ i v  i
m ü m o p a l d e g ü a iOb a
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PC + ELP
Onde:
AC é o Ativo Circulante 
PC é o Passivo Circulante 
RLP é o Realizável a Longo Prazo 
ELP é o Exigível a Longo Prazo

6.5.2.2- índice de Liquidez Corrente maior ou igual a 1,0;
AC

índice de Liquidez Corrente (LC) = -----------
PC

Onde:
AC é o Ativo Circulante 
PC é o Passivo Circulante

6.5.2.3- índice de Solvência Gerai maior ou igual a 1,0;

índice de Solvência Geral (SG) = AT
______________  # A

PC + ELP

vYS-s

6.5.3 - Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo-distribuidor da sede da pessoa
jurídica; k  \ k

6.5.4 - Prova de capital mínimo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor estimado da
contratação. \ k k x ,  J /

kk ■
6.6 - RELATIVA À QUALIFICAÇÃO|[ÉCNICÀ:^

6.6.1 - Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel
timbrado do emitente, assinado por seu representante legal, que comprove(m) que a licitante 
prestou ou está prestando, a contento, o fornecimento de objeto em características compatíveis ao 
deste pregão. J,,r... k A

yV ’...“"'A\ k \  A ^
6.7 - DEMAIS pOCyi^NTOS DE HABILITAÇÃO:

6.7.1 - 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 XXX III, do artigo 7o, da Constituição Federal, não 
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega 
mejjpres dê 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;

6.7.2 - Declaração expressa de integral concordância com os termos deste edital e seus anexos, 
conforme modelo constante dos Anexos deste edital;

6.7.3 - Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo 
da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme 
modelo constante dos Anexos deste edital (art, 32, § 2o, da Lei n .° 8.666/93).

6.8- No caso de licitantes devidamente cadastrados na Câmara Municipal de Guaãuba, a
documentação mencionada nos sub itens 6.3 a 6.5 poderá ser substituída pela apresentação do 
.Certificado de Registro Cadastral (CRC) junto à Câmara Municipal de Guaiuba, assegurado, m 
b direito de acesso aos dados nele constantes), o ' ' ^

ï % i il Ê
„j,/JL. J iu á . V „JsLiáL J»-MUMQPALDE GU/JÚBÁ

P R A  S E R V I R  A N O S S A  G E N T E .

Rixa Tenu José Ivanildo Nocrato, S/N, Centro, Guamba, Ceará
CNPJn° Î 2.359.527/0001-96 Fone: (85) 3376.1334

camai^mumcxpálguaiiiba@yahoo. com.br



l a

<  v - ' r - . ï - ■■■
y.'.-:- '^ .y%

■;■ ■ } 
ULi'Lii*/

CÂMARA MUNICIPAL DE G U A IÚ B A

entregue acompanhado dos documentos tratados nos sub itens 6.6 e 6.7 do edital, cuja 
autenticidade e prazo de validade serão analisados pela Pregoeira,

6.8.1- A documentação constante dp Cadastro de Fornecedores da Câmara Municipal 
de Guaiuba deverá também se encontrar dentro do prazo de validade e atender ao 
disposto neste edital.
6.9- As Certidões de Comprovação de regularidade, bem como as de falência e concordata, caso 
exigidas neste edital, que não apresentaram expressamente o seu período de validade, deverão ter 
sido emitidas nos 60 (sessenta) dias anteriores à data marcada para o recebimento dos envelopes.
6.10- A documentação constante dos envelopes de habilitação que forem abertos integrará os autos 
do processo licitatório e não será devolvida.

6.10.1- Os envelopes com os documentos relativos à habilitação dos licitantes não decfatados
classificados, ao final da fase de homologação poderão ser retirados por seus representantes. Os 
documentos não retirados permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente lacrados, durante 05 
(cinco) dias corridos à disposição dos respectivos licitantes, após a fase de homologação. Findo este 
prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. ^
6.11- Será inabilitado o licitante que não atender as exigências deste edital teferentès à fase de 
Habilitação, bem como apresentar os documentos defeituosos em seus conteúdos e forma.

DA SESSÃO PUBLIC^ DO PREGÃO PRESENCIAL - 7.

7.1- O Pregão Presencial terá a abertura da licitaçãò em..sessão pública, dirigida por um(a)
Pregoeira, e realizar-se-á no endereço constante do Preâmbulo deste Edital, seguindo o trâmite 
indicado abaixo e obedecendo a legislação em vigor,
7.2- CREDENCIAMENTO: Antes do iníçiò da sessão os representantes dos interessados em
participar do certame deverão se apresentar para .credenciamento junto a(o) Pregoeira, identificar- 
se e comprovarem a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a 
prática de todos os demais atos inerentes, ao certame, na forma do item 2 deste instrumento, 
assinando então lista de presença. ^
7.3- RECEBIMENTO DFii^^ÊLOPESlÂ?partir do horário estabelecido no preâmbulo deste Editai 
terá início à sessão pública do Pregão Presencial, na presença dos representantes dos licitantes 
devidamente credenciados ç demais pessoas que queiram assistir ao ato, onde a Pregoeira(a) 
receberá de cada licitante òu seu representante, em envelopes distintos, devidamente lacrados e 
rubricados nos fechos, as propostas de preços e a documentação exigida para a habilitação 
dos lfeitaiite^,% zendo registrar o nome dos licitantes que assim procederam.

7.3.1- Depois áféPencerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento 
será aceito, pela Pregoeira(a).

7.3.2- Após a entrega dos envelopes não caberá desistência por parte de qualquer licitante, salvo 
porrpotivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira(a).

7.3.3- A Pregoeira (a) ao receber a documentação tratada no sub item 7.3 poderá determinar a 
suspensão do ato, para análise da documentação e a compatibilidade com os termos do edital.
7.4- ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREÇOS: Abertos os 
envelopes contendo a "Proposta de Preços" de todos os licitantes, a Pregoeira ou membro da 
equipe de apoio fará a verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos 
no editai. A seguir, a Pregoeira informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preços para o fornecimento do(s) objeto(s) da presente licitação e os respectivos 
valores ofertados.

7A . 1- Após a abertura dps envelopes contendo as propostas de preços a Pregoeira examinajrjy
termos do edital, desclassificando as propostas que não at

íSê-editalíB^

m f%
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7.4.2- A Pregoeíra poderá a qualquer tempo determinar a suspensão da sessão, a fim de que o 
setor técnico da(s) Secretaria(s) interessada(s) na presente licitação proceda ao exame de 
qualidade e compatibilidade com os termos do edital dos itens cotados.
7.5- CLASSIFICAÇÃO INICIAL: A Pregoeíra fará a ordenação das propostas de todos os 
licitantes, em ordem decrescente de valor, classificando o licitante com proposta de menor preço e 
aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez 
por cento) relativamente à de menor preço, para que seus representantes participem dos lances 
verbais.

7.5.1- Caso não sejam verificadas no mínimo 03 (três) propostas de preços nas condições
definidas no subitem 7.5, a Pregoeíra classificará as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), 
para que seus representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços, 
oferecidos nas propostas escritas iniciais. ÂS VI
7.6- LANCES VERBAIS: Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais,
que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com preços dècrescentes, 
obedecendo as seguintes disposições: . A \  H

7.6.1- A Pregoeíra convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em 
ordem decrescente de valor. No caso de empate de valorf  entre propostas será realizado 
imediatamente sorteio visando definir a ordem de lance entre ps licitantes empatados.

7.6.2- Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiorès ao último lance que tenha sido
anteriormente registrado. A :.

7.6.3- A Pregoeíra no início ou no decorrer da etap^ de lances verbais terá a prerrogativa de:
a) determinar um intervalo mínimo de valor entre os lances verbais a serem realizados;
b) determinar um período máximo de tempo para que cada licitante realize o lance verbal;

7.6.4- Não será aceito o lance realizado em desacordo com as determinações emanadas da 
Pregoeíra na forma da alínea "a" do sub item anterior.

7.6.5- Preclui o direito de apresentar lance verbal, sendo considerado desistente o licitante que 
deixar de apresentar lance no, prazo determinado pela Pregoeíra na forma da alínea "b" do sub item
7.6.3 . . -A? Â"'

7.6.6- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeíra, implicará 
exclusão do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última 
proposta registrada para efeito de classificação ao final da etapa competitiva.

7.6.7- Quando não maís se realizarem lances verbais por qualquer dos licitantes será declarada 
encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas em ordem decrescente de valor, 
exclusivamente pelo critério de menor preço.

7.6.8- A. Pregoeíra poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço 
melhor para a Câmara Municipal nas situações em que não se realizem lances verbais, ou 
realizando-se, depois de declarado o encerramento da etapa competitiva se a oferta não for 
aceitável, ou se o licitante classificado for considerado inabilitado, no exame de oferta subsequente.

7.6.9- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicial mente classificadas sem que 
se realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessão do 
Pregão Presencial.

7.6.10- Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate ficto, será assegurada, 
como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, nos termos do a rt 44 da Lei Complementar n° 123, de 2006.

7.6.10.1 . Entende-se por empate ficto, aquelas situações em que as propostas 
jresentadas pelas microergpresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (ci

sta mais bem classificada.

stas
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7,6.10.2. Não ocorrerá empate ficto quando o melhor lance tiver sido apresentado por 
empresa que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte.

7.6.11- Para efeito do disposto no item 7.6,10 deste Edital, ocorrendo o empate ficto, proceder- 
se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes ME/EPP que porventura se enquadrem no 
mesmo intervalo percentual de 5% , na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; "G B

c) No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no aludido intervalo, será realizado sorteio entre elas: para. que se J J  
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta, desde que não haja lances, - " ̂

7.6.12- Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais,' e reàfízada a 
classificação final das propostas, a Pregoeira examinará a aceitabilidade dô pri|neifé^dassificado, 
especialmente quanto à conformidade entre a proposta/oferta de menor preço é o valof estimado 
para a contratação constante da planilha anexa a Solicitação, decidindo motivadamente a respeito.

7.6.13- Tratando-se de preço inexequível a Pregoeira poderá detérminár' ao licitante que 
comprove a exequibilidade de sua proposta, em prazo a ser fixado  ̂ sob pena de desclassificação.

7.6.14- Ocorrendo a hipótese tratada no subitem antérior, a Pregoeira abrirá o envelope de
habilitação do licitante primeiro classificado "sob, condição", considerando o disposto no sub item 
anterior. [{ \X

7.6.15- Diante da hipótese tratada no subitem 7.6.13 a Pregoeira poderá, também "sob 
condição", negociar diretamente com o dassificado subsequente para que seja obtida melhor oferta 
que a sua proposta anteriormente, oferecida á fim de conseguir menor preço, caso não comprovada 
a exequibilidade do licitante anteriormente classificado.

7.6.16- O lance verbal depois de proferido será irretratável, não podendo haver desistência dos 
lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes deste edital 
(subitens: 12.1 e 12.1.1, " c " ).' . â .

7.6.17- Os licitantes que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis serão 
considerados desclassificado^; hão se admitindo complementação posterior.

7.6.18- Considerar-se-ão preços manifestamente inexequíveis aqueles que forem simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, yi

' 7:6.19- Não serão adjudicadas propostas com preços superiores aos valores estimados para a 
contratação, constantes da planilha anexa aos autos do processo.

y>- 7.6.19.1 - Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que 
forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente da Câmara Municipal 
de Guaiuba.

7.6.20- Caso o preço referente ao preço final seja composto de preços unitários, deverá a 
Pregoeira, antes da convocação de todos os licitantes, solicitar ao vencedor à adequação desses 
preços ao valor do lance finai.

7.6.21- Caso a licitante classificada com o Menor Preço por Item seja uma ME/EPP e esta 
apresente restrições na comprovação da regularidade fiscal, será convocada para apresentar a 
documentação regularizada. Conta-se a partir da declaração de vencedora do certame, o prazo de

[cinco) dias úteis, prorrqgáveis por igual período, a critério da Pregoeira, para regularização da
§ lo  do art. 43 da Lei Complementar n° 123, de 2006,

MüNíOPáLDB (11/GGSá
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7.6.22- A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 

decadência do direito à contratação, sendo facultado a Pregoeira convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem . de classificação crescente, para assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação,

7.6.23- Caso a licitante classificada com o Menor Preço por Item seja uma empresa não 
beneficiada pelo tratamento diferenciado e não apresente situação regular, no ato da assinatura do 
contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação crescente, para 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente.

7.6.24- 0  contrato deverá ser assinado em até 05 (cinco) dias da convocação do licitante
declarado vencedor, observados os itens 7.6.21, 7.6.22 e 7.6.23, cabendo ainda a negociação 
direta, a fim de se obter preço mais vantajoso. (f ‘'" X

L A

7.7- HABILITAÇÃO DO LICITANTE CLASSIFICADO: Existindo proposta classificada aceitável, a -y 
Pregoeira anunciará a abertura do envelope referente aos "Documentos de . Habilitação" do(s) 
licitante(s) que apresentou(aram) a(s) melhor(es) proposta(s), para confirmação das suas condições 
habiiitatórias, determinadas no item 6. , ^ NL,

7.7.1- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos nó Envelope
n° 02 (Documentos de Habilitação), ou os apresentarem em desacordo com o estãbelecido neste 
edital, ou com irregularidades, serão considerados inabilitados, não se admitindo complementação 
posterior, excetuando-se o disposto no item 7.6.21. / f ' \  \ JA

7.7.2- Constatado o atendimento das exigências fixadas, no edital:, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitaçãq, pela Pregòeira, caso não haja intenção de 
interposição de recurso por qualquer dos demais licitantes.

7.7.3- Se o licitante desatender às exigências habiiitatórias, a Pregoeira examinará a oferta 
subsequente, permitida negociação -  subitem 7 .6 ,8 ,.do edital, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo à verificação da habilitação do licitante, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração dè/uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o 
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.

7.7.4- Quando tpdõs os licitantes^ forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a, administração poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste 
artigo. ,,<y

7.7.5- A Pregoeira terá á prerrogativa de decidir se o exame dos "documentos de habilitação" se 
dará ao final da etapa competitiva de cada lote/item ou ao final do julgamento de todos os 
lotes/itens. "y y '

7,§yRECÜRSOS: Somente no final da sessão, depois de declarado o(s) licitante(s) vencedor (es) 
do bprtame, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor 
recurso, com registro em ata da síntese das suas razões, facultando-lhe juntar memoriais no prazo 
de 3 (três) dias corridos, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra- 
razões em prazo sucessivo também de 03 (três) dias corridos (que começará a correr do término do 
prazo da recorrente), sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

7.8.1- O recurso será dirigido ao Presidente, por intermédio da Pregoeira, o(a) qual poderá 
reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, contado do recebimento do recurso pelo Presidente,

A8.2- Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
legalmente ou não identificado no processo para res
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7.8.3- Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos mera mente protelatórios ou 

quando não justificada a intenção de interpor o recurso peio Licitante.
7.8.4- O recurso contra decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo.
7.8.5- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessão do 

Pregão Presencial, importará a preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação 
peia Pregoeira ao licitante vencedor.

7.8.6- A petição poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será reduzida a termo em ata, 
facultado a Pregoeira o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.

7.8.7- O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.

7.8.8- Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o
Presidente homologará e procederá a adjudicação da proposta vencedora, para determinar a Y v  
contratação; Y ;'\ Y  '■'?

7.8.9- A intimação dos atos decisórios da administração — Pregoeira ou Presidente" —̂ em sede
recursal será feita mediante afixação de cópia do extrato resumido ou da Integra dó ato no 
flanelógrafo da Câmara Municipal de Guaiuba. Y  Y y  Y Y .

7.8.10- Os autos do processo administrativo permanecerão com vista; franqueada aos 
interessados na sede da Comissão de Pregões da Câmara Municipal de Guaiuba. ) Y

A * \ó ^
7.9 - ENCERRAMENTO DA SESSÃO: Da sessão do Pregão Presencial será lavrada ata
circunstanciada, que mencionará os licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais 
apresentadas, consoante no mapa de lances, a anáííse da.documentação exigida para habilitação e 
os recursos interpostos, devendo ser a mesma obrigatoriamente assinada, ao final, pela Pregoeira e 
sua Equipe de Apoio, e facultativa mente, péíos licitantes ainda presentes quando do encerramento 
dos trabalhos. " Y y  J y

7.9.1- Ao final da sessão, casoj^fp haja intenção de interposição de recurso e o preço final seja 
igual ou inferior ao previsto nestè edital, será' feita pela Pregoeira a adjudicação ao licitante 
declarado vencedor do certame e encerrada a reunião, após o que, o processo, devidamente 
instruído, será encaminhádo: •;

a) à Assessoria Jurídica, para fins de análise e parecer;
b) e depois ao. Presidente, para homologação e subsequente formalização do Contrato.

7.10 - SUSPENSÃO DA SESSÃO
7.10.1- A Pregoeira é facultado suspender qualquer sessão mediante motivo devidamente 

justificado e marcar sua reabertura para outra ocasião, fazendo constar esta decisão na ata dos 
trabalhos.

7.10.2- Á Pregoeira poderá, para analisar as propostas de preços, os documentos de habilitação 
e oütros documentos, solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligência a fim 
de obter melhores subsídios para as suas decisões.

7.11- INDICAÇÃO DO VENCEDOR: No julgamento das propostas/ofertas será declarado vencedor 
o Licitante que, tendo atendido a todas as exigências deste Edital, apresentar o Menor Preço por 
Item , cujo objeto do certame a ela será adjudicado.

7,11.1- Não serão consideradas ofertas ou vantagens não previstas neste Edital.

Rua Ten. José Ivanildo Nocraío* S/N, Centro, Guaiuba, Ceará 
CNPJn° 12.359.527/0001-96 Fone: (85) 3376.1334 

camaramuiiicipalguaiuba@yahoo.com.br
P R A  S E R V I R  A N O S S A  G E N T E .

LQ
VC

N
h



esf\ü OU

CÂMARA MUNICIPAL BE GUÁIÚBA - < ^ GV
DA(S) DOTAÇÃO (OES) ORÇAMENTÀRIA(S) -  8.

8.1- As despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta 
de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento, sob a seguinte dotação 
orçamentária: 01.01 - 01.031.0001.2.001 -3.3.90.30.00/4.4.90.52.00.

CONSULTAS/ RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGÊNCIAS, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO -  9.

9.1- Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão 
Presenciai. { (  ”X \

9.1.1- Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração a X/
pessoa que não o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipótese em que tal comunicação não X 
terá efeito de recurso, ^  X v ' : í/

9.1.2- A impugnação feita tempestiva mente pelo licitante não o impedirá; de - participar do 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Zf \ Z  %
9.2- Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações mediante
petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrônica, érh tinta não lavável, que 
preencham os seguintes requisitos:  ̂ ZÂ /•

9.2.1- o endereçamento à(o) Pregoeira da Câmara Municipal de Guaiuba;
9.2.2- a identificação precisa e completa do autor e seu ;representante legal (acompanhado dos 

documentos comprobatórios) se for o caso, conterido o nome, prehome, estado civil, profissão, 
domicílio, número do documento de identificação, devidamente datada, assinada e protocolada na 
sede da Comissão de Pregões da Câmara Municipal de Guaiuba, dentro do prazo editalícío;

9.2.3- o fato e o fundamento jurídico dé- seu, pedido, indicando quais os itens ou subitens
discutidos; 'XÂ X

9.2.4- o pedido, com suas especificações;. ,/>*

9.3- Caberá a (o) Pregoeiraídecidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
9.4- A resposta da Câmara Municipal de.Guaiuba - CE, será disponibilizada a todos os interessados
mediante afixação dé cópia, da íntegra do ato proferido pela administração no flanelógrafo da 
Câmara Municipal de Guaiuba, conforme disposto na Lei Orgânica do Município e constituirá 
aditamento a estas.Instruções.
9.5- O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.
9.6- Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação dos 
termos, do edital será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

9.6.1- Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto 
oríglrfal, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
9.7- DILIGÊNCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatório, a Pregoeira ou a autoridade 
superior, poderá promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações 
ou permitir sejam sanadas falhas formais de documentação que complementem a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
origina riamente da proposta, fixando o prazo para a resposta.

9.7.1- Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 
no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação.
9.8- REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO: A Câmara Municipal de Guaiuba poderá revogar a licitação por 

de interesse público^no todo ou em parte ou anular esta licitação, em qualquer etapa

m
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Rua Tea. José Ivanildo Noerato, S/N, Centro, Guaiúba, Ceará
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUÂIÚBÀ
DA FORMALIZAÇÃO E ENTREGA - 10

10.1- As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas através de Contrato, 
celebràdo entre a Câmara Municipal, representada pelo Presidente, e o(s) licitante(s) vencedor(es), 
que observará os termos da Lei n .° 8.666/93, da Lei n .° 10.520/02, deste edital e demais normas 
pertinentes.
10.2 - Homologada a licitação pela autoridade competente, a Câmara Municipal de Guaiuba emitirá 
a nota de empenho e ordem de compra para o licitante vencedor visando a formalização e entrega 
dos itens.

10.2.1- O Licitante Vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a parti rd s
convocação, para assinar o Contrato. / f " \
10.3 -  Os itens licitados deverão ser entregues na Câmara Municipal no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA, observando rigorosamente as. especificações 
contidas no Termo de Referência e observações constantes de sua proposta, bem ainda as normas

^  técnicas vigentes.
10.3.1- A ordem de compra e nota de empenho produzirão seus eféítos jurídicos e íegais, 

contados a partir do recebimento da ordem de compra, discriminados no Termo de Referéncia deste 
edital, oportunidade em que a empresa deverá deixar o local em perfeitas condições de uso.

10.3.2- O aceite dos itens pelo órgão recebedor não excluj a responsabilidade civil do fornecedor
por vício de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no Anexo 
deste Edital. NA.=:r:v'
10.4 - Para o objeto deste certame deverá ser emitida Fatura e ..Nota Fiscal em nome da Câmara 
Municipal de Guaiuba, situado na Rua Ten. José Ivanil,do Nocráto, S/N (Estação Rodoviária), Centro, 
Guaiuba, Ceará, inscrito no CNPJ/MF sob o n :° 12.359.527/0001-96 e CGF n° 06.920.319-9.
10.5 - A recusa injustificada ou a carência de justo, motivo da vencedora de não assinar a ordem de 
compra e a não entrega dos itens,' no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das 
penalidades previstas neste Edital, tík
10.6 - No caso de constatação da inadequação dos itens, às normas e exigências especificadas 
neste Edital, na Solicitação e na Proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de 
imediato adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na 
forma da lei e deste instrumento.•
10.7- Os itens licitados deverão ser entregues, observando rigorosamente as condições contidas no 
Termo de. Referência, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua proposta, bem 
aindafàs normas, vigentes, assumindo o fornecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os 
impostos, taxas ê quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer 
encargos, judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do fornecimento que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a 
terceiros, e ainda:

a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os itens 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

c) indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As 
decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do fornecedor deverão 
ser comunicadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;

P R A  S E R V I R  A N O S S A  G E N T E .
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e) a entrega dos itens deve se efetuar de forma a não comprometer o funcionamento dos 
serviços da Câmara Municipal.
10.8 - Sê o licitante vencedor não assinar a ordem de compra no prazo estabelecido é facultado à 
administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação 
final das propostas, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições do primeiro classificado, 
inclusive quanto ao preço.
10.9 - Incumbirá à administração providenciar a publicação do Termo de adjudicação e 
homologação nos quadros de avisos e publicações.
10.10 - Em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo.
10.11 - Os itens deverão ser entregues, em endereço e prazos estipulados previamente, designado 
pela Unidade Gestora, e rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas na proposta 
vencedora e neste edital, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação \ \ 
do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente., j/

DO PREÇO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO - 11

11.1- PREÇOS: Os preços ofertados devem ser apresentados com a incidência dè todos os tributos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, .direitos autorais, 
deslocamentos de pessoal e material, custos e demais despesas previsíveis.que .possam incidir sobre 
a execução do contrato, inclusive a margem de lucro. %  y J>
11.2- PAGAMENTO: O pagamento ao licitante vencedor será feito através de cheque nominal ou 
através de transferência eletrônica, entregue ao representante do còntratado até 30 (trinta) dias 
após a apresentação das respectivas notas fiscais.e recibos ap Setor Responsável.
11.3- REAJUSTE: Os valores constantes das propostas hão sofrerão reajuste antes de decorridos 12
(doze) meses do seu registro, hipótese ná qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação 
Getúlio Vargas.̂   ̂  ̂ -
11.4- REEQUILÍBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou ainda, em caso de força paíòr, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área 
econômica extraordiriária e extfacontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde 
reste demonstrada .tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa 
remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio económico-financeiro inicial 
do contrato, na forma do artigo 65, I I ,  "d" da Lei Federal n .° 8.666/93, alterada e consolidada.T. 'h

DAS SANÇÕES -1 2 .

12.1- 0  licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de assinar o 
Confrato/Ordem de Compra ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com a Câmara Municipal de Guaiuba e será descredendado no Cadastro da 
Câmara Municipal de Guaiuba pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das 
seguintes multas e das demais cominações legais:

12.1.1 - multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado no caso de:
a) Recusar em assinar o contrato;
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

osta ou lance; 
o do contrato; ..m* >■ fcf. % _

m i M J M L m  GÜAFJBA
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUÂIÚBA 
e) comportar-se de modo inidôneo;

12.1.2 - multa moratória de -0 ,5%  (cinco décimos por cento) por dia de atraso na 
entrega/execução de qualquer objeto contratual solicitado, contados do recebimento da Ordem de 
Compra no endereço constante do cadastro, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor 
da compra/solicitação, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na entrega dos 
itens;

12.1.3 - multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de 
atraso superior a 30 (trinta) dias da entrega;

12.2- Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento do serviço, às atividades da Câmara, desde que não caiba a aplicação de sanção 
mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste 
instrumento, ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos sub itens 
anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei n° 8.656/93, alterada 
e consolidada, e na Lei n .° 10.520/02, as seguintes penas:

s a) advertência;
b) multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre p valor, objeto da 
requisição, ou do valor global máximo do contrato, conforme o cáso; sí  \ P*"

12.3- O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal, no prazo de 5 (cinco)
dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação 
Municipal -  DAM. À  |  }>

12.3.1- Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
pagamento a que o licitante fizer jus. \ \   ̂ X ^
12.3.2- Em caso de inexistência ou insuficiência, de crédito do licitante, o valor devido será 
cobrado administrativamente ou inscrito como Dívjda Ativa da Câmara Municipal e cobrado 
mediante processo de execução fiscal, com ps encargos correspondentes.

12.4- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: Às sanções serão aplicadas após regular processo 
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.

12.4.1- No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa, garantidos òs seguintes prazos de defesa:

a) 05 (cinco) dias y fe jí para as sanções exclusivamente de multa e advertência;
b) 10 (dez) djas corridos páfa,a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Câmara 
Municipal de:Guaiuba.e;desçredenciamento no Cadastro da Câmara Municipal de Guaiuba pelo prazo

? 5 de até 05: (cinco) anos. "

FRAUDE E CORRUPÇÃO - 13

13.1. As licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a 
exeçpção do contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.

DISPOSIÇÕES GERAIS - 14

14.1- As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, atendidos o interesse público, sem comprometimento 
da segurança e do regular funcionamento da administração.
14.2- Os casos omissos poderão ser resolvidos pela Pregoeira durante a sessão e peio Presidente, 
em outro caso, mediante aplicação do caput do art. 54 da Lei n .° 8.666/93.

i- O não atendim ento^  exigências formais não essenciais não importará no afastamento, 
^ S d e sd ê Lq p é lilg p ^ ssíve is  a aferição da sua qualidade e a exata compreem 

iuranléa ^ í | |^ É d a  sessão pública deste Pregão Presencial.

* J U ,  J L -á L  ' U ,
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14.4- Nenhuma indenização será devida às licitantes peia elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente edital, nem em relação às expectativas de contratações dela 
decorrentes.
14.5- A Homologação do presente procedimento será de competência do Presidente.
14.6- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de início de contagem e 
inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal na Câmara Municipal, exceto quando for expressamente estabelecido em 
contrário.
14.7- Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital será competente o 
Foro da Comarca de Guaiuba -  CE.
14.8- Quaisquer informações poderão ser obtidas peio telefone: (085) 3376.1334 das 08:00h às 
14:00h, ou diretamente na Sede da Comissão de Pregões de Licitação da Câmara Municipal de \  \ 
Guaiuba, situada a Rua Ten. José Ivanildo Nocrato, S/N (Estação Rodoviária), Centro, Guáiúba, 1/ 
Ceará.
14.9- Cópias do edital e anexos serão fornecidas mediante Termo de Retirada dè Edital,
gratuitamente através de CD ROOM ou PEN DRIVE, a ser fornecido peló licitante, ou mediante 
pagamento de cópia reprográfica, nos horários de 08:00 às 14:00 horas, na Sede da Comissão de 
Pregões de Licitação da Câmara Municipal de Guaiuba, situada rp  endereço constante no subitem 
anterior, ficando os autos do presente processo administrativo de Pregão à disposição para vistas e 
conferência dos interessados, ficando o licitante obrigado a;-"' \  I

a) pagamento da taxa no valor de R$ 20,00 (vinte reais) dé cópia reprográfica.
b) fornecer CD ROOM, PEN DRIVE. : ^

14.9.1. O referido edital e seus anexos também estão-, disponíveis no seguinte sítio virtual: 
www.tcm.ce.qov.br/licitacoes, nos termos dá ÍN n'9 04/2Ò15-TCM/CE.
14.10- O Termo de Referência poderá sé f examinado por qualquer interessado na sede da Comissão 
de Pregões da Câmara Municipal de Guaiuba.. % ^
14.11- Todas as normas inerentes às contratações do objeto deste Certame, discriminadas no 
Anexo -  Termo de Referência deste Instrumento Convocatório deverão ser minuciosa mente 
observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.
14.12- No interessjefda Administração Municipal e sem que caiba às licitantes qualquer tipo de 
indenização, fica assegurado a autoridade competente:

a) Alterar as condições, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitação,
. dando ciência aps interessados na forma da legislação vigente. 

f( b) Anular oú revogar, no todo ou em parte, a presente licitação, a qualquer tempo, disto 
. dando ciência aos interessados mediante publicação na forma da legislação vigente.

14.13- Os avisos de prosseguimento das sessões, a decisão sobre os recursos interpostos, a 
Áhiilação ou revogação serão feitos aos interessados mediante publicação no flanelógrafo da 
Cârhjra Municipal de Guaiuba, conforme disposto na Lei Orgânica do Município.

Guaíuba-CE, 07 de novembro de 2019.

rn m  QxiVctyio
Rita Maria Ârves Ramos Caetano

Pregoeira Oficial da Câmara Municipal
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 002/2019

ANEXO I

TERMO DE REFEREN CIA

01. O BJETO : AQUISIÇÃO DE M ATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO 
DESTINADOS A CÂMARA M UNICIPAL DE GUAIUBA, CONFORME 
ESPECIFICA ÇÕ ES ABAIXO:

02. DOTAÇAO ORÇAM ENTARIA: 
3.3 .90.30.00/4 .4 ,90 .52.00.

03. ESPECIFICAÇÕ ES DOS ITEN S :

0 1 .0 1 o i .0 3 i .o o o ia .o o i

\7
\ :N

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE

1

CADEIRA PARA AUDITÓRIO: BASE FIXA EMPILHÁVEL TIPO QUATRO PÉS COM BATEDORES DE PVC PARA PROTEÇÃO 
DO EMPILHAMENTO. SEM BRAÇOS, CONSTRUÍDA COM FERRO QUADRADO METALON 20 X 20 MM COM ESPESSURA 
DE PAREDE DE 1,20CM, SOLDADAS ATRAVÉS DE SISTEMA MÍG COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA {PINTURA 
ELETROSTÁTICA), ASSENTO E ENCOSTO BIPARTIDOS MADEIRA MULTLAMINAR PRENSADA MEDINDO 50X50CM DE 
LARGURA COLADA A QUENTE, ESPESSURA DO ASSENTO 12 MM E ENCOSTO 12 MM, ESPUMA D45 DO ASSENTO E 
ENCOSTO, CONTRA ENCOSTO PERSONALIZADO COM BORDADO DA LOGOMARCA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
GUAIUBA NO MESMO DO REVESTIMENTO. TECIDO EM POLI ÉSTER NA COR VERDE BANDEIRA. DIMENSÕES DO 
ASSENTO (LXPXE): 48 CM X 43 CM X 7 CM E DIMENSÕES DO ENCOSTO (LXAXE): 49 CM X 49 CM X 4 CM. COM 12 
MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER 
AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO 
DO TRABALHO E DO EMPREGO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUB1TEM 17.3.3 DA NR-17, 
PORTARIA MTP5 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

UND 30

2
COMPUTADOR DESKTOP DE MESA: COM SISTEMA OPERACIONAL, PROCESSADOR COM NO MÍNIMO 04 NÚCLEOS 
COM PROCE5SAMENTO DE NO MÍNIMO 3.6 GHz E 6MB DE CACHE NO MÍNIMO, MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4, DISCO 
RIGIDO MÍNIMO: 500GB.

UND 03

3

ESTABILIZADOR DE TENSÃO: 1000W BIVOLT/115V POTÊNCIA 1000VA -  POTÊNCIA: 1000VA, SINALIZAÇÃO VISUAL DE 
TENSÃO MICROPROCESSADO ALARME SONORO DE INDICAÇÃO CHAVE LIGA-DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA 
FUNÇÃO TRUE, QUANTIDADE DE TOMADAS: 6 TOMADAS, TENSÃO DE ENTRADA: 115V /  220V (AUTOMÁTICO) 
TENSÃO DE SAÍDA: 115V FILTRO DE LINHA INTEGRADO PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO PROTEÇÃO CONTRA 
SOBRETENSÃO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SOBRECARGA FUSÍVEL 
EXTERNO DE PROTEÇÃO RENDIMENTO: >92% FREQUÊNCIA DE REDE: 50HZ OU 60HZ(+/-5%) COM DETECÇÃO 
AUTOMÁTICA GRAU DE PROTEÇÃO: IP 20. GARANTIA: DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR 
UM PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

UND 02

4

IMPRESSORA MEDIO PORTE COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER: MULTIFUNCIONAL LASER WIRELESS, COPIADORA 
E SCANNER, IMPRESSORA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO A LASER; VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO DE 34 PPM; 
VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR 400 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO MÍNIMA: 256 MB MEMÓRIA; POSSUIR 
IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 
10/100; POSSUI CICLO MENSAL MÁXIMO DE 35000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 
250 FOLHAS E BANDEJA MULTIUSO DE 50 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS (DE FACE PARA 
BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 35 FOLHAS; PERMITIR 
A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; POSSUIR 
FUNÇÃO DE FAX DOM 33,SKBPS; GARANTIA: DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM 
PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.

UND 02

5
MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADOR: POTÊNCIA 300W, VOLTAGEM BIVOLT: 115V /  220V, FREQUÊNCIA DE ENTRADA 
60 HZ, TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA, NÚMERO DE CABOS DE AL!MENTAÇÃO-1, SAÍDA-VOLTAGEM 115V, ESTILO DE 
TOMADA-NBR14136.

UND 03

6
MONITOR: TIPO DE MONITOR-LED, TAMANHO DA TELA-18.5, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1366 X 768, 60 HZ (HD), BRILHO 
200 CD/M2, CONTRASTE 20.000.000:1, ÂNGULO DE VISÃO, VISÃO HORIZONTAL: 90°, VISÃO VERTICAL: 50a, TEMPO DE 
RESPOSTA-5M5.

UND 03 i
i

7 MOUSE: COM FIO, CONEXÃO USB. UND 03
8 NOBREAK POTÊNCIA DE 1.200VA: CAPACIDADE DE POTÊNCIA DE SAÍDA 600 WATTS /  1200 VA, TENSÃO NOMINAL DE UND 01 d«®**®5*’

% 3 \  / ....%
MUNICIPÁLDE GUAIÚBÀ

PE.A S E R V I R  A N O S S A  G E N T E .

Roa Ten. José Ivanildo Nocrato, S/M, Centro, Guaíúba, Ceará
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE
SAÍDA 115V, FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA) 60 HZTOPOLOGY LINE INTERACTIVE, TIPO 
DE FORMA DE ONDA- SENOIDAL APROXIMADA, CONEXÕES DE SAÍDA NBR 14136, ENTRADA-TENSÃO NOMINAL DE 
ENTRADA 11SV, 220V - FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60 HZ, TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA NBR 14136, 
COMPRIMENTO DO CABO NO MÍNIMO 1,20 METROS, BATERIAS & TEMPO DE OPERAÇÃO, TIPO DE BATERIA-BATERIA 
SELADA CHUMBO-ACIDO LIVRE: DE MANUTENÇÃO: A PROVA DE VASAMENTO, TEMPO DE RECARGA TÍPICO 12 
HORA(S) - AUTONOMIA COMUNICAÇÃO & GERENCIAMENTO PAINEL DE CONTROLE DI5PLAY DE LED STATUS COM 
INDICADORES PARA ON LINE: TROCA DE BATERIA: FALHA NO CABEAMÉNTO ALARME SONORO SOAR ALARME. 
QUANDO NA BATERIA: ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA: TOM DE ALARME CONTINUAMENTE SOBRE 
CARREGADO. GARANTIA: DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 24 (VINTE E 
QUATRO) MESES.

9

NOBREAK POTÊNCIA DE 700VA: BIV0LT/115V COM PARTIDA A FRIO: PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE 
REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS. CONDICIONAMENTO DA ENERGIA DA REDE: PROTEGE AS CARGAS 
LIGADAS CONTRA OS SURTOS, PICOS E OUTRAS ANOMALIAS ELÉTRICAS. LEDS INDICADORES DE STATUS POSSIBILITAM 
O RÁPIDO ENTENDIMENTO SOBRE O STATUS DO NOBREAK. ALARME SONOROS: AVISAM SOBRE AS. CONDIÇÕES DO 
NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA. PROTEÇÃO CONTRA: CURTO-CIRCUTIO, SOBRECARGA, TRANSISENTES NA REDE 
ELÉTRICA, TRANSISENTES NA COMUTAÇÃO, SUB TENSÃO, SOBRETENSÃO E CONTRA DESCARGA TOTAL DÀS BATERIAS; 
MICROPROCESSADO; POSSUIR CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE; POSSUIR NO MÍNIMO NO PAINEL TRASEIRO 4 
TOMADAS COM PROTEÇÃO E ATUAÇÃO DO NOBREAK, 1 PORTA FUSÍVEIS; POSSUIR 1 BATERIA INSTALADA DE 12 VCC 
7AH; COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE 1,3 METROS; SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO; FREQUÊNCIA 60HZ; 
POTÊNCIA: 7D0VA. ENTRADA TRIVOLT AUTOMÁTICO E SAIDA: 115V. GARANTIA: DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA 
ASSI5TÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

UND 02

10

SCANNER: 2-IN-l SCANNING-SIM, DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO (DUPLEX)-SIM, CICLO DE TRABALHO DIÁRIO-3000 
POR DIA, VELOCIDADE MÁX. DIG1 TALIZAÇÃO-35 PPM (EM CORES/PRETO E BRANCO, UMA FACE) 70 IPM (EM 
CORES/PRETO E BRANCO, FRENTE E VERSO), MODOS DE DIGITALIZAÇÃO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 
DOCUMENTOS (ADF) - DIGITALIZAÇÃO DE ATÉ 50 FOLHAS, EM CORES E EM UMA ÚNICA PASSAGEM, ÁREA MÁXIMA 
DO SCANNER-ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM, ÁREA DE DIGITALIZAÇÃO-ATÉ 21,6 CM X 86,3 CM, RESOLUÇÃO ÓPTÍCA-ATÉ 600 
X 600DPI, INTERFACE-USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, ALiMENTAÇÃO-llOV, COMPATIBILIDADE-WINDOWS EM GERAL, 
CABO USB 2.0.

UND 01

11 TECLADO: ALFANUMÉRICO, TIPO DE CONEXÃO USB, PADRÃO DO TECLADO ABNT 11. UND 03

12

VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 60 CM: DESIGN MODERNO, COM PÉ CRUZADO, 03 VELOCIDADES, MODELO: 
COLUNA COM ALTURA DE 170CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM AÇO TRATADO 
PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO, HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO; POSSUIR 
MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 140 W; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA 
VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

UND 02

13

VENTILADOR DE PAREDE TUFÃO 60 CM: TIPO: TUFÃO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: 
PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRADES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, 
COM 3 HÉLICES FINAS EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA. POSSUIR MOTOR 
COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 145 W; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM. GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 
24 MESES (02 ANOS) CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

UND 02

14

WEB CAN UNHA HD: TRANSMISSÕES E GRAVAÇÕES EM 4K, MODELO ALFANUMÉRICO, RESOLUÇÃO DE VÍDEO 4096 X 
2160, INTERFACES USB 3.0, DIMENSÕES DA CÂMERA: ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 27 MM X 102 MM X 27 
MM, PESO: 63 G. CLIPE ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 63 MM X 36 MM X 19 MM. PESO: 44 G. 
COMPRIMENTO DO CABO: 2,2 M. PESO: 63 G. REQUISITOS DO SISTEMA WINDOWS 7 OU SUPERIOR. TRANSMISSÃO E 
GRAVAÇÃO EM 4K. VIDEOCHAMADAS EM ULTRA HD 4K, EM FULL HD DE 1080P, EM HD DE 720P, CONECTIVIDADE 
PLUG-AND-PLAY VIA USB. CAMPO DE VISÃO DE 90 GRAUS COM DUAS CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS (65 E 78 GRAUS), 
DISPONÍVEIS COM O DOWNLOAD DO SOFTWARE OPCIONAL ZOOM DIGITAL DE 5X EM FULL HD, FOCO AUTOMÁTICO, 
TECNOLOGIA COM HDR PARA OBTER IMAGENS CLARAS EM DIVERSOS AMBIENTES DE ILUMINAÇÃO, CONTROLES DE 
IMAGEM COM CONFIGURAÇÕES OPCIONAIS DA CÂMERA PARA CONTROLAR PANORÂMICA, INCLINAÇÃO E ZOOM, 
DOIS MICROFONES UNIDIRECIONAIS INTEGRADOS COM TECNOLOGIA DE ELIMINAÇÃO DE RUÍDOS, TECNOLOGIA DE- 
SENSORES INFRAVERMELHOS, OBTURADOR DE PRIVACIDADE EXTERNO VÁRIAS OPÇÕES DE FIXAÇÃO, INCLUINDO UM 
CLIPE E SUPORTE DE TRIPÉ. DEVERÁ SUPORTAR DIVERSOS TIPOS DE CONEXÃO, INCLUINDO USB 2.0 TIPO A E USB 3.0 
TIPO A E C. CLIPE REMOVÍVEL; CORTINA DE PRIVACIDADE; BOLSA PARA TRAN5PORTE.

UND 01

04. DA FORMALIZAÇAO DO CONTRATO:
04.01. O contrato produzirá seus jurídicos e iegais efeitos a partir data de sua assinatura e 
vigerá até 31 de dezembro de 2 0 1 9 /na forma da Lei Federai n° 8 .666/93/alterada e 
consolidada.
04.02. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Javratura do respectivojCONTRATQ, subscrita peia Câmara, representada pela Sra.

' - SI
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUÁIÚBÁ
Presidente e o licitante vencedor, que observará os termos da Lei n.° 8.666/93, da Lei n.° 
10.520/02, do edital e demais normas pertinentes.

05. DO VALOR ESTIMADO:
05.01. JO valor estimado da presente licitação foi baseado nas cotações de preços realizadas 
pela CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA, conforme acostado aos autos.

06. DA AQUISIÇAO:
06.01. Os itens deverão ser entregues na Câmara Municipal de acordo com a discriminação 
constante na ORDEM DE COMPRA emitida pela contratante.
06.02. Os itens deverão obedecer a um cronograma de entrega, a partir das características
que se apresentam discriminados na ORDEM DE COMPRA. \\ ))
06.03. Os itens deverão ser entregues junto a servidor designado e responsável pelo

r \  acompanhamento e fiscalização do contrato. .â I C  ; xul
06.04. Os itens licitados poderão ser solicitados de forma fracionada ou em sua totalidade, 
de acordo com a necessidade da Câmara Municipal durante ó prazo de contratação, 
mediante a expedição periódica de ORDEM DE COMPRA, defendo os iteps. serem entregues 
em até 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, a contar da data de recebimento dá ORDEM DE COMPRA.

07. RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO: ,. : ’ ; •
07.01. Arcar com todas as despesas, diretas pui indiretas, impostos, taxas, encargos, 
royalties, seguros, decorrentes da execução do contrato, sem qualquer ônus para a 
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA. A U s U
07.02. Manter a compatibilidade.tom as obrigações assumidas, durante toda a vigência do 
contrato, de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
07.03. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a instituição ou a terceiros, 
decorrente de sua culpa ôu dòlo até a execução total do objeto.
07.04. Responsabilizar-se pela fièí execução do contrato no prazo estabelecido.
07.05. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados durante a execução do
contrato. v. ' V'-" -
07.06. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, na forma do art. 65, parágrafos I o e 2o da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.

08. RESPONSABILIDADES DO GONTRATANTE:
08.01. Designar servidor da Câmara Municipal para proceder o acompanhamento do 
recebimento dos itens;
08.02. Rejeitar os itens que não atendam aos requisitos constantes das especificações 
constantes do Termo de Referência;
08.03. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato, instrumento 
equivalente ou Nota de Empenho;
08.04. Disponibilizar localjs demais mecanismos necessários a execução do contrato.

Cu , u  fk
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PH.A S E R V I R  A N O S S A  G E N T E .
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09; DO PAGAMENTO:
09.01. O pagamento será feito segundo as ORDENS DE COMPRA expedidas pela Câmara, 
de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da 
despesa, acompanhadas da seguinte documentação tratada do licitante vencedor:
a) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente atestada pelo gestor do 
contrato e Recibo;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; A  k
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; .
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação tías Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de I o de maio de 1943). :
09.02. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) : dias após o encaminhamento da 
documentação tratada no subitem acima, observadas as disposições editalícias, através de 
crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de Cheque nominal.
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 002/2019

ANEXO H
MODELO DE PROPOSTA DE PRECQS

À
COMISSÃO DE PREGÕES 
Guaiuba-CE

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019
pata e Hora de Abertura:___________________________ às _
Razão Social:_____
CNPJ:________________

„  Endereço:________ CEP:____
' Fone:_______ Fax:____________

Banco:______Agência N.°: Conta Corrente n.°:

horas

• : ' ••• x

1 -  OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE.CONSUMO DESTINADOS A CÂMARA 
MUNICIPAL DE GUAIUBA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO. DO EDITAL.

2 -  ORÇAMENTO DETALHADO

Item Discriminação Unidade Quant. Marca
Valor ! Valor 

Unitário Totai 
(R$) (R$)■ \Cr

VALOR GLOBAL

1. Valor Global da Proposta: RS _ _________________)
2. Prazo de entrega: Conforme.o; Edital.
3. Validade da.Proposta; 6G (sessenta) dias.
4. O licitante declara que/ nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, 
encargos trabalhistas,, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a 
margem de lucro.
5. 0  licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações 
contidas no anexo I -  Termo de Referência deste edital.

Local e data

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável

P R A  S E R V I R  A N O S S A  G E N T E .

Roa Ten. José Ivanildo Nocrato* S/N, Centro, Guaíába, Ceará 
CNPJn° 12.359.527/0001-96 Fone: (85) 3376.034 

camaramumcipalguahíba@yaJioo. com.br
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 002/2019

ANEXO I I I

MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO

O

O

ITEM 1) Modelo de Declaração:

DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO

DECLARAÇÃO

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DEÇLARA sob as penas da lei, para todos os fins de 
direito a que se possa prestar, especialmente para., fazer prova em processo licitatório Pregão 
Presenciai N° 002/2019, junto a Câmara Múnicipal de Guaiüba, Estado do Ceará, o seguinte: (1) 
que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento 
convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos 
bens a serem ofertados no presente certame licitatório; e (3) que sua proposta atende 
integraImente aos requisitos constantes nestè edital.

y  y j  J}/'

Pelo que, por ser a exprêssão-dá.verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

(CE) de 20,

DECLARANTE

PB.A S E R V I R  A N O S S A  G E N T E .

Rua Teu. José ívamldo Nocrato, S/N, Centro, Guaiúba, Ceará
CNPJ t f  12359.527/0001-96 Fone: (85) 3376.1334

camaramimicipalguaiuba@yahoo.Gom.br
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 002/2019

ANEXO I I I
MODELOS DE DECLARACÕES/PROCURACÃO

ITEM 2) Modelo de Procuração:

DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO

PROCURAÇÃO

NV-V

,C.-f

\ \

OUTORGANTE: ciMOME DA EMPRESA, CNPJ e EN DEREÇO  neste |t% repre?entáda por seu 
(titular, sócio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualificação (nacionalidade, estado civil, 
profissão, RG e CPF). ^  xç }. , 1

OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, 
RG, CPF e endereço. ^  '

PODERES: O outorgante confere ao putorgadp(a) pleno e gerais poderes para representá-io junto 
a Câmara Municipal de Guaiuba, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, Contratos, entregar 
durante o procedimento os documentos de credenciamento, amostras, envelopes de proposta de 
preços e documentos de habilitação, ^assinar toda a documentação necessária, como também 
formuiar ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 
em nome da Outorgante que se fizerem necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive 
interpor recursos, ciente de que por força do artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer 
todas ás obrigações contraídas pelo outorgado.

V ; \

de 20.

OUTORGANTE

P R A  S E R V I R  A N O S S A  G E N T E .

Rua Ten. José ívamldo Nocrato, SM, Centro, Ghiaroba, Ceará
CNPJn° 12.359.527/0001-96 Fone: (85) 3376.1334

caHwamtmicipalgoaiijba@yalioo.coi2i,br
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 002/2019

ANEXO I I I

MODELOS DE DECLARACÕES/PROCURACÃO

O

ITEM 3) Modelo de Declaração;

DOCUMENTO EXIGIDO NO CREDENCIAMENTO

DECLARAÇÃO

x - Atf a x \

/ f  '

DECLARAMOS, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato
convocatório, que a empresa .............., ........ . . . ........ . . (denominação da pessoa jurídica),
CNPJ n° .............................. . endereço.........é microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos do enquadraririentp previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, estando apta, portanto,. A  exercer o direito de preferência como critério de 
desempate, no procedimento iicitatório Pregão Presenciai N° 002/2019 realizado peia Câmara 
Municipal de Guaiuba. _  1 \ ^

DECLARAMOS, ainda que não nos encontramos nas situações impeditivas de que trata o § 4o do 
Art. 3o da Lei Complementar h ° • 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaramos 
conhecer na íntegra.

w ^  .
■ (C E ), / % d é ............

X X
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DECLARANTE

MIJMQPALDE GüaKJBA
P R A  S E R V I R  A N O S S A  GENTE.

‘Rua Teu. José Ivanildo Nocrato, S/N, Centro, Guaiuba, Ceará
CNPJn° 12.359-527/0001-96 Fone: (85) 3376.1334

camaramimi.e%salguaiiiba@yalioo. ccrm.br ‘
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CAMARÁ MUNICIPAL DE GUAIUBÁ

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 002/2019

ANEXO I I I

MODELOS DE D ECLARACQES/PRQCURACÃQ

ITEM 4) Modelo de Declaração:

«  J ^ in o c  A-
i r  4 o

rN

DOCUMENTO EXIGIDO NA HABILITAÇÃO

DECLARACAO

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA:

C
Y V s

f f
-v_,.. •

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, espedalmente para fins 
de prova em processo licitatório N.° 002/2019, junto a Câmara Municipal de Guaiuba, Estado do 
Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 
28/10/1999, e ao inciso XXX III, do artigo,?0, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso, ou insalubre, nem emprega menores de 16 
(dezesseis) anos em trabalho algum>; salvo ná condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins 
de prova em processo licitatório, junto a Câmara Municipal de Guaiuba, Estado do Ceará, que 
concorda integraliríépte com os termos deste editai e seus anexos;

c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no 
presente certame Ijçitatorio, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei n .° 8.666/93. Pelo que, por ser a 
expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

(C E ) ,. .. .. de de 20.

DECLARANTE

Roa Ten. José ívanildo iSocrato, S/N„ Centro, Guaiuba, Ceará
CNPJn° 12.359.527/0001 -96 Fone: (85) 3376.1334

camatmnunícipalguaioba@yahoo. com.br
P R A  S E R V I R  A N O S S A  G E N T E .



CÂMÁRA MUNICIPAL DE GUAIÚBA

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL N.° 002/2019

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N °:_____________________

CONTRATO QUE ENTRE S I CELEBRAM, DE UM LADO A CAIÇARA 
MUNICIPAL DE GUAIUBA, E DO OUTRO A EMPRESA 
______________________ PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

MUNICÍPIO DE GUAIUBA, Estado do Ceara, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n. 12.359.527/0001-96, com sede de sua Câmara Municipal na Rua Ten. José Ivanildo 
Nocrato, S/N (Estação Rodoviária), Centro, Guaiúba, Ceará, representada péla Presidente Sra. 
LUZIA ALVES HOLANDA, aqui denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa
___________________ , estabelecida n a ___________________ , inscrita no CNPJ sob o n .p • _________ ,
neste ato representada pelo(a) S r (a ) ._____________  , portàdor(a) do CPF n ° ______________ r
apenas denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas: , : '

■r:i\ \\ ... ;;
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LÉGAlT  %  3
1.1. Processo de Licitação, na modalidade Pregão Presencial tombado sob o n° 002/2019, em 
conformidade com a Lei Federai N°, 8.666/93 - Lei das Licitações Públicas, c/c os termos da Lei 
Federal n° 10.520, de 17/07/2002. %  J>

\ í \  K \ / N
^ = , T k i\ ^

CLAUSULA SEGUNDA -^ "Q B IETO
2.1. Constitui obieto do presente a ^  -  Anexo I do edital e da proposta adjudicada.

- QOÎVALOR, d o  r e a j u s t e  e DO REEQUILIBRIO e c o n ô m ic o -

c

CLAUSULA
f in a n c e ir o  u  x l .u
3.1. O valor global da; presente avença é de R$ 
conformidade com a entrega dos itens no período respectivo, de acordo com as notas fiscais/faturas 
devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões de tributos federais, 
estaduais, municipais, bem como do FGTS e CNDT, todas atualizadas, observadas a condições da

_), a ser pago em

Item Discriminação
l_— r— ■: 
Unidade Quant. Marca Valor Unitário j Valor Total 

(R$) (R$)

VALOR GLOBAL
3.2. O valor do presente Contrato não será objeto de reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses 
do seu registro, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.
3.3. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea

extraor 
Óhstrada 1

ixtracontratual, poderá, mediante procedimento administrativa 
e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as

Rua Teu. José Ivanildo Nocrato* S/N* Centro, Guaiúba* Ceará
CNPIn° 12359-527/0001-96 Fone: (85) 3376/1.334 ' .

camaraoiunicipalguaiu.bai@yahoo.com.br



CÂMARA MUNICIPAL DE GUÁIÚBÁ
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa 
remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio económico-financeiro inicial 
do contrato, na forma do artigo 65, I I , "d" da Lei Federal n ,° 8.666/93, alterada e consolidada,
3.4. Independentemente de declaração expressa, fica subentendido que, no valor pago pelo 
contratante, estão incluídas todas as despesas necessárias à execução do contrato, inclusive as 
relacionadas com materiais, equipamentos e mão-de-obra.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
4.1. O presente instrumento terá vigência até 31 de dezembro de 2019, na forma da Lei Federal 
n° 8.666/93, alterada e consolidada.

A L

CLÁUSULA QUINTA - DA AQUISIÇÃO
5.1. A aquisição dos itens será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo )■
os mesmos serem entregues após o recebimento da respectiva Ordem de Compra, confòrme prazo 
previsto no edital, junto à Câmara Municipal; ,  ̂ Â L
5.2. 0  recebimento dos itens será efetuado nos seguintes termos: ; : \>x
5.2.1 . Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do Item com a
especificação;  ̂ GA ' •
5.2.2 . Definitiva mente após verificação da qualidade e quantidade do item, pelo setor responsável
pela solicitação e consequentemente aceitação. s f  ;A\ :LA

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS %  : ■
6.1. As despesas decorrentes das contratações que poderio advir desta licitação correrão à conta 
de recursos específicos consignados no respectivo Orçamento, sob a seguinte dotação 
orçamentária: 01.01 - 01.031.0001.2.00f#3.3)9cS0.O Q |L4.90.52.00.

Auf " L  V
CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMÊNTO
7.1. O pagamento ao licitante vencedor,será feito através de cheque nominal ou através de 
transferência eletrônica, entregue ao representante do contratado até 30 (trinta) dias após a 
apresentação das respectivas notas fiscais e recibos ao Setor Responsável.
7.2. Por ocasião da entrega dos itens o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a 
respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Câmara Municipal 
de Guaiuba-CE, inscrito rio CNPJ/MF sob o n.° 12.359.527/0001-96, com sede de sua Câmara 
Municipal a Rua Ten. José Ivanildo Nocrato, S/N (Estação Rodoviária), Centro, Guaiúba, Ceará.

ÇLÁÜSÜLA ©ITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
8.1. A Contratada para fornecer os itens, objeto do presente Contrato obrigar-se-á a:
8.1.1 . Cumprir integralmente as disposições do Contrato;
8.1 .2 . Responsabilizar-se pela entrega dos itens objeto deste Contrato, sendo ainda responsável por 
quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu 
fornecimento;
8.1 .3 . Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos 
na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à 
Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral;
8 .1 .4 . Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

.1.5. Atender com prestezas dignidade o objeto deste Contrato;
iíârt ;fias:; 
s na form

prestezas

8 !
condições contratuais, acréscimos ou supressões que,iT: 
cida no Art. 65, § I o da Lei n° 8.666/93, alterat

í%
m.

MUlUCIAÀL III GUÂKJUâ
F R A  S E R V I R  A M O S S A  GENTE.

Rua Ten. José ivanildo Nocrato, S/N, Centro, Guaiúba, Ceará
CNPJn0 12.359.527/0001-96 Fone: (85) 3376.1334

caiDaramunicipalguaiuba@yahoo.com.br
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8.1.7 . Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
8.1.8 . Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As 
decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão 
ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. A Contratante obrigar-se-á a:
9.1.1 . Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento 
e o cumprimento dos prazos.
9 .1 .2 . Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega dos itens objeto deste
Contrato. - J  y\ "v
9.1 .3 . Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual; ) ,
9.1.4 . Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, befn como
zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. ^
9.1.5 . Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente fdèptificados, a 
todos os locais onde se fizer necessária a entrega dos itens licitados, prestândo-lhé todas as 
informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados. ' . ■ .

CLÁUSULA DÉCIM A-DAS SANÇÕES A
10.1. O licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de assinar a 
Ordem de Compra/Contrato ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta ou lance, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inid.ôneo òu cometer fraude fiscal, ficará impedido de 
licitar e contratar com a Câmara Municipal de Guaiuba e será descredenciado no Cadastro da 
Câmara Municipal de Guaiuba pelo prazo d.é até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das 
seguintes multas e das demais cominações legais:
10.1.1. multa de 20% (vinte por cento), sobre 6 valor adjudicado no caso de:

a) Recusar em assinar o contrato;
b) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) não manter ,a proposta ou lance;
d) fraudar na entrega dos itens;
e) cómportar-se; de modo inidôneo;

10.1. ? . multa moratória de 0,5%  (cinco décimos por cento) por dia de atraso na entrega/execução 
de: qualquer objeto contratual solicitado, contados do recebimento da Ordem de Compra no 
endereço constante do cadastro, até 0 limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da 
cÒtfípra/sõiícitação, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na entrega dos 
itens;-
10.í . 3. multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre 0 valor do contrato, na hipótese de atraso 
superior a 30 (trinta) dias;
10.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento do contrato, às atividades da Câmara, desde que não caiba a aplicação de sanção 
mais grave, ou descumprímento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste 
instrumento, ou em outros documentos que 0 complementem, não abrangidas nos sub itens 
anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93, alterada 
e consolidada, e na Lei n .° 10.520/02, as seguintes penas:

a) advertência;
ti por cento) até 20% (vinte por cento) sobre 0 vi 
)r global máximo do contrato, conforme 0 caso;

M.IMOEáLIlE GUAIUBA
P R A  S E R V I R  A N O S S A  GENTE.

Roa Ten. José ívanildo Nocrato, S/NL Centro, Gruainba, Ceará
CNPJn° 12359.527/0001 -96 Fone: (85) 3376.1334

camaramunicipalguaiijba@yahoo.Gom.br '
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CÂM ARA M UNICIPAL DE GUAIÚBA
10.3. O valor da muita aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) 
dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação 
Municipal -  DAM.
10.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que o licitante fizer jus.
10.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos 
correspondentes.
10.4. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO: As sanções serão aplicadas após regular processo 
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório.
10.4.1. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à cjmplaT
defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa: T f v\

a) 05 (cinco) dias úteis para as sanções exclusivamente de muita e advertência; v \ .
b) 10 (dez) dias corridos para a sanção de impedimento de licitar e contratar com a

^  Câmara Municipal de Guaiuba e descredenciamento no Cadastro da; Câmara Municipal de
Guaiuba peio prazo de até 05 (cinco) anos. T  \

V x  : V \

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO  ̂ t  T - 1
11.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência 
administrativa ou por infringência de qualquer das condições; pactuadas. y \
11.2. O não cumprimento das disposições especificadas' neste Contrato implicará automaticamente 
em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 
8.666/93, reconhecidos desde já  os direitos da Administração, çom relação as normas contratuais e 
as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento.
11.3. O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação Judicial
ou Extrajudicial, nos casos de: x C  í\
11.3.1. Omissão de pagamento pela Contratante;
11.3.2. Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;
11.3.3. Acerto em comum acordo por iijiciãtiva de uma das partes, mediante aviso por escrito com 
30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes.
11.3.4. No caso de nãò cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir 
prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a

' antecedência definida no subitem anterior.//■' V ; : \  \ \  ?:|

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA -  DA ALTERAÇAO CONTRATUAL
12.1. Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante 
Termo Aditivo.y->.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO
13.1. Este contrato deverá ser publicado por afixação no fianelógrafo da Câmara Municipal de 
Guaiuba, até 0 quinto dia útil do mês subsequente à data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1. O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da 
Comarca de Guaiuba - CE.

P R A  S E R V I R  A N O S S A  G E N T E ,

Rua Ten. José ívanildo Nocrato, S/N3 Centro, Giiaxúba, Ceara
C N PJif 12359.527/0001-96 Fone: (85) 3376.1.334

camaramuaicipalguaiiibai@yalioo.com.br
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CÂM ARA M UNICIPAL DE GUÂIÚBÀ

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de 
acordo entre elas celebrado, assinando o presente Contrato juntamente com as testemunhas abaixo 
firmadas.

Guaiuba-CE, .... de .............................................de

C A

Luzia Alves Holanda 
Presidente da Câmara Municipal 

CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

1.________________

2.

CNPJ(MF): n .° 
Sr(a). _ * CPF: n°

CONTRATADA
VX X

CPF:

CPF;
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