
PREGAO PRESENCIAL No 2018.07.10.1 

AQIJIS1CAO DE AR CONDiCIONADO 
12.000 BTUS PARA MANuTENçA0 
MUNICIPAL DE EDUCAQAO DESTE 
CONFORME ANEXO. 

N. Miv3 0  
SPL1I—DE 

DO FUNDO 
MUNICIPIO, 

A Prsfeitura Municipal de Arneiroz-Ce, airaves do PREGOEIRO Olicial do Tvluniclplo, 
Sr. José Fábio Antunes de Sousa e sua EQUIPE DE APOIO composta por, Antonio 
Elvis Rhuan Araüjo Feitosa e Ana Lucia Carvaiho de Brito, nomeados pela Portaria n° 
06212018, de 06 de Marco de 2018, torna p(ablico para conhecimento dos interessados 
que, na data, horário e local abaixo previstos, abrirá licitaçâo, na modalidade Pregâo 
Presencial, do tipo menor preço por tote para atendimento do objeto desta Iicitacão, de 
acordo corn as condiçOes estabelecidas neste Edital, observadas as disposiçOes 
contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteraçöes posteriores, na Lei Federal n° 
10.520, de 17/07/2002— Lei que Regulamenta 0 Pregão. 

HORARIO, DATA E LOCAL: 
OS DOCUMENTOS DE HABILITAçA0 E PROPOSTAS serâo recebidos em sessâo 
páblica marcada para: 

As 07h3Omin. 
Do dia 24 de julho de 2018. 

No endereço: Sala da Comissäo Permanente de Licitaçães, localizada na Praça 
Joaquirn Felipe - NO 15, Centro deArneiroz-Ce. 

CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE 
TRANSCRIQAO OS SEGUINTES ANEXOS: 

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA 
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREQOS 
ANEXO Ill - MODELO DE DECLARAçAO/ MODELO DE PROCURAcAO 
ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

1.0 - DO OBJETO 

1.1- A presente Iicitação tern como objeto a AouISIçAo DE AR CONDICIONADO 
SPLIT DE 12.000 BTUS PARA MANuTENcA0 DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAcAO DESTE MUNICIPIQ 1  CONFORME ANEXO 

2.0- DAS RESTRIcOES  E CONDIç6E5 DE PARTICIPAcAO 

2.1- RE5TRIc6E5 DE PARTICIPAçAO: 

2.1.1- Não poderà parHcipar empresa declarada lnidônea ou cumprindo pena de 
suspensâo, que Ihes tenham sido aplicadas, por força da Lei de Licitaçôes flQ  8.666, d 



21 dejulho de 1993 e suas alteraçöes posteriores e da Lei do Pregão nl 10 520, 
de julho de 2002.  

2.1.2- Nâo poderá participarempresa corn falencia decretada; 

2.1.3- Não será admitida a participaçâo de interessados sob a forma de consórcioou 
grupo de empresas; 

2.1.4- Quando urn dos sócios representantes ou responsáveis técnicos da Licitante 
participar de mais de uma empresa especializada no objeto desta Licitaçâo, sornente 
uma delas poderé participar do certarne Iicitatório. 

12- DAS coNDlçOEs DE PARTICIPAcAO: 

2.2.1- Poderá participar do pregão qualquer pessoa fIsica e/ou juridica localizada em 
qualquer Unidade da Federaçâo, desde que atenda a todas as exigéncias constantes 
deste edital e seus anexos. 

2.2.2- Em se tratando de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, nos terrnos 
da Lei Complernentar no 123/2006, para que essa posse gozar dos beneficios previstos 
nos arts. 42 a 45 da referida Lei e necessário, no ato do credenciamento do licitante, a 
apresentacAo de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8 0  da IN 
n° 103/2007 do DNRC - Departamento Nacional de Registro no Comercio. 

2.2.3- Caso o proponente enquadrado na condição de microernpresa ou empresa de 
pequeno porte näo apresente a certidâo, na forma do item anterior, este poderá 
participar do procedimento licitatOrio, sem direito, entretanto, a fruiçAo dos beneficios 
preVigtog nog äfl. 42 a 45 da Lei compiementar flY 12312006. 

3.0- DOS ENVELOPES 

3.1- A documentaçäo necessária a Proposta de Preços, bern como a HabilitacAo, 
deveré ser apresentada ao(a) Pregoeiro(a), em envelopes distintos, opacos e fechados, 
no dig, nora e ioeai Indicado no preârnbulo deste Editol, contorrne abalxv.  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ 
(IDENTIFICAçAO DA EMPRESA) 
ENVELOPE No 01 - PROPOSTA DE PREO 
PREGAO PRESENCIAL No 2018.07.10.1 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ 
(IDENTIFICA(;AO DA EMPRESA) 
ENVELOPE No 02— DOCUMENTOS DE HABILITAçAO 
PREGAO PRESENCIAL No 2018.07.10.1 

3.2- E obrigatória a assinatura de quern de direito da PROPONENTE na PROPOSTA 
DE PREQOS. 



3.3- Os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preços deverão ser 
apresentadas par preposto da licitante corn poderes de representaçAo legal, através de 
proeurnçao pobtica, ou particular corn firma rconflecida. A näo apresentaçao Mo 
implicará em inabilitaçAo. No entanto, o representante não poderé pronunciar-se em 
name da licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que 
deveré apresentar copia do contrato social e documento de identidade. 

34 Quaiquer pessoa poderé entregar os Documentos de HabilitaçAo e as ProJostaL. 
de Preços de mais de uma licitante. Porem, nenhuma pessoa, ainda que 
procuração, poderá representar mais de uma licitante junto a Comissão, spbna de 
exclusâo sumaria das licitantes representadas 	 / 	- - 

- 

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAAO - ENVELOPE NO 02. 

- 4.1- Os Documentos de Habilitaçao deverao ser apresentados da seguinte forfk: jig.3 
-C  

4.1.1- Em originals ou publicação em Orgao Oficial, cu, ainda, par qualquer processo 
de côpia autenticada em Cartorio, exceto pare a garantia, quando houver, cujo 
documento comprobatório deveré ser exibido exclusivamente em original; 

4.1.2- Dentro do prazo de validade, pare aqueles cuja validade posse se expirar. Na 
hipOtese do documento nâo canter expressamente 0 prazo de validade, deverá ser 
acompanhado de declaraçao ou regulamentacão do ôrgão emissor que disponha sabre 
a vatidade do mesmo. Na auséncia de tal deoiaração ou regulamentação, a documento 
sera considerado válido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissão; 

4.1.3- Preferencialmente, rubricados e numerados sequencialmente, na ordem deste 
Edital, da primeira a óltima pégina, de modo a refletir seu námero exato; 

4.2- DA PROPOSTA DE PREQO - ENVELOPE No 01 

4.2.1- As propostas deverâo ser apresentadas em papel timbrado da licitante, 
preenchidas uma ünica vias datilografadas/digitadas ou impresses par qualquer 
processa mecânico, eletrônico ou manual, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
entregue em envelope lacrado. 

4.3- AS PROPOSTAS DE PREOS DEVERAO, AINDA, CONTER: 

4.3.1- A razão social, local da sede e a nUmero de inscricão no CNPJ da licitante; 

4.3.2- Assinatura do Representante Legal; 

4.3.3- lndicaçäo do prazo de validade das propostas, nâo inferior a 60 (sessenta) dias, 
contados da data da apresentação das mesmas; 

4.3.4- Preco uriitário e total propostos, cotados em moeda corrente nacional, em 
algarismos e por extenso o valor total do late, ja consideradas, no mesmo, todas as 
despesas, inclusive tributos, taxes, contribuiçöes e demais encargos incidentes direta e 
indiretamente no objeto deste Edital; A 



4.3.5- Planilha de Preços, contendo preços unitários e totals de todos Os itens, 
constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERENdA. 

4.3.6- Correrâo por conta da proponente vencedora todos Os custos que porventura 
deixar de explicitar em sua proposta. 

4.3.7- Ocorrendo divergéncia entre os valores propostos, prevalecerao os descritos por 
extenso e, no caso de incompatibilidade entre os valores unitário e total, prevalecerá o 
valor unitarlo. 

4.3.8- Declaração de qua assume inteira responsabilidade pela entrega dos 
qua serâo executados conforme exigéncia editalIcia e contratual, e qua ser 
a partir da data de recebImento da ordem de compra. 

5.0- EXICENCIAS PARA HABILITAcAO: 

5.1- HABILITAcAO JURIDICA: 	 / 

5.1.1- Cédula de identidade do(a) responsãvel legal ow signatàriQ(a) da 	os 

5.1.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, 
devidarnente registrados, em se tratando de sociedades cornerciais ou o Registro 
Comercial em caso de empresa individual, e no caso de sociedade por açöes, 
acomparihado da ata da assembiéia qua elegeu seus atuais administradores. Em se 
tratando de sociedades civis, inscriçâo do ato constitutivo, acompanhado de prova da 
diretor(a)ia em exerciclo. 

5.1.3- PROVA DE INSCRIçAO NA: 

a) Fazenda Federal (CNPJ); 

b) Fazenda Estadual (CGF); 

c) Alvará de funcionamento. 

5.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

5.2.1- Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 
domicIlio ou sede da licitante. 

a) A cornprovação de quitação pare corn a Fazenda Federal deveré ser feita através da 
Certidao Negativa de Tributos e Contribuiçães Federals e da Divide Ativa da Uniâo, 
emitida nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 03, de 02.05.2007. 

b) A comprovacâo de regularidade para com a Fazenda Estadual deveré ser feita 
através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa 
Etadua1: 



c) A cornprovação de regularidade pam corn a Fazenda Municipal deverá ser feita 
através de Certidâo Consolidada Negativa de Débitos inscritos na DMda Ativa 
Mun1clpJ, 

5.2.2- Prove de situacAo regular perante a Fundo de Garantia par Tempo de 
FGTS, atraves de Certificado de Regularidade de Situaçâo - CRS e; 

5.2.3' Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justice 	rabaiho 
mediante a apresentação de Certidão Negativa de DObitos Trabalhistas - 

5.3- QUALIFICAcA0 TECNICA: 

5.3.1- Atestado fornecido por pessoa juridica do direito pUblico ou privad-ài 
identificaçâo e firma reconhecida do assinante, que comprove que 0(a) licitante 
forneceu ou esteja fornecendo produtos compativeis em caracteristicas corn 0 objeto 
desta licitaçâo. 

5.4- QuALIFIcAçA0 ECONOMICO-FINANCEIRA: 

5.4.1- Tratando-se de Sociedade Anônima, publicação em Diana Oficial ou jornal de 
grande circulação ou cOpia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao Ultimo 
exercIcio social encerrado, devidarnente registrado na Junta Comercial da sede do 
licitante, com as respectivas dernonstracâes de Contas de Resultados. Os dernais tipos 
societérios deverão apresentar copias autenticadas do Balanço Patrimonial. 

5.4.1.1- A licitante corn menos de 1 (urn) ano de existência apresentará balanço de 
abertura, devidarnente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, autenticado 
por profissional credenciado na forma exigida no item 4.4.1 deste edital. 

5.4.2- Certidâo negativa de faléncia e concordata expedida polo Distribuidor Judicial da 
sede da proponente, Justiça Ordinária; 

5.5 - OUTRAS EXIGENCIAS 

5.5.1- becIaraço expressa de que atende ao disposto no Art. 7b,  indso XXXIII S 
CF/SB. 

5.5.2- Certidão negativa de débito junto a fazenda municipal da sede da contratante. 

5.6- A documenlaçâo deverá ser apresentada em qusiquer prncesso de fotocapia, 
obrigatoriarnertte autenticada em Cartario. Caso a documentação tenha sido ernitida 
pela Internet, so será aceita se for original, se for copia deverá tarnbérn ser autenticada 
ern CartOrio. 

5.7- Os docunientos apresentados deverâo ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou 
seja, se da matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, corn 
exceção dos docurnentos que são vàlidos para matniz e todas as flliais. Caso a 
Empresa seja vencedora, seré corn a sede quo apresentou a documentaçào. 



6.0- DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENT 
vsr 

6.1- A abeftura da presento iicltaao daY-se-a em sessao pflblica, dirigidØcèSft4 
Pregoeiro, a ser realizada no endereço coristante do Preambulo, de acordo corn a 
legislaçâo mencionada no preámbulo e 0 conteüdo deste edital. 

6.2- Antes do inicio da sessão, as representantes dos interessados em participar do 
certame, deveräo se apresentar para credenciamento junto ao(ã) Pregoeiro(a), 
devidamente munidos de documentos quo Os credenclem a participar desta licitaçao, 
inclusive corn poderes para formulacão de ofertas e lances verbais. 

6.3- No dia e local designado neste edital, na presença dos representantes dos 
licitantes, devidamente credenciados, e demais pessoas qua queiram assistir ao ato, 
o(a) Pregoeiro(a) receberé, em envelopes distintos, devidamente fechados e 
rubricados nos fechos, as propostas de preço e a documentaçào exigida para a 
habilitaçâo dos licitantes, registrando em ata a presença dos participantes. 

6.4- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhurn outro envelope ou 
documento seré aceito pelo(a) Pregoeiro(a), salvo no caso do item 9.5 deste edital. 

6.5- Cada licitante credenciara representante que seré admitido a intervir nas fases do 
procedimento licitatorio e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, 
por sua representada. 

6.5.1- POR CREDENCIAMENTO ENTENDE-SE A APRESENTAcAO CONJUNTA 
DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

a) documento oficial de identidade; 

b) documento que comprove a capacidade de representaçâo, na forma da lei, inclusive 
com outorga de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances verbais de 
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certarne, em nome da licitante. 

c) declaração na forma do modelo no 02 do anexo III deste edital. 

d) Para tazer jus aos beneticlos previstos na Lei no 12312006, a licitante tera quo juntar 
aos documentos a serem apresentados para credenciamento e, necessariamente no ate 
do credenciamento, declaracâo de que se enquadra na condição de ME (Microempresa) 
ou EPP (Empresa de Pequeno Porte), emitida em papel timbrado da empresa pelo(s) 
sócio(s) que detenha(m) as poderes de administracâo da sociedade, conforme modelo n° 
03 do Anexo Illdeste edital. 

6.6- Case o representante seja sócio da empresa licitante com poderes de 
representaçAo, sócio-gerente, diretor da licitante ou titular de firma individual, deveräo 
ser apresentados documentos que comprovem tal condição (atos constitutivos da 
pessoa juridica, ata de sua eleicão, etc.), nos quais estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigaçöes em decorrencia de tal investidura. 

6.7- Nos demais casos, deverâo ser apresentados procuração por instrumento pUblico 



Cu particular, este Ultimo corn firma reconhecida em cartOrio e acompanhada de cOpia 
do ato de investidura do outorgante (atos constitutivos da pessoa jurIdica, ata de 
eleiQâo do outorgante, eta.), contorme modelo constante do Aflêxo III doste edital. 

6.8- Estes documentos (originals ou côpias autenticadas em CartOrio) deverâo ser 
entregues fora dos envelopes, para que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, 
antes da abertura dos envelopes "Propostas de Preços". 

6.9- A nâo apresentaçâo ou incorrecâo insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento do preposto näo inabilitará o licitante, mas impedirá o oferecimento de 
lances verbais pelo licitante durante a sessäo do pregão ate que seja cumprido o 
disposto nos itens 6.5 e 6.6 deste edital, quando for o caso. 

6.10- No decorrer do procedimento IicitatOrio, Os licitantes poderâo nomear 
representantes, caso não os tenha feito, descredenciar ou substituir os já nomeados, 
desde qua apresente as documentos exigidos no item 6.6 deste edital. Entren' 
sera admitida a participacão de urn mesmo representante para mais de ut$ 1res ,\ 
licitante 

L 	 A) 

7.0- DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS 	 (Ef 
Vc\, 

7.1-0 Pregão será realizado pelo Sistema presencial. 

7.2- 0 juigamento da llcltaçao será realizado em apenas uma tase, sendo divldldb em 
duas etapas somente para fins de ordenamento dos trabalhos, a obedecerá ao critério 
do MENOR PREO POR LOTE. 

7.2.1 - A etapa de classificaçâo de preços compreenderé a ordenacão das propostas de 
todas as licitantes, a classificacâo inicial das propostas passIveis de ofertas de lances 
vorbais, a orerta de lances verbals das Ilcitantes proclamados para tal a ciassiiicaçao 
final das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, 
quanto ao objeto e valor; 

7.2.2- A etapa de habilitaçao, declaração da licitante vencedora e adjudicaçâo 
compreendera a verificacão e anélise dos documentos apresentados no envelope 
"Documentos do Habllltaçâo" cia licltãflte ciassificada em primelro lugar, relativamente 
ao atendimerito das exigências constantes do presente edital, bem corno a declaraçâo 
da licitante considerada vencedora do certame e a adjudicacâo, sendo esta Ultima feita 
caso nâo ocorra interposicão de recurso. 

7.3 Apás a entrega dos envelopes não caberé desisténcia, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 

7.4- Da reuniâo para recebimento, abertura e classificaçâo das propostas e habllitação, 
será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todas as licitantes, as propostas 
apresentadas, as observacöes a impugnaçäes feitas pelas licitantes e demais 
ocorréncias que interessarem ao julgamento da licitaçâo, devendo ser assinadas 
pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio e por todos os(as) representantes presentes 	/ 
das licitantes ou por representantes entre eles escolhidos, sendo o nümero mmnimo de J-j 



i 

dois licitantes; 	 %TT ' 

7.5- A reuniao mencionaa no item anterior podera ser gravada, pelo(a) Preg6b1) 
Equipe de Apolo, por qualquer meio de repraduçâo mecânica cu eletrônica, corno a 
fotogrãfica, cinernatográflca, fonogréfica ou de outra espécie. 0(A) Pregoeiro(a) 
comurilcará as licitantes qual o melo de gravacão estará utilizando e as registros 
decorrentes desta poderão ser utilizados pare comprovaçâo de atos e fatos nele 
contidos, sendo que será arquivada por urn perlodo de 60 (sessenta) dias após a data 
da reuniâo. 

7.6- A licitante vencedora seré convocada a apresentar a proposta de preço definitive e 
assinar a a contrato, nos termos da minute constante do Anexo IV deste edital. 

7.7- 0 MunicIpio de Arneiroz-Ce se reservará so direito de efetuar diligencias visando 
confirmar as inforrnaçOes apresentadas pela licitante sabre as caracteristicas dos 
produtos ofertados. Caso sejarn encontradas discrepâncias entre informaçães contidas 
em documentação impressa e na proposta especIfica, prevalecerâo as da proposta. Se 
inexequlveis, este fato implicará na desclassificaçâo da proposta da licitante. 

8.0- DA FASE DE cLAsslncAçAo DE PREOS 

8.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preço" de todas as licitantes e o(a) 
Pregoeiro(a) informaré as participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propoStag de prep pare o tornecimetito do(s) objeto(s) da presente iicitaao e os 
respectivos valores ofertados. 

8.2- 0(a) Pregoeiro(a) fare a ordenaçäo dos valores das propostas, em ordem 
decrescente, de todas as licitantes, classificando a licitante corn proposta de MENOR 
PREQO POR LOTE e aquelas qua tenham apresentado propostas em valores 
sucessivos e superiores em ate 10,0% (dez por cento) relativarnente a de manor preço, 
pars que seus(suas) representantes participem dos lances verbais. 

8.2.1- Quando nâo forem verificadas no mInimo 03 (trés) propostas de preços nas 
condiçôes definidas no item 8.2, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores propostas, 
ate o Maximo de 03 (três), para qua seUs(suas) representantes participen dOS lances 
verbais, quaisquer qua sejam Os preços oferecidos nas propostas escritas. 

8.2.2- 0(A) Pregoeiro(a) poderá consulter a todas as Jicitantes que apresentaram 
propostas de preços superiores so menor preço, se estas desejam participar da fase de 
lances verbais corn preço inferior so jé estabelecido nests fase. 

8.3- Ern seguida, será dado inIcio a etapa de apresentaçAo de lances verbais, qua 
deverâo ser forrnulados de forma sucessiva, em valores distintos e com preços 
decrescentes. 

8.3.1- 0(a) 	Pregoeiro(a) convidará individualmente os(as) representantes des 
licitantes, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta 
classificada de menor preço e as demais, em ordem decrescente de preço. 



8.3.2- So serâo aceitos Os lances cujos valares forem inferiores so Ultiri lance que2J 
tenha sido anteriormente registrado, não sendo aceitos dois ou mais lancE 
valor, prevatecendo aueie Clue for recebido e registro em prirneiro lugar 	Jifi 4'/ 

8.3.3- Caso nâo mais se realizem lances verbais, será declarada encerrada 
competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço. 

8.3.4- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado(a) pelo(a) 
Pregoeiro(a), implicara exclusâo da licitante das rodadas posteriores de oferta de 
lances verbais, ficando sua Ultima proposta registrada para classificacão, no final da 
etapa competitiva. 

835- Após o encerramento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) verificará a 
existéncia de ME e EPP, pars os efeitos do contido na Lei Complementar 123/2006, 
procedendo coma previsto no item 9. 

8.4- Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificação final das 
propostas, 0(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, 

uanto ao objeto e valor, deeldindo motivadanlente a repeito. 

8.4.1- Sera verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e Os 
valares estimados pars a contratação. 

8.5- Case haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas 
sem que se realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato pUblico, 
na prOpria sessão do Pregão, observado, primeiramente, o disposto no item 8.5.1. 

8.5.1- Quando for constatado a empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, o(a) Pregoeiro(a) aplicará Os critérios 
para deempate em favor da microempresa ou enipresa de pequeno porte, da SagUinto 
forma: 

8.5.1.1- Entende-se par empate aquelas situaçOes am que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por 
cento) superior ao melhor preço. 

8.5.1.2- Para efeito do disposto no item 8.5.1.1, ocorrendo 0 empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 

- A microempresa ou empress de pequeno porte mais bern classificada poderé 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no 
prazo de cinco minutos, sob pena de preclusão, situacao am que será adjudicado em 
seu favor a objeto licitado; 

II - Näo ocorrendo a contrataçâo da microempresa ou empress de pequeno porte, na 
forma do inciso I deste item, seräo convacadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipOtese do item 8.5.1.1 deste Edital, na ordem classificatória, pars o 
exercicio do mesmo direito, também todos no prazo de cinco minutos cada, sob pens 
de preclusâo; 



Ill - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas micr mpresas 
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabeIeqi4Ipsno.itep4C 
8.5.1.1, inciso I dët Edital, Sard re91129dO ortio pai d1ll1Th 9CIUM 'ç 	 - 
podera apresentar meihor oferta. 

8.5.1.3- Na hipotese da nâo contrataçâo nos termos previstos no item 8.5.1.2deste 
Edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 
do certame. 

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

85. I 5- Apes a desempate poderé o(a) Pregoeiroa) ainda negociar urn melhor preço 
caso ela nao atinja o valor de referencia definido pela administraçäo pUblica. 

8.6- Nas situacôes em qua não se realizem lances verbais, ou depois de declarado a 
encerramento da etapa competitive, ou se a oferta nâo for aceitável ou no exame de 
oferta subsequente, 0(a) Pregoeiro(a) poderá negociar diretamente corn a proponente 
para que seja obtido preço meihor pare a Administracão. 

8.7- Nào poderá haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante 
desistente as penalidades constantes deste edital. 

8.8- As licitantes qua deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 
Envelope n.° 01 (Proposta de Preco), CU OS apresentarem em desacordo com a 
estabelecido neste edital, ou com irregularidades, bem coma os que apresentarem 
preços excessivos ou manifestamente inexequiveis, seräo consideradas 
desclassificadas, nâo se admitindo complementacâo posterior. 

8.8.1- Considerar-se-ão preços rnanifestamente inexequiveis aqueles que forem 
simbOlicos, irrisOrios ou de valor zero, incompativeis com as preços de rnercado, 
acrescidos dos respectivos encargos. 

6.9= Em caso de divergéncia entre inforniacôes contidas em documentacAo impressa e 
na proposta especIfica, prevalecerâo as da proposta. Em caso de divergência entre 
informaçôes contidas nos documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, 
porém não exigidos, prevalecerão as primeiras. 

to- DA FASE DE HABILITAcAO E DO JULGAMENTO 

9.1- Efetuados as procedimentos previstos no item 8 deste edital, e sendo aceitavel a 
proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) anunciará a abertura do 
envelope referente aos "Documentos de Habilitacão" desta licitante. 

9.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 
Envelope n° 02 (Documentos de Habilitacao), ou as apresentarem em desacordo 
corn o estabelecido neste edital, ou cam irregularidades, serão consideradas 
inabilitados, não se admitindo complementaçâo posterior, salvo disposto no item 9.2.1. 



I 

9.2.1- Na forma do que dispãe o art. 42 da Lei Complementar no 123, de 14t12.20.q 
comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pMn&porte 
Sorrento sera eNigida Para &elto do assinatura do contrato 

t 

9.2.1.1- Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasiâo de 
participaçAo neste procedimento licitatOrio, deverâo aprosentar toda a documontaçao 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo quo esta apresente 
algunia restriçAa. 

9.2.1.2- Havendo alguma restriçäo na comprovaçäo da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 02 (dais) dias Uteis, contado a partir do momento em quo a 
proponente for declarada a vencedora do certamo, para regularizaçAo da 
dccumentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão do eventuais 
certidöes negativas ou positivas cam efeito de certiclão negativa. 

9.2.1.3- A nao regularização da documentaçào, no prazo previsto no item anterior, 
implicará decadéncia do direito a contrataçâo, som prejuizo das sancOos previstas no 
art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo facultado a Administração convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificaçâo, pare a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitaçâo. 

9.2.1.4- Sera inabilitada a licitanto que nâo atender as exigências deste edital 
roferentes a fase de habilitaçao, bern como apresentar os documentos defeituosos em 
500 conteUdo e torma, e aiMS, a ME Oti EPP qua nao apresentar a regularizaçao cia 
documentaçäo do Regularidade Fiscal no prazo definido no item 9.2.1 acima. 

9.3- Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edita!, a licitante sore 
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitacAo, pelo(a) Pregoeiro(a), 
caso nec haja intencão tie interposiçAo tie recurso. 

9.4- Se a oferta nâo for aceitável ou se a licitante desatender as exigéncias 
habilitatOrias, 0(a) Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequonte, permitida 
renegociação - item 8.6 do edital, verificando a sua aceitabilidade e procederido a 
verificaâo da habilitaçAo do licitante, no ordem tie classificação, e assim 
sucessivamente, ate uma proposta quo atenda integralmente ao edital, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certamo. 

9.5- A licitanto declarada voncodora do certame deverá apresentar, na prOpria sossão, 
Proposta do Proço formal que ratifique a ültimo lance ofortado, so for o caso. E 
facultado So(s) Pregoelro(a) prorrogar 0 prazo, rnotivadaniente, por 24 (vinte e quatro) 
horas, contados da notificaçâo realizada na audiência pUblica do Pregâo; 

9.6- Da sessão do Pregão seré lavrada ata circunstanciada, quo mencionará as 
ticitantos credenciadas, as propostas escritas e verbais aprosontadas, na ordem de 
dassiflcaçâo, a anélise da documentacAo exigida pare habilitação e as recursos 
interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro(a), sua Equipe 
de Apoio e pelos(as) representante(s) credenciados(as) das licitantes presentes a 
sessão ou par ropresentantos entro olos oscoihidos, sendo a nUmero mInimo do dais AO 



licitantes.  

9.7- At3 final da sessäo, caso näo haja intençno do iniorposiçao do recurso 
final seja igual ou inferior ao previsto pare a prestaçâo dos serviços, será feita, pelo(a) 
Pregoeiro(a), a adjudicaçâo a licitante declarada vencedora do certame e encerrada a 
reuniâo. Posteriormente, o processo, deviciamente instruido, será encaminhado para a 
autoridade competente para homologacâo e subsequente contrataçâo. 

9.8- Os envelopes corn os documentos relativos a habilitaçäo des licitantes näo 
declaradas vencedoras serâo retirados pelos(as) representantes das licitantes na 
prOpria sessâo. Os rernanescentes perrnanecerão em poder do(a) Pregoeiro(a), 
devidarnente lacrados, durante 20 (vinte) dies corridos a disposicão das licitantes. 
Findo este prazo 1  sem que sejam retirados serão destrufdos 

10.0 - DOS RECURSOS 

10.1- Ao final da sessão, depois de declarada a licitante vencedora do certarne, 
qualquer licitante poderá rnanifestar, irnediata e motivadamente, a intençâo de interpor 
recurso, corn regisiro em Ma da Sintese daS suas ra2eS, podendo juntar memorials no 
prazo de 03 (trés) dias, ficando as dernais licitantes, desde logo, intirnadas para 
apresentar contra-razOes ern igual nUrnero de dias, que começarâo a comer do térrnino 
do prazo da recorrente, sendo-Ihes assegurada vista irnediata dos autos. 

10.1.1 0 recurso contra decisäo do(a) Pregoeiro(a) nAc terá efeito suspensivo. 

10.1.2- A falta de manifestaçâo irnediata e rnotivada da licitante em recorrer, ao final da 
sessão do Pregão, irnportarà a preclusâo do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto da licitacão pelo(a) Pregoeiro(a) a licitante vencedora. 

10.1.3- A peticão poderé ser feita na própria sessâo e, se oral, será reduzida a terrno 
em ata, facultado ao(â) Pregoeiro(a) o exarne dos fatos e julgamento imediato do 
recurso. 

10.2- 0 acolhirnento de recurso irnportará a invalidaçâo apenas dos atos insuscetIveis 
de aproveitamento. 

10.3- Os autos do processo administrativo perrnanecerâo na Cornissâo de Licitaçâo, 
corn vista franqueada aos interessados. 

10.4- Decididos Os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) 
Ordenado(a)(a) de Despesas hornologará o procedimento licitatório e adjudicará o 
objeto a(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s) do certame, deterrninando a 
convocacão destas para a assinatura as respectivos contratos. 

10.5- Os recursos e impugnaçoes 1fitêtO5tOS tora dOS praos nao serâo bonhecidos. 

11.0 - DAS 0BRIGA96ES DA EMPRESA VENCEDORA 



11.1- Entregar os produtos junto a Secretaria Solicitante da Prefeitura Mupi6ipaJc ;. 
Arneiroz, mediante solicitaçäo da CONTRATANTE, dentro do prazo de I 9'(dez) dias 
corrldo, a contar CIA data do recebimento CIA respectiva Ordeni de Cornfra,  thdo de 
acordo corn as especificacOes constantes da proposta apresentada. I 
12.0 - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPuGNA(;OEs 	 H 

12.1- Ate 02 (dois) dias Uteis antes cia data fixada para recebimento des ptbpAtä( 
qualquer pessoa fisica ou juridica poderá solicitar esclarecimentos, providéncias ou 
impugnar o ato convocatOrio deste Pregão Presencial. 

12.2- Decairá do direito de impugner Os termos do edital de licitação perante a 
Adrninistraçâo a pessoa que näo o fizer dentro do prazo fixado no subitem acima, 
nipOtee ern que ml comunlcaçâo no tern efelto de recurso. 

12.3- A impugnaçâo feita tempestivamente pela licitante nAo 0 impedirá de participar do 
processo Iicitatório ate o trânsito am julgado da decisão a ela pertinente. 

12.4- Somente serão aceitas solicitacães de esciarecimentos, providéncias ou 
impugnaçOes mediante peticâo confeccionada em máquina datilográfica ou impressora 
eletrônica, em tinta nâo lavável, qua preencharn Os seguintes requisitos: 

a) 0 endereçamento ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce; 
b) A identificaçâo precise e complete do autor e seu representante legal (acompanhado 
dos documentos comprobatorlos) Se TOt 0 caso, contendo 0 nome, prenome, eStädO 
civil, profissâo, domiculio, nUmero do documento de identificacAo, devidamente datada, 
assinada e protocolada na sede da Comissâo de Licitacão da Prefeitura Municipal de 
Arneiroz-Ce, dentro do prazo legal. 

12.5 Caberé ao Pregoeiro decidir sobre a peticAo no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas. 

12.6- Acolhida a petiçâo de impugnaçAo contra o ato convocatôrio que importe am 
modificaçäo dos termos do edital será designada nova data pare a realizaçäo do 
cei-tame exceto quando, inquestionavelmente 1  a alteraçâo nâo afetar a formulação des 
propostas. 

13.0 - DA CONTRATAcAO 

13.1- Durante a prazo de validade do registro de preços, as empresas detentoras 
poderão ser convidadas a firmer contrataçöes de fornecirnento, observadas as 
condiçoes fixadas neste Edital e nas determinaçöes contidas na legislaçAo pertinente. 

13.2- Aplica-se as contrataçães de fornecimento decorrentes de registro de preços o 
disposto no Capitulo Ill da Lei Federal n.° 8.666/93, corn sues respectivas alteraçôes 
posteriores, no que coubel. 

13.3- Na hipatese de a licitante primeira classificada ter seu registro cancelado e/ou 
não firmar a contratacâo no prazo e condiçOes estabelecidos, poderá ser firmad, 



contrataçâo corn as demais licitantes, convocadas pela ordern crescente de suas 
classificaçoes, ate que urna delas dernonstre interesse, desde que nas mesmas 
condiçoes propostas peta primeira colocada e atencilcias as 
exigidos neste Edital. 

- 	 . 

elas norraç5 

...... 

14.1- Entregar Os produtos junto a Secretaria Solicitante da Prefeitura Municipal S 
Arneiroz-Ce, rnediante solicitacão da CONTRATANTE, dentro do prazo de 10 (dez) 
dias corridos a contar da data do recebimento cia respectiva Ordem de Compra 1  tudo 
de acordo corn as especificaçôes constantes da proposta apresentada. 

15.0 - DO PAGAMENTO 

15.1- 0 pagamento será efetuado, no prazo de ate 30 (trinta) dias após a entrega do 
objeto licitado, mediante apresentaçâo da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do 
recebirnento, diretarnente pela Secretaria Solicitante da Prefeitura Municipal de 
Arneiroz-Ce. 

15.1.1 -  Para fins de pagarnento a empresa contratada deverã rnanter as rnesmas 
condiçães de habilitaçâo, cuja confirrnação será feita através de consulta ao CRC ou 
atraves cia internet nos respectivos SiteS dOS orgaos eiiiissores cias certidoes de 
regularidade fiscal. 

15.2- Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a 
liquidação da despesa, o pagamento será sustado ate que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras necessthrias, nio ocorrendo, neste caso, quaisquer onus para a 
Secretaria Solicitante da Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce. 

15.3- A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
eventuais multas e/ou indenizaçães devidas pela Contratada, assegurado o direito ao 
contraditório e a ampla defesa 

16.0 - DAS SANçOE5 ADMINISTRATIVAS. 

16.1- Ficara impedido de licitar e contratar corn a AdrninistraçAo, pelo prazo de ate 5 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os rnotivos deterrninantes da punicâo ou ate que 
seja prornovida a reabllltaçao perante a propria autoridade que apiicou a penalidade, a 
licitante que: 

a) Ensejar retardarnento da realizacâo do certame. 
b) Corneter fraude fiscal. 
c) Deixar de apresentar documento exigido pare participacio no certame. 
d) Apresentar docurnento ou declaração falsa. 
e) Nâo mantiver a proposta de rnenor preço ofertado ern qualquer fase do certame. 
fl Comporter-se de modo inidôneo. 

13.4- A contratação resultante do objeto deste Edital reger-se-á ainda 
fixadas pelo COdigo de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, de 11.09.90. 

14.0 - DA ENTREGA DOS PRODUTOS 



3) 
g) Corneter fraude na prestacäo dos servicos, e 
h) Descumprir prazos.  

/ 
16.2- As penalidades serâo obrigatoriarnente registradas no CRC da 1'réfètUfi-' 
Municipal de Arneiroz-Ce, no caso de suspensâo de licitar, a licitante deverá ser 
descredenciada par igual perlodo, sern prejuizo das multas previstas no edital e no 
contrato e des dernais corninaçOes legais. 

16.3- A contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplernento de suas obrigaçOes, a 
adverténcias, suspensOes e declaraçâo de inidoneidade pare licitar ou contratar corn a 
Adrninistraçäo Püblica, sern prejuizo das sancOes legais na esfera cIvel e criminal, 
além de multas estipuladas na forma a seguir: 

a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
b) Multa de 0,3% (trés decirnos por cento) ao dia, ate o trigésimo dia de atraso na 
entrega do objeto dessa licitacâo, sabre o valor global do Contrato. 
c) Multa de 10 % (dez par cento) do valor residual do contrato, em caso de: 
0.1) Atraso, superior a trinta dias na entrega do objeto dessa Iicitação. 
c.2) Desistencia de entregar a objeto dessa licitacão. 

16.4- As multas previstas nas almneas anteriores, nâo serâo aplicadas de modo 
curnulativo. 

16.5- O valor da multa aplicada sera; deduzido pela 8ecretaria Solicitante da Prefeitura 
Municipal de Arneiroz-Ce, par ocasiâo do pagamento, momenta em qua a unidade 
responsavel pelo mesmo comunicará a CONTRATADA. 

16.6 - As suspensOes referentes acs direitos de licitar e contratar corn a Administraçâo 
Püblica serâo aplicadas a CONTRATADA pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, nos casos 
em qua a inadimpleriela acarretar prejulzor, para a AdmlnlstraçãO. 

16.7- A declaraçâo de Inidoneidade pare licitar e contratar corn a Prefeitura Municipal 
de Arneiroz-Ce será aplicada a CONTRATADA que der cause, por duas vezes, a 
suspensão prevista no item anterior. 

16.8- As sançöes previstas no item 21.7 poderão ser aplicadas a CONTRATADA que: 

a) Praticar atos ilIcitos, visando frustrar os objetivos da Licitacâo. 
b) Demonstrar nâo possuir idoneidade para Contratar corn a Adrninistração Püblica, em 
virtude de atos ilicitos praticados 

16.9- A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferéncia total ou 
parcial a outra Ernpresa, sem prévio assentirnento do OrgaolEntidade, enseja sua 
rescisão corn as consequentes penalidades previstas legalrnente e contratualmente. 

16.10- Para aplicação das sançães previstas neste tOpico a licitante seré submetida a 
processo administrativo para apuraçào dos fatos, garantidos sempre as direitos prévios 
da citaçâo, da ampla defesa e do cantraditôrio, assegurados pela Constituição Federal 
de 1.988. - 



- 	
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17.0 - DA INEXECUAO E DA RESCISAO CONTRATUAL 	 \\, hubca' 

17.1- A inexecuçào parcial Cu total do Contrato darà ensejo a sua 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores. 

18.0 - DAS OISPOSIcOES GERMS 

18.1- Nâo havendo expediente ou ocorrendo qualquer tato superveniente qua impeça a 
realizaçâo do certame na data marcada, a sessâo seré automaticamente transferida 
para 0 primeiro dia Util subsequente, no mesmo horérlo anteriormente estabelecido, 
desde que nâo haja comunicacAo do pregoeiro em contràrio. 

18.2 Qualquer pedido de esciarecimento em relaçào a eventuais düvidas na 
interpretaçäo do presente Edital e seus Anexos deverá ser encaminhado, por escrito, 
ao PregCeiro, no endereço constante do preâmbulo deste edital. 

18.3- As normas que disciplinam este Pregão serâo sempre interpretadas em favor da 
ampliaçâo da dispute entre Os interessados desde qua não comprometam 0 interesse 
da Adrninitraçao, a Ilnalidada a a gaguranp da contrataçAo. 

18.4- A licitante e responsével administrativa, civil e penatmente pela fidelidade e 
legitimidade das informaçôes e dos documentos apresentados em qualquer fase desta 
ticitaçâo; 

18.5- Independentemente de declaraçäo expressa, a simples participacâo neste 
certame implicarà na aceitacão plena das condiçoes estipuladas no presente edital e 
submissão as normas nele contidas. 

1&6- 0 desatendimento de exigéncias formais nag essencisis nâo implicarê o 
afastamento da licitante, desde que seja possivel a afericAo da sua qualificacào e a 
exata compreensâo da sUa proposta, durante a realizaçâo da sessão pUblica de 
Pregão. 

18,7- E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade competente, em qualquer fase da 
licitaçAo, a promoçâo de diligéncia destinada a esctarecer ou comptementar a instruçâo 
do processo. 

18.8- A autoridade competente poderá revogar a licitação por razôes de interesse 
püblico decorrentes do fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
ueiante para juimear tai CbmdUta, devendo anula-la par iiegativae de oticie ou per 

provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

18.9- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Editat e seus Anexos, excluir-se-á 0 

dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias 
de expediente ao pUblico na Prefeitura Municipal de ArneirozCe. 

18.10- E vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pübtica, 
inclusive FundaçOes instituidas ou mantidas polo Poder POblico, participar como 



( 

licitante, direta ou indiretamente, por SI CU par interpasta pessoa, do pre446te p,ccso 
Iicitatório; 	

/ 
18.11- A documentaçâa apresentada para fins de habilitaçãa fará parte 
licitação e nâa será devolvida ao prapanente; 

18.12- Todas as declaraçOes salicitadas no presente edital deverão estar corn Firma 
reconhecida em cartório campetente. 

18.13- Aos casos omissos aplicar-se-ãa as demais disposiçOes constantes da Lei 
Federal n° 8.666/93 e suas posteriares alteraçOes, bern carno da Lei Federal n° 
10.520/2002 e demais narrnativas legais pertinentes a matéria. 

18.14k 0 resultada deste Pregão serA publicado na forma da sue divulgaçAo. 

19.0 - DO FORO 

19.1- Rca eleito a foro da Comarca de Ameiroz-Ce Estado do Ceará, para dirimir tada 
e qualquer cantravérsia oriunda do presente edital, que näo possa ser resolvida pela 
via adminlMrativa, renunciando-se, desde Ja, a quaiquer outro, per rnais privilegiado 
que seja. 

Ameiroz-Ce, lode julho de 2018. 

osr FPT3,6 ArvTbWj 9 
José Féblo Antunes de Sousa 
Pregoeiro Oficial do MunicIpio 
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ANEXO I 
TERMO DC REFERENcIAIs0UcITAçA0 DC COMPRAS 

1. OBJETO DA CONTRATAcAO 

AouIsIçAo DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS PARA MANUTINçA 
DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAQAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. 

2. JUSTIFICATIVA 

A Secretaria de EducaçAo deste Municiplo, firmou urn termo de comprornisso corn 
Ministerio da EducaçAo, através do FNDE, para aquisicAo de ar condicionado 
destinados as escolas da redo de ensino pQblico deste municIpio 1  permitindo assim 
urna melhor qualidade de ensino ao alunos. 

3. DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 

3.1. As despesas corn transporte, fretes, bern corno, qualquer outra relacionada a entrega do 
produto, è de total responsabilidade da proponente. 

3.2. Caso seja detectado algurna falha no fornecimento, que esteja em desconfornildade corn a 
contrato, a contratada deverá efetuar a troca satisfatoriarnente no prazo rnáxirno de 01 (urn) dia 
Util, apos a notificaçao, sern prejuIzo das sançães previstas. 

3.3. Dernais obrigaçOes em conformidade corn a Lei 8.666/93 e dernais Iegis!açOes pertinente. 

3.4. Os materlais deverâo ser entregues diretamente no almoxarifado local da Secretaria, em 
conforniidade corn a Autorizaçao de Fornecirnento emitidas, de datas, pesos e quantidades 
estabelecidos pole Secretaria Municipal. 

4. DAS OBRIGAcOEs DA CONTRATANTE 

4.1. Efetuar as pagarnentos a CONTRATADA, na forma estabelecida do edital e no contrato; 

4.2. Rejeitar Os produtos qua não satisfazerern aos padröes exigidos nas especificaçOes e 
recomendacôes da contratanle; 

4.3. Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares a execuçâo dos serviços 
ore licitados; 

4.4. Notificar a contratada, par escrito, de quaisquer irregularidades qua venharn a ocorrer, em 
funçao da prestaçâo dos serviços. 

4.5. Curnprir e fazer curnprir 0 disposto nas cláusulas deste Termo de Referencia. 

5. PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL 

5.1 -0 presenie Instrumento terA vigénda att 3111212018, a cniarda data de sua assinaiura. 

6.0 - PLANILHA DE QUANTIDADES E ESPECIFICAQOES 



LOTE -1 
N.,

QUANTIDADE 
. 1 

L AR CONDICIONADO 12.000BTUS SPLIT 17 

7. ESCLARECIMENTOS E INFORMAçOES: 

7.1. Na Prefeltura Municipal de Arneiroz, localizada na Praça Joaquim Felipe, No 15, Centro, 
Arneiroz-CE, CEP: 63.670-000 - e-mail: IicitacaoarneirozpmaiI.com  Teleforte (88) 3419-
1020/1065. 

8. FONTE DE RECURSOS:  

8.1. Os recursos do presente objeto correrâo porconta de recursos oriundos Tesi# do: 
Municipio, cujas despesas correrão a conta da Dotaçâo Orçamentaria: 	 7 
12.361.0231.2.025.0000, elemento de despesa: 4.4.90.52.00. 

CII 
9. DISPOSIcOEs FINAlS  

9.1. A participat$o de qualquer proponente vencedor no processo Implica a aceitaço táclta, 
incondicional, irrevogEvel e irretratavel dos seus termos, regras e condiçaes. 

Nos preços já estâo inclusas todas as despesas tais como: despesa corn funcionãrios, 
materials utilizados, impostos, transportes, taxas ou outras. 

Atenciosamente, 

Arneiroz-Ce, 10 De Jutho De 2018. 

an 	 'U - 

MARIA GARDENIA GONcALVES 
Ordenadora de Despesas 
SoOtOtaña de EdUaaao 



ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREOS 
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE) 

	 ubhca 

Local de Data 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ-CE 
COMISSAO PERMANENTE DE UCITAçAO 

Prezados Serihores, 

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha 
abaixo, referente ao PREGAO PRESENCIAL NO 2018.07.10.1, cujo objeto é a 
AoulslcAo DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS PARA 
MANuTENçA0 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDuCAcA0 DESTE MUNICIPIO, 
CONFORME ANEXO. 

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno 
conhecimento do objeto desta Iicitação; que näo possuimos nenhum fato impeditivo para 
participacAo deste certame e que nos submetemos a todas as clausulas e condiçoes 
previstas neste editai. 

PROPONENTE: 
CNPJ N°: 
REPRESENTANTE DA EMPRESA: 
CPF N°: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

Nome do Representante Legal 
CPFn° 



U 

ANEXO III 
MODELO DE DECLARAçA0 \%- ;r -iO% 

MODELO No 01 
(Juntar aos documentos requeridos para habilitaçao) 

DEcLARAcA0 

(NOME E QuALIFIcA(;A0 DO(A) PROPONENTE) DECLARA, para Os devidos fins 
que, em cumprimento ao estabetecido na Lei Federal n° 9.854, de 27/1011999, 
publicada no DOU de 2811 0/1999, e ao inciso )O(Xlll, do artigo 7 0 , da Constituiçâo 
Federal, nao emprega meriores de 18 (dezoito) anos am trabalbo noturno, perigoso ou 
insalubre, nern emprega nienores tie 16 (dezsseis) anus eni trabaiho algum, salvo na 
condiçâo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

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

Local e data 

Nome do representante Legal 
CPFN°________ - 

r 



CONTINUAçAO DO ANEXO III - FL. 02 
MODELOS DE DEcLRAçA0 V  4 / 

frevaO Y 

MODELO No 02 
(.Juntar corn os docurnentos apresentados pare credenciamento) 

DECLARAçAO 

(NOME E QuALIFIcA(;A0 DO(A) PROPONENTE), DECLARA, pare os devidos fins e 
sob as penas da Lei, que atende a todas as exigencies requeridas para habilitaçäo no 
PREGAO PRESENC1AL Nb  2018.07.10.1, cujo objeto é AQU1SIQAO DE AR 
CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS PARA MANUTENAO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAçAO DESTE MUNICiPIO, CONFORME ANEXO, parte 
integrante deste processo, e que se submete, de pleno acordo, a todos os termos e 
condiçäes previstas no instrumento convocatOrio. 

Local e data 

Nome do representante Legal 
CPFN°________ - 

MODELO No 03 
(Juntar corn os documentos apresentados para credenciamento) 

DECLARAçAO 

(NOME E QuALIFIcA(;A0 DO(A) PROPONENTE), DECLARA, pare os devidos fins e 
sob as penas da Lei, que está inscrita na Receita Federal, na condiçâo de (citar se: 
Micro Empresa-ME ou Empresa de Pequeno Porte-EPP). 

Local e data 

Nome do representante Legal 
CPFN° 



coNTINuAçAo DO ANEXO III - FL. 03 
MODELO DE PROCURAcAO 

PRocuRAcAo 

\ 

'I 

iutnicn 

hivC / 

OUTORGANTE: Nome e qualificação. 

OUTORGADO: Nome e qualiflcaçäo. 

PODERES: Pleno e gerais pocieres para representar a OUTORGANTE, junto a 
Prefeitura Municipal de Arneiroz-Ce, no processo de PREGAO PRESENCIAL NO 
2018.07.10.1, cujo objeto e AQUISIcAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 
BTUS PARA MANUTENçA0 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAO DESTE 
MUNICIPIO, CONFORME ANEXO, parte integrante deste processa, podendo a 
mesmo, assinar propostas, atas, entregar no pregâo os envelopes de habilitacAo e 
proposta de preços, assinar toda a documentaçâo necessária, como tambem formutar 
ofertas e lances verbais do preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame em nome da OUTORGANTE e tudo o mais que so fizer necessário ao fiel 
cumprimento deste mandato. 

Local e data 

Nome do representante Legal 
CPFN° 

OBS.: No caso de procuracão particular reconhecer a firma do OUTORGANTE, em 
cartôrio. 



7 
ANEXOIV 	 1, 

MINUTA DE CONTRATO  

\ti 
CONTRATON° 	I 	 \' 

N.,. fren3,/ 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DEThM 
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ, 
ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

E DO OUTRO A EMPRESA 
PARA 0 FIM QUE NELE SE 

DECLARA. 

o MunicIplo De Arneiroa, Estado do Cear& pessoa juridica de direito piiblico interno, 
inscrita no CNPJ/MF sob 0 fl.°  06.748.29710001-54, atraves da Secretaria Municipal de 

neste ato representada pelo(a) Ordenado(a) de Despesa(s) 0(a) Sr(a). 
residente e dorniciliada nesta Cidade, apenas denorninado de 

CONTRATANTE, e de outro [ado 	 , estabelecida na  
inscrita no CNPJ/MF sob on.° ------- e no CGF sob on° 	- 
neste ato representada por ________, portador(a) do CPF no 	apenas 
denorninada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o 
resultado da Licitação, na rnodalidade PREGAO PRESENCIAL NO 2018.07.10.1 , tudo 
de acordo corn as normas gerais da Lei no 8.666/93, e sues alteraçöes posteriores, 
mediante cláusulas e condiçOes seguintes. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de LicitaçAo, na modalidade PREGAO PRESENCIAL NO 2018.07.10.1, 
de acordo corn a Lei Federal n° 8.666193 e suas alteraçöes posteriores, a Lei Federal 
n° 10.520, de 17/04/2002 e, devidarnente homologado pelo(a) Sr(a).  
Ordellado(a) de oepess da Secretarla Mun1cip1 de _______ 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - 0 presente Contrato tern como objeto a AQUISIQAO DE AR CONDICIONADO 
SPLIT DE 12.000 BTUS PARA MANUTENAO DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAcAO DESTE MUNICIPIC, CONFORME ANEXO. 
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUIL1BRIO 
ECONOMICO-FINANCEIRO 
3.1 - 0 objeto contratual tern o valor total do Late 	de R$ 

conforrne anexo do contrato. 
3.2 - 0 valor do presente contrato não será reajustado. 	 - - - 
33— Poderà ser restabelecida a relaçâo que as partes pactuararn inicialrnente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administracão para a justa remuneraçâo do 
fornecirnento, desde que objetivando a rnanutencao do equilibrio econômico-financeiro 
inicial do contrato, na hipotese de sobrevirern fatos imprevisiveis, ou previsiveis porérn 
de consequencias incalculaveis, retardadores ou irnpeditivos da execucAo do ajustado, 
ou äinda, em eo dê forQa maior, cao tortulto ou tato ao principe, configurando alea 
econOrnica extraordinéria e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso It, alinea "d" 
da Lei 8.666/93, devendo ser forrnalizado através de ato adrninistrativo. 

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL 



4.1 - 0 presente Instrurnento terá vigência ate 31/1212018, a contar da data 
assinatura. 

ri 1110111 A flU uitrrA nA trrncna nno nnnn. rrno c nfl ncrcniiac&rrn  
..LJ%UCtJIfl %4'.JIIl I fl - 1J14 CII I flCSfl LJ. rn%JI.nJ I JO C IJ'.J flC¼COIIVICII I J 

5.1 - Os produtos serâo fornecidos de acordo corn as solicitaçôes requisitadas pela 
Secretaria Municipal competente, devendo os rnesmos serern entregues no 
almoxarifado da Secretaria Solicitante, no prazo rninimo de 10 (cinco) dias corridos, a 
contar do recebimento da mencionada Ordem de Conipra, ficando a AdministracAo no 
direito do solicitar apenas aquela quantidade que Ihe for estritarnente necessária, 
sendo as despesas corn a entrega de responsabilidade da ernpresa Contratada. 
5.2 - A Contratada ficaré obrigada a trocar, as sues expensas, o(s) produto(s) que 
vierem a ser recusados por justo rnotivo, sendo quo o ato do recebirnento nâo 
importarà a swa aceitaçäo; 
5.3 - A Contratada deverá efetuar as entregas ern transporte adequado pare tanto, no 
alrnoxarifado da Secretaria Solicitante, sern Onus para o Municipio; 
5.4 - 0 recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.5 - Provisoriarnente, para efeito do posterior verificaçâo da conforrnidade do produto 
corn a especificacão; 

CLAUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrâo a conta de recursos oriundos da 
Secretaria Solicitante, corn a dotaçâo orcamentária prevista na seguinte rubrica: 
dotaçâo orçarnentâria: ________, elemento de despesa: 4.4.90.52.00 

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO 
7.1 - 0 pagamento dos produtos solicitados será realizado, através de ernpenho, 
rnediante a apresentação das respectivas nota fiscal / fatura visadas pelo setor 
cornpetente. 
7.2 - 0 pgamwito Serd eYeIUaO ate o 300 (trie1mo) dig dO M69 gUbseqDente ab da 
entrega dos produtos. 

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), do(s) Lote(s) do objeto do presente 
Contrato obrigar=se=á  a: 
8.1.1 - Curnprir integratmente as disposiçOes do Instrurnento Convocatório e do 
Contrato; 
8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeiçAo do(s) produto(s) do(s) Lote(s) do objeto deste 
Contrato, sendo ainda responsével por quaisquer danos pessoais ou rnateriais, 
inclusive contra terceiros 1  ocorridos durante sew fornecimento; 
8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar polo pagarnento de suas divides em favor do 
terceiros envolvidos na execucAo do objeto contratual, ern particular no quo so refero 
as contribuicoes devidas a Previdência Social, Obrigaçöes Trabalhistas, Soguros e aos 
Tributos a Fazenda Pübtica ern geral; 
8.1.4 - Manter, durante toda a execuçâo deste Contrato, orn cornpatibilidade corn as 
obrigacoes por ele assumidas, todas as condiçâes do habititaçäo e qualificação 
exigidas na licitação; 
8.1.5 - Atender corn presteza e dignidade o(s) produto(s) do(s) Lote(s) do objeto deste 

:. 

Contrato; 



8.1.6 - Aceitar nas mesmas condiçoes contratuais, acréscimos ou supressôes que se 
fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1 0  da Lei no 8.666193, e suas 
demals alteracoes: 
81.7— Entregar no prazo maximo de 10 (cinco) dias corridos, a contar do recebimento 
da respectiva Ordem de Compra, o(s) produto(s) do(s) Lote(s) requisitado pelo setor 
competente, devendo o(s) mesmo(s) ser entregue(s) no almoxarifado da Secretaria 
Solicitante, devendo ester todos em embalagens fechadas, contendo a identificaArra' - -. 
data de industrializaçAo e o prazo tie validade, quando for o caso; 	 / 	T 
8.1.8 - Trocar, as suas expensas, a(s) produto(s) que vier(em) a ser recusr1o1s) por 
justo motivo, sendo que a ato de recebimento nâo importara em sua aceitacapç 	/1 
8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado paw tant4. 	7 

\ 
CLAIJSULA NONA - DAS OBRIGAçOEs DA CONTRATANTE 	 Fbr 
9.1. A Contratante obrigar-se-à a: 
9.1.1 - Exigir a flel cumprimento do Edital e Contrato, bern como zelo na prestaçâcido - 
fornecimento e o cumprirnento dos prazos. 
9.1.2 - Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) 
produto(s) objeto deste Contrato. 
9.1.3 - Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execucâo do objeto contratual; 
9.1.4 - Efetuar Os pagamentos devidos nas condiçOes estabelecidas neste Instrumento, 
bern corno zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

CLAIJSULA DECIMA - DAS sANcOEs 
10.1 - A contratada total ou parcialmente inadimplente sero aplicadas as sanç6es dos 
artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93 e suas demais alteraçOes. 
10.2 - A Contratada, no caso de inadimplemento, ficará sujeita as seguintes sançOes: 
10.2.1 - Advertencia; 
10.2.2 - Multas necessárias, conforme segue: 
10.2.2.1 - 0,5% (CIflCb dëclmos por canto) pot dia de atrao, ate a unite do 10% (d02 
por cento), sobre o valor da fatura pelo atraso na entrega do(s) produto(s). 
10.2.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total faturado no mês anterior, pelo 
descumprirnento de qualquer item do Edital ou Cláusula Contratual. 
10.2.3 - Suspensâo ternparária do direito de participar em licitaçOes e impedimento de 
contratar corn a PREFEITURA tie ARNEIROZ par prazo n&a superior a 02 (dois) anos. 
10.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar corn Adrninistraçâo 
Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicâo, ou ate que seja 
promovida reabilitaçao, perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO 
11.1 - Este contrato poderé ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por 
conveniência administrativa Cu por infringencia de qualquer das condiçâes pactuadas. 
11.2 - 0 nâo curnprimento das disposiçöes especificadas neste Contrato irnplicará 
automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão adrninistrativa prevista 
no art. 77 da Lei Federal 8.666193, reconhecidos desdejá os direitos da Administração, 
com relaçâo as norrnas contratuals e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no 
presente Instrumento. 
11.3 - 0 presente contrato e rescindivel ainda, independentemente de qualquer 
interpelaçào Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 
11.3.1 - Omissâo de pagarnento pela CONTRATANTE; 	 / 



11.3.2 - Inadimpléncia de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
11.3.3 –Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante avjso>. 
ecrlto oorn 30 (trinta) dls de antecedêneia seffl MUS bäTä aMbas as arte. 7 
11.3.4 - No caso de näo cumprimento de qualquer das ciáusulas deste sortrato,  a 
parte qua se sentir prejudicada poderé rescindi-lo sem que se faça necesSrio urna 
comunicação por escrito corn a antecedéncia definida no subitem anterior.

'  

CLAUSIJLA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAQAO CONTRATIJAL 	\5r 

12.1 - Quaisquer alteraçöes que venham a ocorrer neste Instrumento serâo efefba43V 
mediante Termo Aditivo. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PuBLIcAçAo 
13.1 - Este Contrato deverá ser publicado por afixacAo em local de costume, ate o 
quinfo dia Cit11 do més subseqüente ao de sua assinatura. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS ANEXOS 
14.1 - Integram o presente Contrato todas as peças que formaram o procedimento 
licitatório, a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais 
borrspofldGnCias trocadas entre as panes, Indeperidentemente de transerlçao. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - 0 Foro competente pare dirimir quaisquer düvidas oriundas do presente Contrato 
e o da Comarca de Arneiroz - Ce. 
Decleram as panes que este Contrato corresponde a ManifestacAo final, complete e 
exciusiva de acordo entre elas celebrado, assinando o presente Contrato juntamente 
com as testemunhas abaixo firrnadas. 

	

Arneiroz-Ce, - de 
	

de 20—.  

Ordenado(a) de Despesas 
	

CONTRATADA 
Secretaria Solicitante 

CONTRATANTE 

Testemunhas: 

01 
	

CPF; 

CPF: 
	

t 


