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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE
PREGAO ELETRONICO N° 2021.11.10.01SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021.11.10.01SRP

OBJETO

MODALIDADE
FORMA
TIPO DE LICITACAO
INTERESSADO

Registro de precos para futura e eventual contratacao de
empresa especializada para prestacao de servicos
funerarios, corn fornecimento de urnas, remocao dentro
do municipio e prestacao de servicos de translado
funerario, para atender a Secretaria de Protecao Social e
Direitos Humanos do Municipio de Salitre/CE,
conforme especificacOes contidas no Termo de
Referencia e Edital
Pregao
Eletronica
Menor preco (Por Lote)
Fundo Municipal de Assistencia Social

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA
MUNICIPAL DE SALITRE, sito a Praca Sao Francisco, S/N, Centro, nesta cidade,
realizara licitacao, na morlalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, corn criterio de
julgamento MENOR PREcO GLOBAL POR LOTS, nos termos da Lei n° 10.520, de 17
de julho de 2002, do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n° 7.746,
de 05 de junho de 2012, da Lei Complementar n' 123, de 14 de dezembro de 2006, do
Decreto n' 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, e as exigencias estabelecidas neste Edital.
INICIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 12 de novembro de 2021 as 16:00
horas.
ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 26 de novembro de 2021 as 09:00
horas.
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: 26 de novembro de 2021 as 09:30
horas.
REFERENCIA DE TEMPO: horario de Brasilia (DF).
LOCAL: Portal: Balsa de Licitacoes do Brasil - BLL www.bll.org.br
1. DO OBJETO
1.1. 0 objeto da presente licitacao e a escolha da proposta mais vantajosa para o registro
de precos para futura e eventual contratacao de empresa especializada para
prestacao de servicos funerarios, corn fornecimento de urnas, remocao dentro do
municipio e prestacao de servicos de translado funerario, para atender a Secretaria
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de Protecao Social e Direitos Humanos do Municipio de Salitre/CE, conforme
especificacoes contidas no Termo de Referencia e Edital.
1.2 A licitacao sera dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referencia,
facultando-se ao licitante a participacao em quantos lotes forem de seu interesse.
1.3 0 criteria de julgamento adotado sera o menor preco/lote, observadas as exigencias
contidas neste Edital e seus Anexos quanta as especificacees do objeto.
1.4 A existencia de precos registrados nao obriga a administracao a contratar, facultandose a real i7acao de licitacao especifica para a aquisicao pretendida, assegurada preferencia
ao fornecedor registrado em igualdade de condicees.
•

2. DISPOSICOES INICIAIS
2.1. As contratacoes de servicos e a aquisicao de bens, quando efetuadas pelo Sistema de
Registro de Precos - SRP, no ambito da administracao publica municipal direta,
autarquica e fundacional, fundos especiais, empresas publicas, sociedades de economia
mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Municipio de
Salitre/CE, obedecera.o ao disposto na Lei Federal 8.666/93.
2.2. Para os efeitos deste Sistema de Registro de Preto, sao adotadas as seguintes
definicoes:
I - Sistema de Registro de Precos - conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos a prestacao de servicos e aquisicao de bens, para contratacoes futuras;
II - Ata de Registro de Precos - documento vinculativo, obrigacional, corn caracteristica
de compromisso para futura contratacao, em que se registram os precos, fornecedores,
Orgaos participantes e condicOes a serem praticadas, conforme as disposicOes contidas
no instrumento convocatOrio e propostas apresentadas;
III - Orgao gerenciador - Orgao ou entidade da administracao publica municipal
responsavel pela conduca.o do conjunto de procedimentos para registro de precos e
gerenciamento da ata de registro de precos dele decorrente;
IV - Orgao participante - orgao cm entidade da administracao publica que participa dos
procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Precos e integra a ata de registro de
precos;
V - Orgao nao participante Orgao ou entidade da administracao publica que, nao tendo
participado dos procedimentos iniciais da licitacao, atendidos os requisitos desta norma,
faz adesao a ata de registro de precos.
2.3. 0 Sistema de Registro de Precos sera o meio utilizado neste procedime to em
virtude:
I - Das caracteristicas do bem ou servico e haver necessidade de contratacees fre entes;
II - Por ser conveniente a aquisicao de bens corn previsao de entregas parceladas ou
contratacao de servicos remunerados par unidade de medida ou em regime de tarefa;
III - Por ser conveniente a aquisicao de bens ou a contratacao de servicos para
atendimento a mais de um orgdo ou entidade, ou a programas de governo; ou
•
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IV - Pela natureza do objeto, nao e possivel definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administracao.
3. DO REGISTRO DE PREQ0 E VALIDADE DA ATA
3.1. Apes a homologacao da licitacao, a registro de precos observara, entre outras, as
seguintes condicees:
I - Serao registrados na ata de registro de precos os precos e quantitativos do licitante
mais bem classificado durante a fase competitiva;
II - Sera incluido, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou servicos corn precos iguais aos do licitante vencedor na
sequencia da dassificacao do certame, excluido o percentual referente a margem de
preferencia, quando o objeto nao atender aos requisitos previstos no art. 3° da Lei n°
8.666, de 1993;
III - 0 preco registrado corn indicacao dos fornecedores sera divulgado em jornal de
grande circulacao e ficara disponibilizado durante a vigencia da ata de registro de precos
no sistema Gerenciador de Compras, Almoxarifado e Patrimenio do Municipio;
IV - A ordem de classificacao dos licitantes registrados na ata devera ser respeitada nas
contratacees.
1g 0 registro a que se refere o inciso II do caput tern par objetivo a formacao de
cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro
colocado da ata, no caso de cancelamento da Ata de Registro de Preto.
§ 2° Se houver mais de urn licitante na situacao de que trata o incise II do caput,
serao classificados segundo a ordem da Ultima proposta apresentada durante a fase
competitiva.
§ 3° A habilitacao dos fornecedores que comporao o cadastro de reserva a que se
refere o inciso II do caput sera efetuada, na hipetese de quando o convocado nao
assinar a ata de registro de precos no prazo e condicees estabelecidos, e quando
houver necessidade de contratacao de fornecedor remanescente, no caso de
cancelamento da Ata de Registro de Preto.
4° 0 anexo que trata o inciso II do caput consiste na ata de realizacao da sessao
oblica do pregao ou da tomada de preco, que contera a informacao dos licitantes
que aceitarem cotar os bens ou services corn precos iguais ao do licitante vencedor
do certame.
3.2. 0 prazo de validade da ata de registro de precos nao sera superior a doze meses,
incluidas eventuais prorrogacees, conforme a inciso III do 4 3° do art. 15 da
n° 8.666,
de 1993.
I° E vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados pela ata de re stro de
precos, inclusive o acrescimo de que trata o 410 do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
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§ 2g A vigencia dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Precos
obedecera ao disposto no art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
§ 3° Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Precos poderao ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
§ 4g 0 contrato decorrente do Sistema de Registro de Precos devera ser assinado no
prazo de validade da ata de registro de precos.
4. DA DOTA00 OKAMENTARIA
4.1 As despesas decorrentes de eventual contratacao, derivada da Ata de Registro de
Precos objeto deste Pregao EletrOnico, correrao a conta dos recursos orcamentarios
especificos, a serem oportunamente disponibilizados pelo Municipio de Salitre.
4.2. Nenhuma contratacao sera efetuada sem a previa indicacao da disponibilidade
orcamentaria.
5. DO CREDENCIAMENTO
5.1 Poderao participar desta Licitacao todas e quaisquer empresas ou sociedades,
regularmente estabelecidas no Pals, que sejam especializadas e credenciadas no objeto
desta licitacao e que satisfacam todas as exiencias, especificacOes e normas contidas
neste Edital e seus Anexos.
5.2 Poderao participar deste Pregao Eletronico as empresas que apresentarem toda a
documentacao por ela exigida para respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitacoes
e Leiloes.
5.3E vedada a participacao de empresa em forma de consorcios ou grupos de empresas.
5.4 Nao podera participar da licitacao a empresa que estiver sob falencia, concordata,
concurso de credores, dissolucao, liquidacao ou que tenha sido declarada iniclonea por
Orgao ou entidade da administracao pblica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo period° de suspensao no ambito
da administracao municipal.
5.5 0 licitante devera estar credenciado, de forma direta ou atraves de empresas
associadas a Bolsa de Licitacoes do Brasil, ate no minimo uma hora antes do horario
fixado no edital para o recebimento das propostas.
5.6 0 cadastramento do licitante devera ser requerido acompanhado dos seguintes
documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando a operador devidamente credenciado
junto a Bolsa, poderes especificos de sua representacao no pregao, confo e modelo
fornecido pela Balsa de Licitacoes do Brasil;
b) Declaracao de seu pleno conhecimento, de aceitacao e de atendimento as 'Oncias
de habilitacao previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitacoes
do Brasil; e
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c) Especificacoes do produto objeto da licitacao em conformidade corn edital, constando
preco, marca e modelo e em caso de itens especificos mediante solicitacao do pregoeiro
no icone ARQ, insercao de catalogos do fabricante. "A empresa participante do certame
rid° deve ser identificada". Decreto 5.450/05, art. 24 paragrafo 5°.
0 custo de operacionalizacao e use do sistema, ficara a cargo do Licitante vencedor do
certame, que pagara a Bolsa de Licitacoes do Brasil, provedora do sistema eletronico, o
equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sabre o valor contratual ajustado, a
titulo de taxa pela urilizacao dos recursos de tecnologia da informacao, em conformidade
corn o regulamento operacional da BLL — Bolsa de Licitacoes do Brasil.
5.7 A microempresa ou empresa de pequeno porte, alern da apresentacao da dedaracao
constante nos Anexos para fins de habilitacao, devera, quando do cadastramento da
proposta inicial de preco a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se
assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributacao para fazer
valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.
6. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME
6.1 0 certame sera conduzido pelo Pregoeiro, corn o auxilio da equipe de apoio, que tern,
em especial, as seguintes atribuicoes:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questoes formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de precos;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta do lance de
menor preco;
g) verificar a habilitacao do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sabre a pertinencia dos recursos;
j) elaborar a ata da sessao;
k) encaminhar o processo a autoridade superior para homologar e autorizar a
contratacao;
1) abrir processo administrativo para apuracao de irregularidades visando a aplicacao de
penalidades previstas na legislacao.
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICIT/WOES DA BOLSA DE LICITACOES E
LEILOES:
6.2 Aspessoas juridicas ou firmas individuals interessadas deverao nomear atraves do
instrumento de mandato previsto no item 4.6 "a", corn firma reconhecida, operador
devidamente credenciado em qualquer empresa associada a Bolsa de Licitacoes do Brasil,
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atribuindo poderes para formular lances de precos e praticar todos os demais atos e
operacoes no site: www.bll.org.br.
6.3 A participacao do licitante no pregao eletrOnico se dud por meio de participacao
direta ou atraves de empresas associadas a BLL - Bolsa de LicitagOes do Brasil, a qual
devera manifestar, por meio de seu operador designado, em campo pr6prio do sistema,
plena conhecimento, aceitacao e atendimento as exigencias de habilitacao previstas no
Edital.
6.4 0 acesso do operador ao pregao, para efeito de encaminhamento de proposta de preco
e lances sucessivos de precos, em nome do licitante, somente se dara mediante previa
definicao de senha privativa.
6.5 A chave de identificacao e a senha dos operadores poderao ser utilizadas em qualquer
pregao eletrOnico, salvo quando canceladas por solicitacao do credenciado ou por
iniciativa da BLL - Bolsa De Licitacees do Brasil.
6.6 E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, nao cabendo a BLL Bolsa de Licitacees do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
6.7 0 credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema
eletronico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncao de
capacidade tecnica para realizacao das transacoes inerentes ao pregao eletronico.
PARTICIPAcAO:
6.8 A participacao no Pregao, na Forma EletrOnica se dara por meio da digitacao da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado (operador da corretora de
mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de precos, exclusivamente por
meio do sistema eletronico, observados data e horario limite estabelecido.
6.9 Cabers ao fornecedor acompanhar as operacoes no sistema eletronico durante a
sessao ptIblica do pregao, ficando responsavel pelo Onus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexao
do seu representante;
6.10 0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacees efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, exduida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do &go ou entidade promotora da licitacao por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
6.11 Poderao participar deste Prep() interessados cujo ramo de atividade sej compativel
com o objeto desta licitacao.
6.12 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empre de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n011.488, de 2007,
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor
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individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.
6.13 Nao podera.o participar desta licitacao os interessados:
6.13.1 proibidos de participar de licitantes e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislacao vigente;
6.13.2 que nao atendam as conclicOes deste Edital e seu(s) anexo(s);
6.13.3 estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil corn poderes expressos
para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;
6.13.4 que se enquadrem nas vedacOes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
6.13.5 que estejam sob falencia, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolucao ou liquidacao;
6.14 Qualquer dtvida em relacao ao acesso no sistema operational, podera ser esclarecida
ou atraves de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou
atraves da Bolsa de LicitacOes do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.
7. DA APRESENTAcAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAcA0
7.1 Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente
corn os documentos de habilitacao exigidos no edital, proposta corn a descricao do objeto
ofertado e o preco, ate a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica,
quando, entao, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.
7.2 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacao exigidos neste
Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.
7.3 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentacao
de habilitacao, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, 41° da LC n°123, de 2006.
7.4 Incumbira ao licitante acompanhar as operacoes no sistema eletrOnico durante a
sessao publica do Pregao, ficando responsavel pelo Onus decorrente da perda de negOcios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.
7.5 Ate a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta
e os documentos de habilitacao anteriormente inseridos no sistema;
7.6 Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacao entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrera ap6s a realizacao dos proce
entos de
negociacao e julgamento da proposta.
7.7 Os documentos que compoem a proposta e a habilitacao do licit e melhor
classificado somente serao disponibilizados para avaliacao do pregoeiro e para acesso
publico apt% o encerramento do envio de lances.
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8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
8.1 0 licitante devera apresentar sua proposta contendo os valores totais unitarios para
cada item cotado, ja considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e despesas
decorrentes da execucao do objeto, mediante o preenchimento do "Modelo de Proposta",
conforme forrnulario constante do Anexo II.
8.1.1. Quaisquer tributos, encargos, custos e despesas, diretos ou indiretos, omitidos da
proposta ou incorretamente cotados, serao considerados como inclusos nos precos, nao
sendo considerados pleitos de acrescimos, a esse ou a qualquer titulo, devendo o
fornecimento ser cumprido sem Onus adicional ao Municipio de Salitre.
8.1.2. 0 licitante devera arcar corn o Onus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatOrio para o atendimento ao objeto
da licitacao exceto quando, durante a execuedo do Contrato, ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do 414 do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
8.2. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quando na etapa de lances, serao de
exdusiva responsabilidade do licitante, nao the assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
8.3. Na preparacao de sua proposta comercial, o licitante devera consignar precos
correntes de mercado, sem quaisquer acrescimos em virtude de expectativa inflacionaria.
8.4. A quantidade a ser cotada para cada item constante no Termo de Referencia inclui a
quantidade total estimada a ser adquirida pelo Orgao gerenciador.
8.5. As Propostas de Precos serao consideradas de acordo corn os Anexos deste Edital,
expresso em Real (R$), em algarismos, computando todos os custos necessarios para o
atendimento do objeto desta licitacao, bem como todos os impostos, encargos
trabalhistas previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, toda a infraestrutura, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou
venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto da licitacao.
8.5.1 Ocorrendo discrepancia entre os precos unitarios e globais, prevalecerao os
primeiros, devendo ao Pregoeiro proceder as correntes necessarias.
8.6. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital,
sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra condicao que induza o julgamento
a mais de urn resultado, sob pena de desclassificacao.
8.6.1. A desclassificacao das propostas sera sempre fundamentada e registrada no sistema,
corn possibilidade de acompanhamento "online" pelos licitantes.
8.6.2. Aproposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, o sendo
considerada aquela que nao corresponda as especificacoes all contidas ou que estabeleca
vinculo a proposta de outro licitante.
8.7 0 licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos seguintes campos:
8.7.1 Valor unitario;
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8.7.2 Marca e/ou fabricante do produto;
8.7.3 Descricao detalhada do objeto, contendo as informacees similares a especificacao do
Termo de Referenda: indicando, no que for aplicavel, o model°, prazo de validade ou de
garantia, fluffier() do registro ou inscricao do bem no Orgdo competente, quando for o caso;

8.8 Todas as especificacOes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
8.9 0 prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data
de sua apresentacdo.
8.10 0 licitante devera declarar, para cada item, em campo prOprio do sistema BLL, se o
produto ofertado a manufaturado nacional beneficiado por urn dos criterios de margem
de preferencia indicados no Termo de Referencia.
8.11 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de
regencia de contratacoes publicas federais, quando participarem de licitantes publicas;
8.11.1 0 descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalizacao do Tribunal de Contas da Uniao e, apos o devido
processo legal, gerar as seguintes consequencias: assinatura de prazo para a adocao das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicao; ou condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorrencia de superfaturamento
por sobrepreco na execuedo do contrato.
9. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAcA0 DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES
9.1 A abertura da presente licitacao dar-se-a em sessao publics, por meio de sistema
eletrOnico, na data, horario e local indicados neste Edital.
9.2 0 Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que nao estejam em conformidade corn os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou nao apresentem as especificacees teenicas exigidas no
Termo de Referenda.
9.2.1 A desclassificacao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, corn
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
9.2.2 A nao desclassificacao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.
9.3 0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.
9.4 0 sistema disponibilizara campo prOprio para troca de mensagens entr o Pregoeiro
e os licitantes.
9.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exC ivamente
por meio do sistema eletrOnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.
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9.5.1 0 lance devera ser ofertado pelo valor total/lore.
9.6 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.
9.7 0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.
9.8 0 intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que inciclira tanto em
relacao aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 100,00 (cern reais).
9.9 0 intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante podera variar conforme o
pregao e objeto licitado, quando o pregoeiro definir uma margem de lance para esse lote.
9.10 Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa "aberto",
em que os licitantes apresentarao lances pablicos e sucessivos, corn prorrogacoes.
9.11 A etapa de lances da sessao publica tern duracao de de' minutos e, ap6s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos filtimos
dois minutos do periodo de duracao da sessao publica.
9.12 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
period° de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
9.13 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente.
9.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo sistema,
podera o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o re/lido
da sessao publica de lances, em prol da consecucao do melhor preco.
9.15 Nao sera° aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
9.16 Durance o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a icientificacao do licitante.
9.17 No caso de desconexao corn o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo,
o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos
lances.
9.18 Quando a desconexao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apOs
decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes,
no sitio eletronico urili7ado para divulgacao.
9.19 0 Criterio de julgamento adotado sera. o MENOR PRECO POR LOTZ conforme
definido neste Edital e seus anexos.
9.20 Caso o licitante nao apresente lances, concorrera corn o valor de sua pro sta.
9.21 Em relacao a itens nao exclusivos para participacao de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. 0 sistema
^411113MIEWOMikaballi
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identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacao corn os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de
2015.
9.22 Nessas condicees, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de ate 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serao consideradas empatadas corn a primeira colocada.
9.23 A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma
tiltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a
comunicacdo automatica para tanto.
9.24 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
nao se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
9.25 No caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
sera reali7ado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.
9.26 Quando houver propostas beneficiadas corn as margens de preferencia em relacao ao
produto estrangeiro, o criterio de desempate sera aplicado exclusivamente entre as
propostas que fizerem jus as margens de preferencia, conforme regulamento.
9.27 A ordem de apresentacao pelos licitantes a utili7ada como urn dos criterios de
classificacao, de maneira que sa podera haver empate entre propostas iguais (nao
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.
9.28 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o criterio de desempate sera
aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferencia,
sucessivamente, aos bens produzidos:
9.28.1 no pais;
9.28.2 por empresas brasileiras;
9.28.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;
9.28.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa corn deficiencia ou para reabilitado da Previdencia Social e que at ndam as
regras de acessibilidade previstas na legislacao.
9.29 Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema e trOnico
dentre as propostas empatadas.
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9.30 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao
o pregoeiro devera
encaminhar, pelo sistema eletrOnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado
o melhor preco, para que sej a obtida melhor proposta, vedada a negociacao em condicoes
diferentes das previstas neste Edital.
9.30.1 A negociacao sera realizada por mein do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
9.30.2 0 pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apos a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
9.31 Apt% a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciara a Ease de aceitacao e julgamento da
proposta.
10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
10.1 Encerrada a etapa de negociacao, o pregoeiro examinard a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacao ao
maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto
no paragrafo fink() do art. 7Q e no § 9Q do art. 26 do Decreto n.Q 10.024/2019.
10.2 0 licitante qualificado como produtor rural pessoa fisica devera incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuicoes previstas no art. 176 da Instrucao Normativa
RFB n. 971, de 2009, em razao do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de
desclas s ific acdo.
10.3 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preco final superior
ao preco maximo fixado (AcOrdao e 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar
preco manifestamente inexequivel.
10.3.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbOlicos, irrisOrios ou de valor zero, incompativeis corn os precos dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatOrio
da licitacao nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacoes de propriedade do prOprio licitante, para Os quais ele renuncie a
parcela ou a totalidade da remuneracdo.
10.4 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligencias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou s indicios
que fundamentam a suspeita;
10.5 Na hipOtese de necessidade de suspensao da sessao pirblica para a re acao de
diligencias, corn vistas ao saneamento das propostas, a sessao palica somente podera ser
reiniciada mediante aviso previo no sistema corn, no minim°, vinte e quatro horas de
antecedencia, e a ocorrencia sera registrada em ata;

•

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAW-RE - CEARA

PREFEJTURA MUNICIPAL DE

SaLitre
MLIDAR PARA AVAN

i7kR

Nap Sao Francisco, SIN
CEP: 63.155-000, Salitre/Caara
Fone: (86) 3537.1201
www.salitre.ce.gov.br
salitre@satitre.ce.gov.hr

10.6 0 Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de naa aceitacaa da proposta.
10.7 0 prazo estabelecido podera ser prarrogado pelo Pregoeiro por solicitacao escrita e
jusdficada do licitante, formulada antes de findo a prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.
10.7.1 Dentre os documentos passiveis de solicitacao pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais comp marca, modelo, tip°,
fabricante e procedencia, alem de outras informacoes pertinentes, a exempla de
catalogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrOnico, ou, se for o caso, par
outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrOnico, sob pena de nao aceitacdo da proposta.
10.8 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.
10.9 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenders a sessao, informando no "chat" a nova
data e horario para a sua continuidade.
10.10 0 Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrOnico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, corn o fim de negociar a obtencao de
melhor preca, vedada a negociacdo em condicoes diversas das previstas neste Edital.
10.10.1 Tambem nas hipOteses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar
subsequente, podera negociar corn o licitante para que seja obtido preco melhar.
10.10.2 A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
10.11 Nos itens nao exclusives para a participacao de microempresas e empresas de
pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, c antes de o Pregoeiro passar
subsequente, havers nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida, se for o caso.
10.12 Encerrada a analise quanta a aceitacao da proposta, o pregoeiro verificara a
habilitacao do licitante, observado o disposto neste Edital.
11. DA HABILITAcA0
11.1 Como condicao previa ao exame da documentacao de habilitacao do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual
descumprimento das condicoes de participacao, especialmente quanta a existencia de
sancAo que impeca a participacao no certame ou a futura contratacao, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:
11.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Con a da Uniao
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.bri)
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11.1.2 A consulta aos cadastros sera reali7ada em nome da empresa licitante e tambem de
seu secio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preve, dentre as
sancOes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicao de contratar corn o Poder Public°, inclusive por intermedio de pessoa juridica
da qual seja socio majoritario.
11.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situacao do Fornecedor a existencia de Ocorrencias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorrencias Impeditivas Indiretas.
11.1.2.2 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.
11.1.2.3 0 licitante sera convocado para manifestacao previamente a sua desclassificacao.
11.1.3 Constatada a existencia de sancao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por
falta de condicao de participacao.
11.1.4 No caso de inabilitacao, havers nova verificacao, pelo sistema, da eventual
ocorrencia do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitacao da proposta
subsequente.
11.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacao complementares,
necessaries a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante
sera convocado a encaminha-los, em formate digital, via e-mail, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de inabilitacao.
11.3. Nao serao aceitos documentos de habilitacao corn indicacao de CNPJ diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.
11.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto
aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.
11.4.1 Sera° aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial corn diferencas de
mameros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centrali7acao do recolhimento dessas contribuicOes.
11.5 Ressalvado o disposto no item 7.3, os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste
Edital, a documentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacao:
11.6. HABILITAcA0 JURIDICA:
11.6.1 No caso de empresario individual: inscricao no Registro Public e Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
11.6.2 Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado a Condicao
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada
verificacao da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;
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11.6.3 No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidacle
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobat6rio de seus administradores;
11.6.4 inscricao no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis onde opera, corn averbacao
no Registro onde tern sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agencia;
11.6.5 No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus
administradores;
11.6.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto
de autorizacao;
11.6.7 Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou da
consolidacao respectiva;
11.6.8 Alvara de funcionamento da sede do licitante;
11.6.9. Identidade e CPF dos sOcios.
11.7 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
11.7.1 prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;
11.7.2 prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel corn o objeto contratual;
11.7.3 prova de regularidade corn a Fazenda Federal (Certidao Negativa ou Positiva corn
efeito de negativa de Dtbitos de Tributos e Contribuicoes Federais, emitida pela
Secretaria da Receita Federal - SRF, Certidao quanto a Divida Ativa da Uniao emitida
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN e Contribuicees Socials nos
termos das alineas 'a' a `d' do paragrafo imico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de
1991), e corn a Fazenda Estadual e a Municipal, do domicilio ou sede da licitante, na forma
da lei.
11.7.3.1 caso o fomecedor seja considerado isento dos Tributos municipais relacionados
ao objeto licitatOrio, devera comprovar tal condicao mediante a apresentacao de
declaracao da Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei;
11.7.4 prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servi (FGTS)
demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
11.7.5 prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certiciao negativa, ou positiva corn efeito de negativa, nos
termos do Titulo VI1-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n° 5.452, de 10 de maio de 1943;
Autaantsmulmo,
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caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte devera apresentar toda a documentacao exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena
de inabilitacao.

11.7.6

11.8 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA.
11.8.1 certidao negativa de falencia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica;

•

11.8.1.1 a certidao, referida na alinea anterior, que nao estiver mencionando explicitamente
o prazo de validade, somente sera aceita corn o prazo maxima de 30 (trinta) dias,
contados da data de sua emissao
11.8.2 balanco patrimonial e demonstracoes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser
atuali7ados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (tres)meses da data de
apresentacao da proposta;
11.8.2.1 no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacao de balanco patrimonial e demonstracefes contabeis referentes ao period° de
existencia da sociedade;
11.8.3 A comprovacao da situacao financeira da empresa sera constatada mediante
obtencao de indices de LiquidP7 Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (urn) resultantes da aplicacao das formulas:
LG -

Ativo Circulante Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG =

Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao
Circulante

LC -

Ativo Circulante
Passivo Circulante

11.8.4 As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em Ilquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverao
comprovar, considerados os riscos para a Administracao, e, a criterio da autoridade
competente, o capital minimo ou o patrimOnio liquido minima de 10% do valor estimado
da contratacao on do lote pertinente.
11.9 QUALIFICACAO TECNICA
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11.9.1 Comprovacao de aptidao para o fornecimento de bens em caracterlsticas
compativeis corn o objeto desta licitacao, por meio da apresentacao de atestados
fornecidos por pessoas juridicas de direito pablico ou privado.
11.9.1.1 0 Atestado de desempenho anterior referido no item acima, devera ter firma
reconhecida em cartOrio do dedarante.
11.10 DEMAIS DECLARAcOES:
11.10.1 declaracao, sob as penalidades cabiveis, que nao foi declarada inidonea, da
inexistencia de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitacao neste certame;
11.10.2 declaracao de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7 da
Constituicao Federal e no inciso XVIII do art. 78 da Lei riQ 8.666/1993, que nao utiliza mao
de obra direta ou indireta de menores.
11.10.3. declaracao, declarando em seu teor a inexistencia de servidor pilblico municipal
nos quadros da empresa licitante;
11.10.4 declaracao de que a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, de acordo, se for
caso.

•

11.11 A existencia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao impede
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigencias do edital.
11.11.1 A dedaracao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase
de habilitacao.
11.12 Casa a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada coma
microempresa ou empresa de pequeno parte, e uma vez constatada a existencia de alguma
restricao no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a declaracao do vencedor, comprovar a
regularizacao. 0 prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a criteria da
adrninistracao publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao de
justificativa.
11.13 A nao-regularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitacao do licitante, sem prejuizo das sancOes previstas neste Edital,
sendo facultada a convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacao. Se,
na ordem de classificacao, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa corn alguma restricao na documentacao fiscal e trabalhista, sera
concedido o mesmo prazo para regularizacao.
11.14 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos "gidos, o
Pregoeiro suspendera a sessao, informando no "chat" a nova data e horario para a
continuidade da mesrna.
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11.15 Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacao, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo corn o
estabelecido neste Edital.
11.16 Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacao, havers nova verificacao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacao da proposta subsequente.
11.17 0 licitante provisoriamente vencedor em urn lote, que estiver concorrendo em outro
lote, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitacao cumulativamente, isto e,
somando as exigencias do lote em que venceu as do lote em que estiver concorrendo, e
assim sucessivamente, sob pena de inabilitacao, alem da aplicacao das sancoes cabiveis.
11.17.1 Nao havendo a comprovacao cumulativa dos requisitos de habilitacao, a
inabilitacao recaira sobre o(s) lote(s) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m)
suficiente(s) para a habilitacao do licitante nos remanescentes.
11.18 Constatado o atendimento as exigencias de habilitacao fixadas no Edital, o licitante
sera declarado vencedor.
12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
12.1 A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitacao do Pregoeiro no sistema eletrOnico e
devera:
12.1.1 ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a tiltima folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
12.1.2 conter a indicacao do banco, numero da conta e agenda do licitante vencedor, para
fins de pagamento.
12.2 A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracao no
decorrer da execucao do contrato e aplicacao de eventual sancao a Contratada, se for o
caso.
12.2.1 Todas as especificacoes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedencia, vinculam a Contratada.
12.3 Os precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).
12.3.1 Ocorrendo divergencia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerao os
primeiros; no caso de divergencia entre os valores numericos e os valores expressos por
extenso, prevalecerao estes thimos.
12.4 A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto este Edital,
sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra condicao que induza o julgamento
a mais de urn resultado, sob pena de desclassificacao.
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12.5 A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao sendo
considerada aquela que nao corresponda as especificacOes all contidas ou que estabeleca
vincula a proposta de outro licitante.
12.6 As propostas que contenham a descricao do objeto, o valor e os documentos
complementares estarao disponiveis na internet, apOs a homologacao.
13.DOS RECURSOS
13.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacao fiscal e trabalhista da
licitante quail ficada como microempresa ou empresa de pequeno parte, se for o caso, sera
concedido o prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a
intencao de recorrer, de forma motivada, isto e, indicando contra qual(is) decisao(oes)
pretende recorrer e por quais motivos, em campo pr6prio do sistema.
13.2 Havendo quern se manifeste, cabers ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existencia de motivacao da intencao de recorrer, para decidir se admite au nao o recurso,
fundamentadamente.
13.2.1 Nesse momento o Pregoeiro nao adentrard no merit° recursal, mas apenas verificara
as condicOes de admissibilidade do recurso.
112.2 A falta de manifestacao motivada do licitante quanta a intencao de recorrer
importara a decadencia desse direito.
13.2.3 Uma vez admitido o recurs°, a recorrente tern, a partir de entao, o prazo de tres
dias para apresentar as razOes, pelo sistema eletrOnico, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes tambem pelo sistema
eletrOnico, em outros tres dias, que comecarao a contar do termino do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.
13.3 0 acolhimento do recurso invalida tao somente as atos insuscetiveis de
aproveitamento.
13.4 Os autos do processo permanecerao corn vista franqueada aos interessados, no
endereco constante neste Edital.
14. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
14.1 A sessao ptiblica podera ser reaberta:
14.1.1 Nas hipoteses de provimento de recurs() que leve a anulacao de atos anteriores
real i 7aca.o da sessao ptiblica precedente ou em que seja anulada a prOpria sessao pUblica,
situacao em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
14.1.2 Quando houver erro na aceitacao do preco melhor classificado ou quango licitante
declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao
comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 51° da LC n°
123/2006. Nessas hipOteses, serao adotados as procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.
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14.2 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.
14.2.1 A convocacao se dara por meio do sistema eletrenico ("chat"), e-mail, ou, ainda, facsimile, de acordo corn a fase do procedimento licitaterio.
15.DA ADJUDICAcAO E HOMOLOGAQA0
15.1 0 objeto da licitacao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso nao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apes a
regular decisao dos recursos apresentados.
15.2 Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitaterio.
16.DA GARANTIA DE EXECUcA0
16.1 Nao havers exigencia de garantia de execucao para a presente contratacao.
17.DA ATA DE REGISTRO DE PRECO E DO CONTRATO
17.1. A presente Ata de Registro de Precos ten. vigdncia de 12 meses, a partir de sua
assinatura e plena eficacia a partir da publicacao de seu extrato em jornal de grande
circulacao ou no Dian° Oficial do Estado.
17.1.1 A critftio da Municipalidade podera ser firmado contrato entre o municipio
de Salitre/CE, e a empresa vencedora, conforme minuta anexa a este Edital (Anexo
V), bem como a sua substituicao por instrumento similar.
17.2. 0 representante legal da proposta vencedora devera assinar a Ata de Registro de
Precos e/ou Contrato, dentro do prazo maxim° de 05 (cinco) dias titeis a contar do
recebimento da comunicacao para tal, atravt's de fax ou correio eletrOnico.
17.3. Farao parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela licitante
vencedora que tenham servido de base a presente licitacao, bem como as condicoes
estabelecidas neste Edital e Anexos.
17.4. A publicacao resumida do instrumento de contrato e de seus eventuais aditamentos
nos quadros de aviso dos orgaos publicos municipais, que e condicao indispensavel para
sua eficacia, sera providenciada pela Administracao ate o 5° dia etil do mes seguinte ao
da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, as expensas do
CONTRATANTE, nos termos do paragrafo iinico do artigo 61, da Lei n.° 8.666/93.
17.5. 0 contratado fica obrigado a aceitar os aertscimos e supressees do obj eta do
presente Pregao ate 25% (Vinte e Cinco por cento) do valor inicial atuali7ado do
contrato, conforme preceitua o 41° Art. 65 da Lei 8.666/93.
17.6. 0 contrato podera ser rescindido pela autoridade competente pel s motivos
previstos nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93 e observado o artigo 79 da referida Lei.
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17.7. A rescisao do contrato podera ser efetuada conforme determina o artigo 79 e
acarretar as consequencias previstas no artigo 80, ambos da Lei n°. 8.666/93.
17.8. A execucao do Contrato sera acompanhada e fiscalizada pelo municipio de
Salitre/CE, atraves do fiscal de contrato designado pela mesma, procedendo ao registro
das ocorrencias adotando as providencias necessarias ao seu fiel cumprimento.
17.9. A fiscali7acao sera exercida no interesse da Administracao e nao exclui e nem reduz
a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrencia, nao implica corresponsabilidade do Poder Publico
ou de seus agentes e prepostos.
17.10. Quaisquer exigencias da Fiscalizacao inerentes ao objeto deste Edital deverao ser
prontamente atendidas pela Contratada, sem qualquer Onus para a Administracao.
17.11. Quern, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao firmar a Ata de
Registro de Precos, deixar de celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentacao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucao de seu
objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportarse de modo inicloneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar corn
a Uniao, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, sera descredenciado do cadastro de
fornecedores, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso
XIV do art. 4° desta Lei, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas
previstas no edital e no contrato e das demais cominacees legais, alern de ser cancelado
os precos registrados e rescindida a contratacao, conforme o caso.
18. DA REVISAO E DO CANCELAMENTO DOS PRECOS REGISTRADOS
18.1. Os precos registrados poderao ser revistos em decorrencia de eventual reducao dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos servicos ou bens
registrados, cabendo ao Orgao gerenciador promover as negociacoes junto aos
fornecedores, observadas as disposicoes contidas na alinea "d" do inciso II do caput do
art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.
18.2. Quando o preco registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por
motivo superveniente, o &go gerenciador convocara os fornecedores para negociarem a
reducao dos precos aos valores praticados pelo mercado.
§ 1° Os fornecedores que nao aceitarem reduzir seus precos aos valores praticados
pelo mercado serao liberados do compromisso assumido, sem aplicacao de
penalidade.
§ 2° A ordem de dassificacao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos
aos valores de mercado observara a classificacao original.
t:)
18.3. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e fornecedor
nao puder cumprir o compromisso, o Orgao gerenciador podera:
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I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicacao ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicacao da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
II - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociacao.
Paragrafo unico. Nao havendo exito nas negociacOes, o orgao gerenciador devera
proceder a revogacao da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis
para obtencao da contratacao mais vantajosa.
ji

18.4. 0 registro do fornecedor sera cancelado quando:
I - Descumprir as condicOes da ata de registro de precos;
II - Nao retirar a nota de empenho ou instrumento equivalents no prazo
estabelecido pela Administracao, sem justificativa aceitavel;
III - Nao aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipOtese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado; ou
IV - Softer sancao prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666,
de 1993, ou no art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002.
Paragrafo Unico. 0 cancelamento de registros nas hipOteses previstas nos incisos I,
II e IV do caput sera formalizado por despacho do &go gerenciador, assegurado o
contraditOrio e a ampla defesa.
18.5. 0 cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou forca major, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovad.os e justificados:
I - Por razao de interesse publico; ou
II - A pedido do fornecedor.
19. DA UTILIZAcA0 DA ATA DE REGISTRO DE PRECO POR ORGAO NAO
PARTICIPANTE
19.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de precos, durante
sua vigencia, podera ser urili7ada por qualquer &go ou entidade da adrninistracao
publica municipal que nao tenha participado do certame licitat6rio, mediante anuencia
do 6rgao gerenciador.
§ 1° Os Orgaos e entidades que nao participaram do registro de precos, quando
desejarem fazer use da ata de registro de precos, deverao consult r o orga.o
gerenciador da ata para manifestacao sobre a possibilidade de adesao.
§ 2° Cabers ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos, obs adas as
condicoes nela estabelecidas, optar pela aceitacao ou nao do fornecimento
'..
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decorrente de adesao, desde que nao prejudique as obrigacoes presentes e futuras
decorrentes da ata, assumidas corn o ergo gerenciador e orgaos participantes.
43° As aquisicOes ou contratacOes adicionais a que se refere este artigo nao poderao
exceder, por Orgao ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatario e registrados na ata de registro de precos para o Orgao
gerenciador e Orgaos participantes.
§ 4° O quantitativo decorrente das adesoes a ata de registro de precos nao podera
exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata
de registro de precos para o Orgao gerenciador e Orgaos participantes, independente
do mauler° de Orgaos nao participantes que aderirem.
§ 5° ApOs a autorizacao do Orgao gerenciador, o Orgao nao participante devera
efetivar a aquisicao ou contratacao solicitada em ate noventa dias, observado o
prazo de vigencia da ata.
§ 6° Compete ao orgao nao participante as atos relativos a cobranca do
cumprimento pelo fornecedor das obrigacoes contratualmente assumidas e a
aplicacao, observada a ampla defesa e o contradithrio, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relacao as suas
proprias contratacoes, informando as ocartencias ao Orgao gerenciador.
7° E facultada aos &pas ou entidades municipais ou estaduais a adesao a ata de
registro de precos da Administracao Pablica do municipio de Salitre - Ceara.
20. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
20.1 Apas a homologacao da licitacao, em sendo realizada a contratacao, sera firmado
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
20.2 0 adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir 6 data de
sua convocacao, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente,
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacao), sob pena de decair do
direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas neste Edital.
20.2.1 Alternativamente a convocacao para comparecer perante a Orgao ou entidade para
a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a
Administracao podera encaminha-lo para assinatura ou aceite da Adjuclicataria,
mediante correspondencia postal corn aviso de recebimento (AR) ou meio eletrOnico,
para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu
recebimento.
20.2.2 0 prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual period°, por
solicitacao justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.
20.3 0 Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emiti a empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:
20.3.1 referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-sea relacao de ne Ocios all
estabelecida as disposicoes da Lei n° 8.666, de 1993;
;MR
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20.3.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsoes contidas no edital e seus
anexos;
20.4 a contratada reconhece que as hipoteses de rescisao sao aquelas previstas nos artigos
77 e 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administracao previstos nos artigos
79 e 80 da mesma Lei.
20.5.0 prazo de vigencia da contratacao e ate 31 de dezembro do corrente ano, conforme
previsao no instrumento contratual ou no termo de referencia.
20.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, sera exigida a
comprovacao das condicoes de habilitacao consignadas no edital, que deverao ser
mantidas pelo licitante durante a vigencia do contrato ou da ata de registro de precos.
20.7 Na hip6tese de o vencedor da licitacao nao comprovar as condicoes de habilitacao
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a
Administracao, sem prejuizo da aplicacao das sancOes das demais cominacOes legais
cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de
classificacao, para, apOs a comprovacao dos requisitos para habilitacao, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociacao, assinar o
contrato ou a ata de registro de precos.
21.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL
21.1 As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sao as
estabelecidas no Termo de Referencia, anexo a este Edital.
22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAcAO
22.1 Os criterios de recebimento e aceitacao do objeto e de fiscalizacao estao previstos no
Termo de Referencia.
23. DAS OBRIGAOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
23.1 As obrigacoes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de
Referencia.
24. DO PAGAMENTO
24.1 As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Referencia, anexo
a este Edital.
25. DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS.
25.1. 0 licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, rNo mantivera
proposta, falhar ou fraudar na execucao do Contrato, comportar-se de modo inidOneo,
fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da citacao e da
ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar corn a Administracao, pelo prazo de
ate 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate
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que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e
das demais cominacees legais.
25.2. A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao
total ou parcial do contrato, erro de excelled°, execucao imperfeita, mora de execucao,
inaclimplemento contratual ou nao veracidade das informacOes prestadas, garantida a
previa defesa:
I - advertencia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.Q 8.666/93, podera ser
aplicada nos seguintes casos:
a)descumprimento das obrigacOes e responsabilidades assumidas na licitacao;
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos
da Contratante, desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave.
II — multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agencia integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas, por mein de Documento de Arrecadacao Municipal - DAM, a
ser preenchido de acordo corn instrucoes fornecidas pela Contratante);
a)de 1% (urn por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso e/ou
interrupcao na entrega do objeto, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por infracao a
qualquer dausula ou condicao do contrato, nao especificada nas demais alineas deste
inciso, aplicada em dobro na reincidencia;
III - suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar corn
o Municipio de Salitre, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a
reabilitacao perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a
Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao
aplicada corn base nos incisos anteriores.
25.3. No processo de aplicacao de penalidades a assegurado o direito ao contraditorio e a
ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias titeis para as sancoes previstas nos
incisos I, II e III do item 20.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sancao prevista no
inciso IV do mesmo item.
25.4. 0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de
05 (cinco) dias a contar da notificacao ou decisao do recurso. Se o valor da multa nao for
pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a que a
Contratada fizer jus. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credit° da Contratada,
o valor devido sera cobrado administrativamente ou inscrito coma Divida Ativa do
Municipio e cobrado mediante processo de execucao fiscal, corn os encargos
correspondentes.
25.5. As sanebes previstas nos itens supra, poderao ser aplicadas as licitantes que, em
razao do contrato objeto desta licitacao:
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I - praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;
II - demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao Publica,
em virtude de atos ilicitos praticados;
III - sofrerem condenacao definitiva pot praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
25.6. As sancoes previstas nos incisos 1, III e IV do item 20.2 supra poderao ser aplicadas
juntamente corn a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prtvia do interessado
no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
25.7. A licitante adjudicataria que se recusar injustificadamente, em firmar o Contrato
dentro do prazo de 05 (cinco) dias fateis a contar da notificacao que the sera encaminhada,
estard sujeita a multa de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das
demais penalidades cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obrigacao
assumida.
25.8. As sancOes previstas no item 21.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que,
apesar de nao vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de
Contrato, de acordo corn este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
comunicarem seu desinteresse.
26. DA FORMAcAO DO CADASTRO DE RESERVA
26.1 ApOs o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderao reduzir seus precos
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
26.2 A apresentacao de novas propostas na forma deste item nao prejudicara o resultado
do certame em relacao ao licitante melhor classificado.
26.3 Havendo urn ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao
do licitante vencedor, estes serao classificados segundo a ordem da Ultima proposta
individual apresentada durante a Ease competitiva.
26.4 Esta ordem de classificacao dos licitantes registrados devera ser respeitada nas
contratacOes e somente sera utilizada acaso o melhor colocado no certame nao assine a
ata ou tenha seu registro cancelado nas hipOteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto
n° 7.892/213.
27. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
27.1 Ate 03 (tres) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica,
qualquer pessoa podera impugnar este Edital.
27.2 A impugnacao podera ser realizada por forma eletronica, pelo e-mail
reco Praca
licitacaosalitrece@gmail.com ou por peticao dirigida ou protocolada no encle\
Sao Francisco, SIN, Centro, Salitre/CE, Comissao Permanente de Licitacoes.
27.3 Cabers ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracao deste Edi al e seus
anexos, decidir sobre a impugnacao no prazo de ate dois dias uteis contados da data de
recebimento da impugnacao.
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27.4 Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacao do
certame.
27.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo lieitatorio deverao ser
enviados ao Pregoeiro, ate 03 (tres) dias tteis anteriores a data designada para abertura
da sessao palica, exclusivamente por mein eletronko via internet, no endereco indicado
no Edital.
27.6 0 pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias Uteis,
contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formals aos
responsaveis pela elaboracao do edital e dos anexos.
27.7 As impugnacaes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem Os prazos previstos
no certame.
27.7.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao e medida exceptional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacao.
27.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos sera° divulgadas pelo sistema e
vincularao os participantes e a administracao.
28. DAS DISPOSICOES GERAIS
28.1 Todos e quaisquer pedidos de alteracao da ATA de Registro de Preto, do Contrato,
nota de Empenho oriundo deste Edital sera dirigido a autoridade responsavel pela
emissao do mesmo, a quern cabers o deferimento ou nao do pedido.
28.2 Considerando o uso do Sistema de Registro de Precos, e a previsao de entregas
parceladas, a Nota de Empenho tad forca de contrato, conforme preve o art. 62, da Lei ri4
8.666/93.
28.3 A autoridade competente podera, em qualquer fase do processo licitatorio
desclassificar a proposta da licitante que for declarada inidonea na area da Administracao
publica.
28.4 A Prefeitura Municipal de Salitre/CE fica reservado o direito de revogar a presence
licitacao por razoes de interesse pablico decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, devendo anula-lo pot ilegalidade, de officio ou por provocaca.o, de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
28.5 0 Ata de Registro de Preto oriunda desta licitacao sera divulgada no Diario Oficial
do Estado ou em jornal de grande circulacao.
28.6 A Prefeitura Municipal de Salitre/CE monitorara os precos dos servicos registrados
e caso seja constatado variacao de preco de mercado devera proceder a renegociacao dos
precos registrados.
28.6.1 Cabe tambem ao Municipio avaliar o mercado constantemente e podendo
rever os precos registrados a qualquer tempo, convocando Os fornecedo es para
negociar novos valores.
28.6.2 Casa seja constatado que o preco registrado na proposta seja s perior
media dos precos de mercado, a Prefeitura Municipal de Salitre/CE solicitara. ao
- -.4giabagarafflffinailiaglitgrag
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fornecedor, mediante correspondencia, reducao do preco registrado, de forma a
adequa-lo aos niveis definidos no item anterior.
28.63 Caso o fornecedor nao concorde em reduzir o preco, sera liberado do
compromisso assumido e a Administracao PUblica devera convocar os demais
fornecedores visando igual oportunidade de negociacOes.
28.6.4 Na hipOtese de nao haver exito nas negociacees de que trata os itens
anteriores, a Administracao podera proceder a revogacao, conforme o caso, total ou
parcial da licitacao, promovendo a compra por meios licitatOrios.
28.7 Da sessao palica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletrOnico.
28.8 Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicacao em contrario, pelo Pregoeiro.
28.9 Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia - DF.
28.10 No julgamento das propostas e da habilitacao, o Pregoeiro podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacao e classificacao.
28.11 A homologacao do resultado desta licitacao nao implicara direito a contratacao.
28.12 As normas disciplinadoras da licitacao serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.
28.13 Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas
propostas e a Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatOrio.
28.14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem cis prazos em dias de
expediente na Administracao.
28.15 0 desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse pUblico.
28.16 Em caso de divergencia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que comp:km o processo, prevalecera as deste Edital.
28.17 0 Edital esta disponibilizado, na Integra, no endereco eletrOnico
WWW.BLL.ORG.BR, nos dias tteis, mesmo endereco e periodo no qual os autos do
processo administrativo permanecerao corn vista franqueada aos interessados.
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28.18 Para dirirnir quaisquer questoes decorrentes da licitacao, nao resolvidas na esfera
administrativa, sera competente o Foro da Comarca de Salitre - Ceara, excluido que fica
quaisquer outros por mail privilegiado que seja.
28.19 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexas:
Anexo 1- Terma de Referencia;
Anexo H - Minuta da Proposta de Precos;
Anexo 111 - Modelos de DeclaracOes/Procuracao;
Anexo IV - Minuta do Termo de Contrato;
Anexo V - Minuta Ata de Registro de Precos.
Salitre/CE, 11 de novembro de 2021.

o Cavalcante
Joao Adoniran
Pregoeiro

PREFHTURA MUNICIPAL OE SALITRE cEARA

PREFEFTURA MUHICJPA OE

SaLitre
M UDA R PARA AVANCAR

Praca Sao Francisco, S?N
CEP: 63.155-000, SaliirefCeara
goner (88) 3537 1201
www.salitre.ce.gov.br
salftre@salitre.ce.gov.br

ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO N4 2021.11.10.01SRP
1, OBJETO
1.1. Registro de precos para futura e eventual contratacao de empresa especiali7ada para
prestacao de servicos funerarios, corn fornecimento de urnas, remocao dentro do
municipio e prestacao de servicos de translado funerario, para atender a Secretaria de
Protecao Social e Direitos Humanos do Municipio de Salitre/CE.
1.2. Os referidos itens estao discriminados na Planilha de Quantitativos e Precos
Maxims, cujos valores foram obtidos pela media aritmetica dos valores conseguidos por
intermedio de pesquisa de mercado realizada junto a fornecedores, como forma de
estimar o valor da presente contratacao.
1.3. 0 objeto sera executado mediante a forma de execucao indireta, sob o regime de
empreitada menor preco global/late, nos termos da Lei 10.520/02, todavia vs hates sao
formados corn elementos de mesma caracteristica, destarte evidenciado que a licitacao
por itens isolados exigira elevado riumero de processos licitatOrios (quanta ao criterio de
julgamento), onerando o trabalho da administracao pUblica, sob o panto de vista do
emprego de recursos humanos e da dificuldade de controle, colocando em risco a
economia de escala e a celeridade processual e comprometendo a selecao da proposta
mais vantajosa para a administracaa. TCU AcOrdao 530112013-Segunda Camara, TC
009.965/2013-0, relator Ministro-Substituto Andre Luis de Carvalho, 3.9.2013.
justificativa: A Secretaria de Protecao Social e Direitos Humanos tem coma principal
funcao a irnplantacao e execucao da Politica de Assistencia Social em ambito municipal.
A assistencia social juntamente corn a satade e a previdencia social integram a seguridade
social, ambas visam a garantia dos direitas dos cidadaos, conforme determina a
Constituicao Federa1/88.

\--e

E sendo a Politica de Assistencia Social urn direito do cidadao e dever do Estado, isto , Politica de Seguridade Social nao contributiva, que prove os minimos sociais, para
garantir o atendimento as necessidades basicas de todo e qualquer cidadao que dela
necessitar (LOAS). Entao o servico funerario e considerado coma uma das atribuicoes a
ser executada é a concessao de beneffcios eventuais, provisoes suplementares e
provisOrias que integram organicamente as garantias do SUAS (Sistema Llnico de
Assistencia Social) e sao prestadas aos cidadaos e as familias em virtude de nascimento,
morte, situagOes de vulnerabilidade temporaria e de calamidade pablica.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARA

".

PREFEITU

L

SaLitre
a

MUDAR PARA AVANCAR

Praca Sao Francisco, SIN
CEP: 63.155-000. Salitre/Ceara
Fone: (8S) 3537 1201
www.salitrs.ce.gov.6r
salitre@salitre.ce.gov.lar

COMO
D.E I./CITA 0
trua y9
•

Sendo assirn, o Auxilio Funeral e urn beneficio eventual importantissimo e sua falta
representaria a violacao dos direitos do public° beneficiario da assistencia social, tendo
em vista que o beneficio e previsto e concedido atraves de urn normativo legal.
Tendo em vista que a referida aquisicao a essencial e indispensavel para o born andamento
das atividades da Secretaria de Protecao Social e Direitos Humanos e que a solicitacao
ora pretendida impactara em major eficiencia nas metas a serem cumpridas e projetadas
para o exercicio em curs°, solicitamos entao que seja analisado nosso pedido de despesa.
❑ objeto licitado is de extrema importancia, pois visa atender varias familias carentes, que
nao possuem condicees financeiras para reqii7ar o funeral dos seus familiares.
•

2. DAS ESPECIFICAOES, QUANTIDADES E VALOR DE REFERENCIA DOS
PRODUTOS

ITEM

01

02
03
04

DESCRICAO

LOTE CINICO
QUANT.
UNIDADE

VALOR
UNITARIO

Servicos funerarios centendo:
Uma urna mortuaria comum
corn
visor,
ate
2,10m.
Higienizacao externa
do
corp.
Tamponamento.
Mortalha
masculina
e
feminina. Ornamentacao de
urna mortuaria corn flares
UNIDADE
50
R$ 2.883,333
artificiais. Casticais (suporte
para urna c suporte para velas).
Funeral para catOlico ou
evangelic°. Minima duas velas.
Translado do cortejo ffmebre
registro ao municiplo de
origem.
lima funeraria corn visor
UNIDADE
50
R$ 1.430,000
comum ate 2,10m
Tanatopraxia (procedimento
50
R$ 1.076,667
UNIDADE
de preparacao de corpus}
Translado
(quilometro
20.000
R$ 4,063
QUILOMETRO
rodada)
VALOR TOTAL DO LOTE: R$ 350.760,00

VALOR
TOTAL

R$ 144.166,65

R$ 71.500,00
R$ 53.833,35
R$ 81.260,00

3. CRITERIOS DE ACEITAcAO DA PROPOSTA
3.1. Os licitantes deverao encaminhar proposta corn a descricao do objeto ofertado, o
preco e o respectivo anexo, na data e hora marcadas para abert-ura da sessao.
3.2. As Propostas de Precos deverao ser apresentadas, pelo licitante, pelo valor total late,
contend° os valores unitarios de cada item.
3.3. 0 valor unitario do item nao podera exceder ao limite maxima estabelecidd ste
Termo de Referencia.
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3.4. Nos precos cotados ou lances deverao estar incluidas todas as despesas corn
impostos, taxas e contribuicOes incidentes sobre o material
3.5. A proposta devera obedecer aos termos do Edital e seus Anexos, nao sendo
considerada aquela que nao corresponda as especificacees contidas neste Termo de
Referencia.
3.6. 0 anexo da respectiva proposta devera canter:
a) nome ou razao social do proponente, CNPJ, endereco completo, telefone, fax e
endereco eletrOnico (e-mail), dados bancarios, bem coma name, profissao, CPF, Carteira
de Identidade e cargo na empresa, de seu representante legal para fins de assinatura do
contrato;
b) constar descricao clara e inequivoca do objeto do certame, especificacao completa do
materiallservico, formato, car, forma de embalagens e todos os elementos que
identifiquem perfeitamente o material;
c) indicar a respectiva validade, que nao podera ser inferior a 90 (noventa) dias corridos,
a contar da data da sessao deste Pregao;
d) comer o nirmero e nome do banco, agenda e conta corrente, para a qual devera ser
emitida a ordem bancaria quando do pagamento;
e) comer local data e assinatura do licitante ou de procurador corn poderes especificos
para o ato, indicado em instrumento public() ou particular.
3.7. A quantidade a ser cotada para cada item devera corresponder, necessariamente, a
quantidade total estimada, constante neste Termo de Referenda.
3.8. A apresentacao das propostas implicara na plena aceitacao, por parte do licitante, das
condicoes estabelecidas no Edital e seus Anexos.
3.9. Serao asseguradas as microempresas e empresas de pequeno parte, preferencia de
contratacao, no caso de empate de precos (art. 44, Lei Complementar n°123/2006).
4. DA VALIDADE E DA VIGENCIA
4.1. 0 Contrato resultante da presente licitacao tera validade e eficacia da data da sua
assinatura ate 31 de dezembro do corrente ano, contados da data da assinatura do
Contrato.
5. DAS OBRIGAcOES CONTRATUAIS DA CONTRATANTE
5.1. A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicOes necessarias
ao plena cumprimento das obrigacoes decorrentes da presente licitacao, consoante
estabelece a Lei n° 8.666/93.
5.2. Fiscal i7ar e acompanhar a execucao do objeto contratual
5.3. Providenciar as pagamenws a Contratada, a vista das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas, pelo setor competente.
6. DAS OBRIGAcOES CONTRATUAIS DA CONTRATADA
4iMegg.
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6.1. Entregar o objeto contratual em conformidade corn as condioes e prazos
estabelecidos na proposta.
6.2. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibihdade corn as obrigacoes
assumidas, todas as condioes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao,
6.3. Arcar corn eventuais prejuizos causados a Contratante e/ou a terceiros, provocados
por ineficiencia ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos
envolvidos na execucao do contrato.
6.4. Aceitar nas mesmas condioes contratuais as acrescimos e supressOes ate 25% (vinte
e cinco par cento) do valor inicial atualizado do contrato.
7. DA EXECUO0 DO CONTRATO
7.1. 0 Contrato devera ser executado fielmente pelas parses, de acordo corn as clausulas
contratuais e as normas dispostas na Lei n.Q 8.666/93 c alteracOes posteriores, bem coma
legislacao pertinente, respondendo cada uma pelas consequencias de sua inexecucao,
total ou parcial.
8. DA DATA, LOCALE DOS RECEEIMENTOS
8.1. Os servicos deverao ser executados no prazo maxima de 04 (quatro) horas, contados
a partir do recebimento da requisicao emitida pela Secretaria Contratante e assinada par
tecnico responsavel pelo Setor Responsavel pelas solicitacOes do objeto desta Licitacao.
8.2. Podera haver aumento ou reducao nos quantitativos, pois as mesmas se darao em
funcao do consumo, obedecendo sempre o limite de 25% (vinte e cinco par cento), nos
termos do artigo 65, 41 da Lei 8.666/93;
8.3. A Empresa vencedora Damara as providencias necessarias para a fiel execucao deste
contrato;
8.4. Devera atender aos pedidos dos servicos definidos para area de abrangenda do
contrato e imediatamente quando forem solicitadas, inclusive aos sabados, domingos e
feriados, vinte e quatro horas, conforme solicitacao da Secretaria participante deste
Process° LicitatOrio. Os servicos e a fornecimento dos itens especificos de cada servico
deverao ser entregues DIRETAMENTE EM HORARIO E LOCAL DEFINIDO pela
Secretaria Contratante, conforme enderecos estipulados via REQUISIcA0 e
devidamente autorizadas. E tal solicitacao podera ser feita por servidor(es) designado(s)
pela Secretaria participante deste Processo LicitatOrio;
8.5. A Empresa vencedora utilizara de pessoal devidamente habilitado e devidamente
identificado para execucao dos servicos, sendo par sua conta todas as despesas que
incidam, direta ou indiretamente no pagamento de pessoal;
8.6. Comunicar a Secretaria Contratante, os eventuais casos fortuitos e de ford maior,
dentro do prazo de 01 (um) dia Util apes a verificacao do faro e apresentar os documentos
para a respective aprovacao, em ate 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua
ocorrencia, sob pena de nap serem considerados;
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8.7. A empresa Contratada sera responsavel pelo born desempenho dos Servicos
Funerarios;
8.8. A Empresa se responsabilizara pelos danos causados por seus empregados ao
patrimOnio da Contratante ou de terceiros, ainda que involuntariamente, devendo ser
adotadas as providencias necessarias, e o ressarcimento dos danos em prazo nao superior
a 48 (quarenta e oito) horas, a contar da comunicacao por escrito pela Secretaria
Contratante;
8.9. Em nenhuma hipatese podera a empresa Contratada executar os servicas para
particulares ou terceiros sem autorizacao da Secretaria Contratante;
8.10. Promover o translado, para o destino designado pelo autorizador,
responsabilizando-se pelo translado do corpo, de maneira mais adequada e segura;
8.11. Manter no decorrer da execucao do contrato, em compatibilidade corn as obrigacoes
a serem assumidas, wdas as condicoes exigidas no ato convocatOrio;
8.12. Zelar pela boa e eficiente execucao do servico;
8.13. Dispor de frota de veiculos adequados e corn ate 10 (dez) anos de use e compativeis
a execucao dos servicos;
8.14. Cabers a equipe de fiscalizacao o controle do cumprimento do prazo de entrega por
parte da Contratada, devendo informar a Administracao os casos de descumprimento
para fins de analise de aplicacao de sancees administTativas;
8.15. 0 recebimento provisOrio dos itens e a prOpria prestacao do servico serao efetuados
no momenta da entrega, ou em ate 2 (dais) dias uteis desta, compreendendo, dentre
outras, as seguintes verificaeOes:
8.15.1. Compatibilidade do material entregue corn as especificacoes exigidas neste Termo
de Referencia e constantes da proposta da empresa fornecedora;
8.15.2. Quantidade entregue.
8.16. Nao sendo atendidas as condicOes para recebimento, a equipe de fiscali7acao,
solicitara a empresa Contratada a troca do produto especificado em cada execucao do
servico, no prazo maxim° de 01 (urn) dia corrido;
8.17. Atendidas as condicoes indicadas no item acima, sera registrado o recebimento
provisOrio mediante atestado no verso da Nota Fiscal, ou, em termo prOprio;
8.18. 0 atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento
similar, nao configura o recebimento definitivo dos servicos;
8.19. Reserva-se a Secretaria Contratante o direito de nao aceitar servico cuja qualidade
seja comprovadamente baixa;
8.20. No recebimento e aceitacao dos servicos, sera° observadas, no que couber, as
disposicoes contidas nos artigos 73 a 76 da Lei 8666/93;
8.21. 0 recebimento provisorio ou definitivo do servico nao exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.
8.22. As solicitacoes e autorizacees sera° feitas pelo responsavel pela respectiva unidade,
admitindo-se a autorizaeao pelo substituto eventual, no caso de ausencia do titular ou
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por quem este indicar atraves de oficio e deverao ser atendidas no tempo maxim° de 1
(uma) hora, apOs a notificacao;
8.23. A empresa devera inforrnar o ninnero de telefone, corn plantao de 24 (vinte e quatro)
horas, inclusive aos sabados, domingos e feriados, que ficara a disposicao da area
administrativa da Secretaria Contratante para fins de chamada de atendimento;
8.24. A solicitacao devera ser feita mediante Requisicao expedida pela Secretaria
requisitante, na qual constara em seu conteudo, sem prejuizo de outras informacoes, a
especificacao dos servicos, o percurso a ser utilizado e o nome do cadaver, fazendo-se
acompanhar do Atestado de Obito;
8.25. A execucao do servico funerario deverao ser providenciadas mediante requisicao
por telefone, e-mail ou fax, em forma de Requisicao elaborada e emitida por servidores
previamente designados pela Secretaria participante deste Processo Licitaterio;
8.26. 0 atendimento devera ocorrer em veiculo apropriado da empresa vencedora e este
devera encontrar-se devidamente limpo, abastecido e em condicOes de viagem.
8.27. Para o objeto deste certame, devera ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome do
Fundo Municipal de Assistencia Social.
8.28. A fiscalizacao do Contrato sera exercida por servidor designado pelo responsavel
pelo Fundo Municipal de Assistencia Social.
9. DA RESCISAO DO CONTRATO
9.1. 0 Contrato podera ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da
Lei na 8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alteracoes
posteriores.
9.2. A inadimplencia das clausulas e condicees estabelecidas no instrumento
convocatOrio, pela Contratada, assegurara. a Contratante o direito de da-lo por rescindido
mediante notificacao entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.
9.3. Os procedimentos de rescisao contratual, tanto amigaveis, como os determinados por
ato unilateral da Contratante, serao formalmente motivados, assegurado contraditOrio e
a ampla defesa, mediante previa c comprovada intimacao da interessada para que, se o
desejar, apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias itteis, contados de seu recebimento e,
na hip6tese de desistir da defesa, interpor recurs() hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias
contados da intimacao comprovada da decisao rescisOria.
9.4. t dever da Contratada reconhecer os direitos da Administracao em caso de
rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei de Licitacees.
10.DO PRECO E DO PAGAMENTO
tr al, e de
10.1. 0 pagamento sera realizado mediante o fornecimento do objeto conctu
conformidade com as Obrigacoes da Contratada e ap6s a apresentacao da respectiva
documentacao fiscal;
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10.2.0 pagamento do produto recebido sera efetuado, em ate 30(trinta) Bias contados da
data do recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo gestor da
contratacao;
10.3. No ato do pagamento quando for o caso, a contratada devera COMPROVAR,
mediante apresentacdo de TODAS as certidoes pertinentes a sua Regularidade Fiscal e
Trabalhista;
10.4. t vedada a realizacdo de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo nao
estiver de acordo corn as especificacoes deste instrumento.
11. DAS PENALIDADES
11.1. 0 licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execucao do Contrato, comportar-se de modo inidOneo,
fizer declaracao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da citaedo e da
ampla defesa, ficara impedido de licitar e contratar corn a Administracao, pelo prazo de
ate 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniedo ou ate
que seja promovida a reabilitacao perante a pr6pria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e
das demais cominacOes legais.
11.2. A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao
total ou parcial do contrato, erro de execucao, excelled° imperfeita, mora de execucao,
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacOes prestadas, garantida a
previa defesa:
I - advertencia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, podera ser
aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigacees e responsabilidades assumidas na licitacao;
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos
da Contratante, desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave.
11 - multas (que poderao ser recoihidas em qualquer agenda integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas, por mein de Documento de Arrecadacao Municipal - DAM, a
ser preenchido de acordo corn instrucoes fornecidas pela Contratante);
a) de 1% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso e/ou
interrupcao na entrega do objeto, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 5% (cinco por cento) sabre o valor contratual total do exercicio, por infracao a
qualquer dausula ou condicao do contrato, nao especificada nas demais alineas deste
inciso, aplicada em dobro na reincidencia;
III - suspensao temporaria de participacao em lieitacdo e impedimento de contratar corn
o Municipio de Salitre, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administraca PUblica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puraicao ou ate que seja promovida a
reabilitacao perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a
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Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao
aplicada corn base nos incisos anteriores.
11.3. No processo de aplicacao de penalidades e assegurado o direito ao contraditOrio e
ampla defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias tteis para as sancoes previstas nos
incisos I, II e III do item 11.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sancao prevista no inciso
IV do mesmo item.
11.4. 0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de
05 (cinco) dias a contar da notificacao ou decisao do recurso. Se o valor da multa nao for
pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a que a
Contratada fizer jus. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credit° da Contratada,
o valor devido sera cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do
Municipio e cobrado mediante processo de execucao fiscal, corn os encargos
correspondentes.
11.5. As sancOes previstas nos itens supra, poderao ser aplicadas as licitantes que, em
razao do contrato objeto desta licitacao:
I - praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;
II - demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao POblica,
em virtude de atos ilicitos praticados;
III - sofrerem condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
11.6. As sancOes previstas nos incisos I, III e IV do item 11.2 supra poderao ser aplicadas
juntamente corn a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa previa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
11.7. A licitante adjudicataria que se recusar injustificadamente, em firmar o Contrato
dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis a contar da notificacao que the sera encaminhada,
estara sujeita a multa de 5% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sem prejuizo das
demais penalidades cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obrigacao
assumida.
11.8. As sancOes previstas no item 11.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que,
apesar de nao vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de
Contrato, de acordo corn este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
comunicarem seu desinteresse.
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS E DO CONTRATO
12.1. A Ata de Registro de Precos devera ter vigencia de 12 (doze) meses.
12.2. A entrega do material a corn fornecimento parcelado e sucessivo, durante a vigencia
da Ata, e devera ser formalizado Contrato, corn vigencia ate o final do exercicio em que o
mesmo for assinado.
12.3. 0 prazo de entrega dos rnateriais sera durante o exercicio corrente, contar da
assinatura do Contrato ou instrumento equivalente.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA
PREGAO ELETRONICO N° 2021.11.10.01SRP
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos materiais objeto da presente
licitacao, Prep), na Forma Ektr&ilea n°
acatando todas as estipulacOes
consignadas no respectivo Edital e seus anexos.
IDENTIFICAcA0 DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:
CNPJ e INSCRIcA0 ESTADUAL:
REPRESENTANTE e CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:
ENDEREcO e TELEFONE:
AGENCIA e IV DA CONTA BANCARIA:
OBJETO: REGISTRO DE PREcOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA00
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTA00 DE SERVIcOS FUNERARIOS,
COM FORNECIMENTO DE URNAS, REMOcA0 DENTRO DO MUNICIPIO E
PRESTAcA0 DE SERVIcOS DE TRANSLADO FUNERARIO, PARA ATENDER A
SECRETARIA DE PROTE00 SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE
SALITRE/CE.

ITEM

01

02

DESCRIcA0
Servicos funerarios contendo:
Urns urns mortuaria comum
corn
visor,
ate
2,10m.
Higienizacao externa do corpo,
Mortalha
Tamponamento.
masculina
e
fetninina.
Ornamentacao
de
urna
mortuaria corn flores artificiais.
Casticais (suporte para urna e
suporte para velas). Funeral para
catOlico ou evangelico. Minimo
duas velas. Translado do cortejo
ftnebre registro ao municipio de
origem.
Urna funeraria corn visor
comum ate 2,10m
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Tanatopraxia (procedimento de
UNIDADE
preparacao de corpos)
04
Translado (quilometro rodado) QUILOMETRO
VALOR TOTAL DO LOTE: R$
03

50
20.000

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ (Por extenso)
CONDIcOES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatOrio que rege a
presente licitacao.
PRAZO DE GARANTIA
A garantia devera ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no minim°, a contar do
recebimento definitivo do objeto pela Contratante.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo corn a especificado no Anexo I, deste Edital.
Obs.: No preco cotada ja estao incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos,
impostos, taxas e encargos sociais, obrigacoes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e
comerciais, assim como despesas corn transportes e deslocamentos e outras quaisquer
que incidam sobre a contratacao.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no minim, 90 (noventa) dias contados a partir da data da sessao publica do Pregao.
LOCAL E DATA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA

OBS: A INTERPOSIcAO DE RECURSO SUSPENDE 0 PRAZO DE VALIDADE
DA PROPOSTA ATE- DECISAO.
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ANEXO III
MODELOS DE DECLA.RACOES/PROCURAcAO

II LI.) 1° Modelo de Declaracao:

DECLARACAO
•

(NOMINA E QUALIFICA 0 FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de
direito, especialmente para fins de prova em processo licitatOrio, junto ao Municipio de
Salitre, Estado do Ceara, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n° 9.854, de
27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da
Constituicao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) arias em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum,
salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
(UF),

de

de 2021.

DECLARANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE CEARA

PREFEITLJRA MUNICIPAL DE

Prac.a Ski Francisco, S/N
CEP: 63.155-000, SalitrelCeara
Form: (M 3537.1201
www.salitra.ce.gov.br
salitre@saritre.ce.gov.br

Salitre
MUDAR PARA AVANcAR

ANEXO III
MODELOS DE DECLARAcOES/PROCURAcA0

III.IL) Modelo de Declaracao:

DECLARAcA0
•

(NOMINA E QUALIFICA 0 FORNECEDOR), DECLARA, para as devidos fins de
direito, especialmente para fins de prova em processo licitatario, junto ao Municipio de
Salirre, Estado do Ceara, sob as penalidades cabiveis, que inexiste qualquer fato
superveniente impeditivo de nassa habilitacao para participar no presente certame
licitataria, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias
posteriores, nos termos do art. 32, 42c, da Lei n.g 8.666/93.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
(UF),

de

de 2021.

DECLARANTE
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ANEXO III
MODELOS DE DECLARAcOES/PROCURAcAO

III.III.) 3° Modelo de Declaracao:

DECLARAcA0 PARA MICRO EMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
, por intermedio de seu
(Nome/Razao Social), inscrita no CNPJ n°
, portado(a) da
representante legal, o(a) Sr(a)
, DECLARA, sob
e CPF n°
Carteira de Identidade n°
as sancoes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, ser microempresa ou empresa
de pequeno porte nos termos da legislacao vigente, nao possuindo nenhum dos
impedimentos previstos no 44 do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/06.
(UF),

de

(Representante Legal)
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ANEXO III
MODELOS DE DECLARAcOES/PROCURA00

III.IV.) 4° Modelo de Procuracao:

PROCURAcA0
OUTORGANTE: <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDEREcO> neste ato representada
por seu (titular, sOcio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualificacao
(nacionalidade, estado civil, profissao, RG e CPF).
OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificacao (nacionalidade, estado
civil, profissao, RG, CPF e endereco.
PODERES: 0 outorgante confere ao outorgado(a) plena e gerais poderes para
represents-lo junto ao Municipio de Salitre, Estado do Ceara, relativo ao pregao
, podendo o mesmo, assinar propostas, atas,
promovido atraves do Edital
entregar durante o procedimento os documentos de credenciamento, envelopes de
proposta de precos e documentos de habilitacao, assinar toda a documentacao necessaria,
como tambdm formular ofertas e lances verbais de precos e praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da Outorgante que se fizerem necessarios ao fiel
cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por forca do
artigo 675 do Codigo Civil esta obrigado a satisfazer todas as obrigagOes contraidas pelo
outorgado.

(UF),

de

de

OUTORGANTE
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ANEXO IV
MINUTA DE CONTRATO
PREGAO ELETRONICO NQ 2021.11.10.01SRP
REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nu
CONTRATO NQ
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE SALITRE,
ATRAVES DO FUNDO
, PARA 0 FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA.

0 MUNICIPIO DE SALITRE, pessoa juridica de direito publico, atraves do
,a
, CNPJ nu
, corn sede na
Fundo
seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo (a) seu
, CNPJ n°
e
Ordenadora(a) de Despesas, Sr(a).
, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representada por
situado na
e do
, (qualificacao), portador da Carteira de Identidade de nu
, resolvem firmar o presente contrato, em conformidade corn o
CPF
, do tipo
, na modalidade Pregao Eletremico nu
Processo Licitatario
menor preco, regime de execucao indireto, empreitada por preco global/late, sob a
regencia das Leis Federais nus 10.520/02 e 8.666/93 e suas alteraOes posteriores, e demais
legislaoes pertinentes, cada qual naquilo que couber, e mediante as seguintes clausulas
e condiOes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitacao, na modalidade Pregao Eletremico, em conformidade coin as Leis
Federais 10.520/02 - Lei do Pregao e 8.666/93 - Lei das Licitactes PUblicas e no Processo
, devidamente homologado pelo Ord. de Despesas do
Aciministrativo n°.
da Prefeitura Municipal de Salitre.
Fundo
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
, no qu 1 restou
2.1. Constitui objeto do presente instrumento a aquisicao de
vencedora a Contratada, no(s) item(ns) especificado(s) em anexo, pane integrante do
presente instrumento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Salitre
MUDAR PARA AVAKAR

dor,

Praca Silo Francisco, SIN
CEP: 63.155-000, Saliae/Ceara
Fone: (88) 3537 1201
www,salitre_ce gov.br
salitre@salitre.ce.gov,br

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. 0 objeto contratual tern o valor global estimado em R$
3.2. Nao havers reajuste de precos.

COMMA°.

DE Liar
-HAP

cP
,

F-

(

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO
4.1. 0 prazo contratual sera ate
CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1. As despesas deste contrato correrao por conta da Dotaedo Orcamentaria:
Elemento de Despesa:
CLAUSULA SEXTA DO PAGAMENTO, DO RECEBIMENTO E DA
F I S CALIZACAO
6.1. Para o objeto deste certame, devera ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome do
Fundo
6.2. Os pagamentos serao reali7ados ap6s a entrega do objeto, corn a devida
documentacao fiscal;
6.3. 0 pagamento sera efetuado, em ate o 15° (decimo quinto) dia util, contados da data
do recebimento da Nota Fiscal, diretamente pelo Fundo
6.4. A fiscalizacao do Contrato sera exercida por servidor designado pelo Ordenador de
Despesas do Fundo
6.5. Os servicos deverao ser executados no prazo maxima de 04 (quatro) horas, contados
a partir do recebimento da requisiedo emitida pela Contratante e assinada por tecnico
responsavel pelo Setor Responsavel pelas solicitacees do objeto desta Licitacao.
6.6. A Contratada tomard as providencias necessarias para a fiel exeeuedo deste contrato;
6.7. Devera atender aos pedidos dos servicos definidos para area de abrangencia do
contrato e imediatamente quando forem solicitadas, inclusive aos sabados, domingos e
feriados, vinte e quatro horas, conforme solicitacao da Secretaria responsavel. Os servicos
e o fornecimento dos itens especificos de cada servico deverao ser entregues
DIRETAMENTE EM HORARIO E LOCAL DEFINIDO pela Contratante, conforme
enderecos estipulados via REQUISIcA0 e devidamente autorizadas. E tal solicitacao
podera ser feita por servidor(es) designado(s) pela Secretaria responsavel pela
contratacao;
6.8. A Contratada utilizara de pessoal devidamente habilitado e devidamente
identificado para execucao dos servicos, sendo por sua conta todas as despesas que
incidam, direta ou indiretamente no pagamento de pessoal;
6.9. Comunicar a Contratante, os eventuais casos fortuitos e de forca ma' r, dentro do
prazo de 01 (um) dia util apos a verificacao do fato e apresentar os documentos para a
respectiva aprovacao, em ate 05 (cinco) dias consecutivos, a partir da data de sua
ocorrenda, sob pena de nao serem considerados;
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARA
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6.10. A Contratada sera responsavel pelo born desempenho dos Servicos Funerarios;
6.11. A Contratada se responsabilizara pelos danos causados por seus empregados ao
patrimOnio da Contratante ou de terceiros, ainda que involuntariamente, devendo ser
adotadas as providencias necessarias, e o ressarcimento dos danos em prazo nao superior
a 48 (quarenta e oito) horas, a contar da comunicacao por escrito da Contratante;
6.12. Em nenhuma hipOtese podera a Contratada executar os servicos para particulares
ou terceiros sem autorizacao da Secretaria Contratante;
6.13. Promover o translado, para o destino designado pelo autorizador,
responsabilizando-se pelo translado do corpo, de maneira mais adequada e segura;
6.14. Manter no decorrer da execucao do contrato, em compatibilidade corn as obrigacoes
a serem assumidas, todas as condicoes exigidas no ato convocaterio;
6.15. Zelar pela boa e eficiente execucao do servico;
6.16. Dispor de frota de veiculos adequados e corn ate 10 (dez) anos de use e compativeis
a execucao dos servicos;
6.17. Cabera a equipe de fiscalizacao o controle do cumprimento do prazo de entrega por
parte da Contratada, devendo informar a Administracao os casos de descumprimento
para fins de analise de aplicacao de sancoes administrativas;
6.18. 0 recebimento provisOrio dos itens e a propria prestacao do servico serao efetuados
no momento da entrega, ou em ate 2 (dois) dias uteis desta, compreendendo, dentre
outras, as seguintes verfficacoes:
6.18.1. Compatibilidade do material entregue corn as especificacoes exigidas no Termo de
Referencia e constantes da proposta da empresa fornecedora;
6.18.2. Quantidade entregue.
6.19. Nao sendo atendidas as condicoes para recebimento, a equipe de fiscalizacao,
solicitara a Contratada a troca do produto especificado em cada execucao do servico, no
prazo maxim° de 01 (urn) dia corrido;
6.20. Atendidas as condicOes indicadas no item acima, sera registrado o recebimento
provisOrio mediante atestado no verso da Nota Fiscal, ou, em termo prOprio;
6.21. 0 atestado de recebimento registrado em canhoto de nota fiscal, ou documento
similar, nao configura o recebimento definitivo dos servicos;
6.22. Reserva-se a Contratante o direito de rid() aceitar servico cuja qualidade seja
comprovadamente baixa;
6.23. No recebimento e aceitacao dos servicos, sera° observadas, no que couber, as
disposicoes contidas nos artigos 73 a 76 da Lei 8666/93;
6.24. 0 recebimento provisOrio ou definitivo do servico nao exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.
6.25. As solicitacoes e autorizacoes sera° feitas pelo responsavel pela respect' unidade,
admitindo-se a autorizacao pelo substituto eventual, no caso de ausencia do titular ou
por quern este indicar atraves de oficio e deverao ser atendidas no tempo maxim° de 1
(uma) hors, apOs a notificacao;
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6.26. A empresa devera informar o numero de telefone, corn plantao de 24 (vinte e quatro)
horas, inclusive aos sabados, domingos e feriados, que ficara a disposicao da area
administrativa da Secretaria Contratante para fins de chamada de atendimento;
6.27. A solicitacao devera ser feita mediante Requisicao expedida pela Secretaria
requisitante, na qual constara em seu conteUdo, sem prejuizo de outras informacoes, a
especificacao dos servicos, o percurso a ser urili7ado e o nome do cadaver, fazendo-se
acompanhar do Atestado de Obito;
6.28. A execucao do servico funerario deverao ser providenciadas mediante requisicao
por telefone, e-mail ou fax, em forma de Requisicao elaborada e emitida por servidores
previamente designados pela Secretaria participante deste Processo Licitaterio;
6.29. 0 atendimento devera ocorrer em veiculo apropriado da Contratada e este devera
encontrar-se devidamente limpo, abastecido e em condicees de viagem.
6.30. Os precos pactuados poderao ser restabelecidos, para a manutencao do equilibrio
econOmico - financeiro do contrato, desde que o eventual aumento dos custos venha a ser
devidamente comprovado, por meio de planilha analitica e documentacao
CLAUSULA SET1MA - DAS SANCOES
7.1. Ao contratado total ou parcialmente inadimplente sera° aplicadas as sancoes dos
artigos 86 e 88 da Lei riQ 8.666/93 e suas demais alteracees;
7.2. A licitante contratada pelo municipio de Salitre para a entrega do objeto, no caso de
inadimplemento, ficara sujeita as seguintes sancoes:
7.2.1. Advertencia;
I - advertencia, saricao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.Q 8.666/93, podera ser
aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas na licitacao;
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do objeto da
Contratante, desde que nao caiba a apiicacao de sancao mais grave;
7.2.2. Multas necessarias, conforme segue:
II - multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agencia integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas, por meio de Documento de Arrecadacao Municipal - DAM, a
ser preenchido de acordo corn instrucoes fornecidas pela Contratante);
a) de 1% (urn por cento) sabre o valor contratual total do exercicio, por clia de atraso e/ou
interrupcao na entrega do objeto, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, pot infracao a
qualquer clausula ou condicao do contrato, nao especificada nas demais alineas deste
inciso, aplicada em dobro na reincidencia;
III - suspensao temporaria de participacao em licitacao e impediment° de contratar corn
o Municipio de Salitre, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao blica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALT THE - CEARA
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reabilitacao perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a
Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao
aplicada corn base nos incisos anteriores.
CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO
8.1. 0 Contrato podera ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da
Lei n.° 8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alteracoes
posteriores.
8.2. A inadimplencia das clausulas e condicOes estabelecidas no instrumento
convocatOrio, pela Contratada, assegurard a Contratante o direito de da-lo par rescindido
mediante notificacao entregue diretamente ou por via postal, corn prova de recebimento.
8.3. Os procedimentos de rescisao contratual, tanto amigaveis, como os determinados
por ato unilateral da Contratante, sera° formalmente motivados, assegurado
contraditOrio e a ampla defesa, mediante previa e comprovada intimacao da interessada
para que, se o desejar, apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias iateis, contados de seu
recebimento e, na hipotese de desistir da defesa, interpor recurso hierarquico no prazo
de 05 (cinco) dias tteis, contados da intimacao comprovada da decisao rescisOria.
8.4. E dever da Contratada reconhecer os direitos da Administracao em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei de Licitaoes
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE
9.1. A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condiOes necessarias
ao pleno cumprimento das obrigagOes decorrentes da presente licitacao, consoante
estabelece a Lei no 8.666/93.
9.2. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual.
9.3. Providenciar os pagamentos a Contratada, a vista das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas, pelo setor competente.
CLAUSULA DtCIMA — DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA
10.1. Entregar o objeto contratual em conformidade corn as condioes c prazos
estabelecidos na proposta.
10.2. Manta, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade corn as
obrigagoes assumidas, todas as condioes de habilitacao e qualificacdo exigidas na
licitacao.
10.3. Arcar corn eventuais prejuizos causados a Contratante e/ou a terceiros, provocados
por ineficiencia ou irregularidade cometida por seus empregados ou repostos
envolvidos na execucao do contrato.
10.4. Aceitar nas mesmas condicOes contratuais os acrescimos e supressoes to 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atuali7ado do contrato.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VINCULAcA" 0 CONTRATUAL
11.1. Este contrato esta vinculado de forma total e plena ao Processo Licitatario ng
, Pregao EletrOnico n°
, que the deu causa, para cuja execucao exigirse-a a rigorosa obediencia ao Edital e seus anexos, ao Decreto 3.555/00, Lei Federal
10.520/02 e a Lei Federal 8.666/93, e suas alteracOes posteriores e a proposta de precos da
Contratada, parte integrante do presente instrumento contratual.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1. Fica eleito o faro da Comarca de Salitre - CE, para conhecimento das questoes
relacionadas corn o presente Contrato que nao forem resolvidos pelos meios
administrativos.
E, assim, inteiramente acordados nas clausulas e condicoes retro - estipuladas, as partes
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, perante 02 (duas)
testemunhas maiores, capazes, que tambem o subscrevem.
Salitre,

de

de

Ord. de Desp. do Fundo
CONTRATANTE

CONTRATADO (A)

TESTEMUNHAS:
01.
CPF:
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02.
CPF:
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ANEXO V
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° XX/2021
Prep) EletrOnico n° XX/2021
Processo Administrativo N° XXXX/2021
Validade: 12 (DOZE) MESES
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E
EVENTUAIS A SEREM REGISTRADOS EM ATA COM
FORCA DE CONTRATO QUE FICARA DISPONiVEL
PARA POSTERIOR CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
FUNERARIOS, COM FORNECIMENTO DE URNAS,
REMOCAO DENTRO DO MUNICIPIO E PRESTACAO
DE SERVICOS DE TRANSLADO FUNERARIO, PARA
ATENDER A SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE
SALITRE/CE, CONFORME ESPECIFICACOES
CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E EDITAL.
Bias do mes de
do ano de dois mil e vinte, nesta Cidade,
Aos
na sala da Comissao Permanente de Licitacao, o mesmo vinculado a Secretaria de
do Municipio de Salitre, na qualidade de Orgao Gerenciador do Sistema de Registro de
Precos SRP, representado por seu titular, portador do R.G n°
e inscrito no CPF
sob n°
, e as empresas qualificadas abaixo, nos termos da Lei federal n° 8.666/93,
corn as alteracOes introduzidas pela Lei federal no 8.883/94, Lei Federal e 10.520/02,
Decreto Federal ng 7.892/13, e das demais normas aplicaveis a especie, resolvem efetuar o
registro de precos, conforme decisao alcancada pelo Pregoeiro e equipe de apoio, e
HOMOLOGADA pela autoridade competente, nos autos do Processo administrativo
, referente ao Pregao para Registro de Pregos n°
, consoante as clausulas e
condicOes constantes deste instrumento.
1. DO OBJETO:
1.1 0 objeto desta Ata e o registro dos precos resultantes das negociacoes oriun s do
Pregao EletrOnico no
, nos termos do 4 4° do artigo 15 da Lei federal n° 8.666/93, corn
objetivo de disponibilizar aos Orgaos e Entes do Municipio, REGISTRO DE PRECOS
para futuras contratacOes a serem registrados em ata corn forca de contrato que ficara
disponivel para posterior
das secretarias e Orgaos do municipio de
Salitre/CE, a serem prestados em sua totalidade, conforme o objeto e a necessidade de
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cada Orgao/Ente, sendo de obrigacao das unidades interessadas a realizacao de pesquisa
de mercado antes da urili7acao dos precos registrados nesta Ata.
1.2 Registro de Precos para futura aquisicao, aos Orgaos c entes do Municipio de
Salitre/CE, conforme relacionados em anexo, sob especificacees tecnicas e estimativas
medias de consumo planejadas.
1.2.1 A aquisicao do materiais objeto desta licitacao sera feito diretamente pela(s)
detentora(s), (EMPRESAS), da(s) Ata(s) de Registro de Precos, sem a cobranca de
encargos, alugueis ou onus, de qualquer natureza, conforme a disposicao dos loses,
itens e subitens e ainda indicacees constantes das relacoes em anexo a esta Ata.
1.2.2 No prazo maxim° de 30 (trinta) dias, contados da assinatura da solicitacao do
fornecimento, a(s) detentora(s) se obriga(m), caso solicitados e conforme exija a
complexidade do objeto, a realizar vistoria dos locais e/ou solicitar bens e materiais
para testes, corn vista a assegurar ao contratante o efetivo cumprimento das normas
de seguranca vigentes no Pais, conforme discrirninacao e necessidade do objeto
solicitado.
1.3 Fica facultado o registro de tantas empresas quantas forem necessarias ao
atendimento dos fornecimentos dos servicos desde que aceitem as mesmas condicoes
proclamadas pela melhor proposta, inclusive quanto ao preco.
1.4 Os materias deverao ser entregues, quando solicitados, para qualquer das unidades
dos &gam e entes aderentes do Sistema de Registro de Precos, ou para outras unidades
de Orpos ou entes que vierem a aderir durante sua vigencia, nos enderecos indicados
pelas unidades requisitantes, podendo admitir-se adesao, de acordo corn cada caso, para
a utilizacao por &gaps e entes estaduais arravds do competente Termo de Adesao.
1.5 Desde a data da assinatura da(s) Ata(s) de Registro de Precos, a(s) detentora(s) se
obriga(m) adotar todas e quaisquer providencias que forem necessarias para assegurar o
satisfatOrio fornecimento do objeto desta Ata, de forma que, em nenhuma hipotese, os
servicos das diversas unidades requisitantes sofram qualquer solucao de continuidade.
2. DA SOLICITAcAO:
2.1 Da Solicitacao: Os Orgaos/entes deverao emitir Ordens de Servico (OS), e consequente
Empenho Previo, aos detentores da Ata, depois de consulta formulada a Secretaria de
Protecao Social e Direitos Humanos, responsavel pelo gerenciamento do Sistema.
2.2 Do Fornecimento: De posse do documento acima, o detentor da Ata, nos prazos
estabelecidos no Edital, iniciara o servico.
3. GARANTIA:
3.1 A empresa que teve seu preco registrado devera possuir autorizacao para o eXrcicio
de atividade, expedida por Orgao/ente municipal, estadual ou junta comercial local,
dependendo do caso.
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4. DO REGISTRO DE PREcOS E SUA VALIDADE:
4.1 0 Sistema de Registro de Precos (SRP) a urn conjunto de procedimentos para registro
formal de precos relativos a prestacao de servicos e/ou aquisicao de bens, para
contrataoes futuras da Administracao arblica;
4.2 A Ata de Registro de Precos (ARP) e urn documento vinculativo, obrigacional, corn
as condicOes de compromisso para a futura contratacao, inclusive corn precos,
especificaoes tecnicas, fornecedores e Orgaos participantes, conforme as disposicoes
contidas neste instrumento convocatOrio e nas respectivas propostas aduzidas;
4.3 Orgao Gerenciador e todo orgao ou entidade da Administracao Publica responsavel
pela conducao do conjunto de procedimentos do presente certame licitatbrio, bem como,
pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de Precos;
4.4 Orgao Participante a todo Orgao ou entidade da Administracao Publica que participa
do procedimento licitatOrio para Registro de Precos, bem como integrante da futura Ata
de Registro de Precos;
4.5 Orgao nao participante a todo Orgao ou entidade da administracao pirblica que, nao
tendo participado dos procedimentos iniciais da licitacao, atendidos os requisitos desta
norma, faz adesao a ata de registro de precos.
4.6 0 Orgao Gerenciador do presente SRP sera a Secretaria de Protecao Social e Direitos
Humanos do municipio de Salitre/CE, atraves da Ordenadora de Despesas do Fundo
Municipal de Assistencia Social;
4.7 A Ata de Registro de Precos, ora firmada entre o Municipio de Salitre estado do Ceara,
representado pela Ordenadora de Despesa do Fundo Municipal de Assistencia Social, e
a(s) Detentora(s), tett validade de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura deste
instrumento, conforme o inciso III do § 3° do art. 15 da Lei n° 8.666, de 1993, sem prejuizo
da ressalva do inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93;
4.8 A existencia de Registro de Precos nao obriga a Administracao a firmar as
contrataoes que deles poderao advir facultando-se a realizacao de procedimento
especifico para a aquisicao pretendida, sendo assegurado ao beneficiario do registro a
preferencia de fornecimento em igualdade de condioes;
4.9 Este Registro de Precos, durante sua vigencia, podera ser utilizado por qualquer Orgao
da Adrninistracao Ptblica Municipal, independentemente da condicao de argao
participante do presente certame licitatorio, mediante previa consulta ao Orgao
gerenciador, ate o limite de 100% (cem por cento) do quantitativo inicialmente previsto,
desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exige.ncias da
legislacao vigente;
4.10 Os Orgaos e entidades que nao participaram do registro de precos, quando des 'arem
fazer use da ata de registro de precos, deverao consultar o Orgao gerenciador da ata para
manifestacao sobre a possibilidade de adesao;
• 04,'AirgklargoMILW*4
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4.11 Cabers ao fornecedor beneficiario da ata de registro de precos, observadas as
condicOes nela estabelecidas, optar pela aceitacao ou nao do fornecimento do material
decorrente de adesao, desde que nao prejudique as obrigacees presentes e futuras
decorrentes da ata, assumidas corn o &go gerenciador e Orgaos participantes;
4.12 0 quantitativo decorrente das adesoes a esta ata de registro de precos nao podera
exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado para o Orgao
gerenciador e Orgaos participantes, independente do /limier° de Orgaos nao participantes
que aderirem.
4.13 A contratacao junto ao fornecedor registrado, apos informacao emitida pelo
Departamento de LicitacOes e Contratos da Prefeitura Municipal de Salitre/CE sera
formalizada por intermedio de instrumento contratual, ou outro similar;
4.14 A(s) detentora(s) da Ata de Registro de Precos devera manifestar, por escrito, seu
eventual interesse na prorrogacao do ajuste, em prazo nao inferior a 30 (trinta) dias do
termino da vigencia desta Ata. A ausencia do pronunciamento, dentro do prazo, dara
ensejo a Administracao, a seu exdusivo criterio, de promover nova licitacao, do lote, item
e/ou subitem, descabendo a detentora o direito a qualquer recurso ou indenizacao.
5. PRAZOS E LOCAIS DA PRESTACAO DOS SERVICOS:
5.1 Retirada da OS/ Autorizacao de Servico e respectiva Nota de Empenho: Ate
) dias rateis, contados dos respectivos pedidos.
5.2 Para retirada de cada OS e nota de empenho ou mesmo a Carta Contrato perante a
unidade requisitante, a detentora da Ata de Registro de Precos, caso exigido por lei e a
criterio da Contratante, devera apresentar a CND e o Certificado de Regularidade do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico (documentos originais), desde que transcorrido
03 (tres) meses, contados da assinatura desta Ata.
5.3 Unidades Requisitantes:
5.3.1 0 objeto desta licitacao podera ser requisitado pelas Unidades Municipais,
inclusive entidades da Administracao Indireta interessadas, durante a sua vigencia,
desde que corn a devida anuencia da(s) detentora(s).
6. ORGAOS E ENTES ADERENTES:
6.1 Todos os orgaos/entes da Administracao Pirblica Municipal Direta e Indireta, que
emitiram solicitacao para consolidar o objeto da ARP referente ao SRP
, relacao
esta que passa a integrar este instrumento, como se aqui estivesse transcrito.
7. PENALIDADES
7.1 Pelo descumprimento do ajuste, a detentora sujeitar-se-a as penalidades diante
especificadas, que s6 deixarao de ser aplicadas nos casos previstos expressamente na
comprovacao, pela detentora, anexada aos autos, da ocorrencia de forca major impeditiva
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do cumprimento contratual; ou manifestacao da unidade requisitante informando que o
ocorrido derivou de fatos imputaveis a Administracao:
7.1.1 A recusa em assinar a ata de registro de precos dentro do prazo estabelecido
neste edital ficara impedida de licitar e contratar corn a Administracao PUblica do
Estado do Ceara, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicao, a pessoa fisica ou juridica, que praticar
quaisquer atos previstos no artigo 7° da Lei 10.520/02, c.c. praticas que contrariem
disposicoes do Decreto 7.892/13;
7.1.2 Multa por dia de atraso para os consertos, substituicoes ou ainda para
instalacao de equipamentos sera de 5% (cinco por cento), calculados sobre o valor
descrito na Ordem de Fornecimento;
7.2 Multa pela recusa da detentora em retirar a OS ou nota de empenho ou retira-las fora
do prazo estabelecido, salvo por motivo devidamente justificado: 10% (dez por cento)
sobre o valor da nota de empenha, sem prejuizo da aplicacao da pena de suspensao
temporaria do direito de licitar e contratar corn a AP, pelo prazo minimo de 90 (noventa)
dias, a criterio da Administracao.
7.2.1 Incidira na pena de 1,0 % (urn por cento) se o impedimento a retirada da nota
de empenho ou a assinatura do contrato for motivado pela nao apresentacao de
TODAS as certidOes pertinentes a sua Regularidade Fiscal e Trabalhista.
7.3 Multa por atraso: 1,0% (urn por cento) por dia para a (s) entrega(s) programada(s),
nao superior a 20% (vinte por cento), a qual incidira sobre o valor da quantidade que
deveria(am) ser(em) entregue(s).
7.4 Multa por inexecucao total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor da nota
de empenho.
7.5 Multa por problemas tecnicos: 20% (vinte por cento) sobre o valor do(s) material(s)
entregue(s) corn problemas tecnicos, mais multa de 1% (urn por cento) ao dia, se o
equipamento corn problemas tecnicos nao for substituido em 05 (cinco) dias uteis,
contados da data em que a Administracao tiver comunicado a irregularidade a empresa.
7.6 Multa de 10% (dez por cento) por descumprimento de quaisquer das obrigacoes
decorrentes do ajuste, que nao estejam previstas nos subitens anteriores, a qual incidira
sobre o valor da nota de empenho.
7.7 0 prazo para pagamento das multas sera. de 05 (cinco) dias titeis a contar da intimacao
da empresa apenada, a criterio da Administracao e sendo possivel, o valor devido sera
descontado da importancia que a empresa tenha a receber da AP. Nao havendo
pagamento, o valor sera inscrito como divida ativa, sujeitando a devedor a processo
executivo.
7.8 Demais sancoes previstas no Capitulo IV da Lei federal ng 8666/93, corn as teracoes
introduzidas pela Lei federal Tr° 8.883/94 e legislacao correlata.
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7.8.1 As multas sao independentes e a aplicacao de uma nao exclui as demais,
quando cabiveis.
7.9 A Secretaria de Protecao Social e Direitos Humanos do Municipio de Salitre, na
condicao de Orgao gestor do Sistema de Registro de Precos, a aplicacao das penalidades
previstas na respectiva Ata e, quando nao aplicadas no prazo de 30 (trinta) dias pela
unidade Administrativa, devera a unidade requisitante informar textualmente se a
infracao ocorreu por forca maior, por culpa da detentora ou por fato imputavel a
Administracao.
7.9.1 Das decisoes de aplicacao das penalidades, cabera recurso nos termos do inciso
XVII do art. 4° da Lei 10.520/02 c/c art. 109 da Lei federal n° 8666/93, observados os
prazos fixados no primeiro diploma;
7.9.2 Os recursos devem ser dirigidos a maior autoridade da unidade que praticou
o ato recorrido, protocolizados, nos dias titeis, no horario de expediente normal da
reparticao.
OBSERVACAO: Nao serao conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-simile,
correio eletrOnico ou qualquer outro meio de comunicacao, se, dentro do prazo previsto
em lei, a peca inicial original nao Liver sido protocolizada.
8. CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO CONFORME PREcOS
REGISTRADOS NA ATA:
8.1 0 objeto da Ata de Registro de Precos sera recebido pela unidade requisitante,
provisoriamente, consoante o disposto no artigo 73, inciso II, da Lei n° 8666/93, corn as
alteracOes introduzidas pela Lei federal n° 8.883/94 e demais normas pertinentes,
dependendo da necessidade e complexidade do objeto.
8.2 Os materiais objeto da Ata de Registro de Precos deverao ser prestados na unidade
requisitante ou local por ela designado, conforme discriminado na OS ou mesmo no
histOrico da Nota de Empenho, acompanhado da fatura ou nota fiscal.
9. CONDICOES DE PAGAMENTO:
9.1 0 pagamento sera reali7ado mediante o fornecimento do objeto contratual, e de
conformidade corn as Obrigacoes da Contratada e apOs a apresentacao da respectiva
documentacao fiscal;
9.2 0 pagamento do produto recebido sera efetuado, em att 30(trinta) Bias contados da
data do recebimento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo gestor da
contratacao;
9.3 No ato do pagamento quando for o caso, a contratada devera COM ROVAR,
mediante apresentacao de TODAS as certidoes pertinentes a sua Regularidade Fiscal e
Trabalhista;
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9.4 E vedada a realizacao de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo nao
estiver de acordo corn as especificacOes deste instrumento.
10.READEQUAQA0 DE PREcOS:
10.1 Durante o period° de vigencia da Ata de Registro de Precos (12 meses), os precos nao
serao reajustados, ressalvada, entretanto, a possibilidade de revisao ou readequacao dos
precos vigentes conforme previsao editalicia e na lei federal 8.666/93.
10.2 Durante a vigencia da Ata, os precos registrados deverao permanecer compativeis
corn os precos de mercado. Independente de provocacao da Secretaria de Protecao Social
e Direitos Humanos, no caso de reducao nos precos de mercado, ainda que temporaria,
a(s) detentora(s) obriga(m)-se a comunicar a Secretaria de Protecao Social e Direitos
Humanos, a novo preco que substituira o entaa registrado, podendo esta agir de officio.
10.2.1 Caso a detentora venha a se locupletar corn a reducao efetiva de precos de
mercado nao repassada a Administracao, ficara obrigada a restituicao do que
tinha recebido indevidamente.
10.3 0 acompanhamento dos precos pela Secretaria de Protecao Social e Direitos
Humanos, nao desobriga as unidades requisitantes de efetivarem pesquisa de mercado
previamente a efetiva contratacao.
11.RESCISAO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS:
11.1 0 fornecedor devera ter seu registro cancelado quando:
a) o fornecedor que descumprir as condicees da Ata de Registro de Precos; nao
comparecer para retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administracao, sem justificativa aceitavel; nao aceitar reduzir seu preco
registrado, quando este tornar-se superior aqueles praticados no mercado; tiver presentes
razOes de interesse ptiblico e der causa a rescisao adrninistrativa por qualquer dos
motivos previstos no art. 78, da Lei n0 8.666/93, nos termos do art. 29 do Decreto Estadual
11.319/2004;
b) cabera a Diretoria de Licitacees e Contratos Administrarivos - Secretaria de Protecao
Social e Direitos Humanos, em despacho fundamentado da autoridade competente,
cancelar o registro, quando nas hipOteses supracitadas, assegurando aos fornecedores o
contraditario e a ampla defesa, conforme previsto no 1° do art. 29 do Decreto Estadual
11.319/2004;
11.2 Pela ADMINISTRAcAO, quando:
11.1.1 a detentora nao cumprir as obrigacOes constantes da Ata de egistro de
Precos;
11.1.2 a detentora nao formalizar contrato decorrente do Registro de Prec s ou nao
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administracao nao
aceitar sua justificativa.
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11.1.3 a detentora der causa a rescisao administrativa de contrato decorrente do
Registro de Precos;
11.1.4 em qualquer das hipOteses de inexecucao total ou parcial do contrato (OS ou
NE);
11.1.5 Os precos registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo
mercado e a detentora nao aceitar sua reducao;
11.1.6 Por razOes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas pela
Administracao;
11.1.7 Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das condicoes
de habilitacao e/ou qualificacao exigidas na licitacao.
OBSERVAcAO: a comunicacao de cancelamento do preco registrado, nos casos
previstos no item anterior, sera feita pessoalmente ou por correspondencia corn aviso de
recebirnento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao registro de
precos. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessivel o endereco da detentora, a
comunicacao sera feita por publicacao no DOE/CE, pelo menos por uma vez,
considerando-se cancelado o preco registrado dez dias ap6s a publicacao.
11.2 Pela DETENTORA, quando, mediante solicitacao por escrito, comprovar estar
impossibilitada de cumprir as exigencias da Ata de Registro de Precos, sem prejuizos das
sancOes cabiveis.
11.2.1 A solicitacao da detentora para cancelamento do preco registrado devera ser
formulada corn antecedencia de 30 (trinta) dias, facultada a Administracao a
aplicacao das penalidades previstas na clausula 7, caso nao aceitas as razOes do
pedido.
11.2.2 A rescisao ou suspensao dos fomecimentos dos servicos corn fundamento no
artigo 78, inciso XV (por fato da contratante), da Lei n° 8666/93 devera ser
notificada expressamente a contratante, no prazo minimo de 30 (trinta) dias.
11.3 A Administracao, a seu criterio, podera convocar, pela ordem, as demais licitantes
classificadas, para assumirem o fornecimento do objeto da Ata de Registro de Precos,
desde que concordem corn o fornecimento nas mesmas condicoes propostas pela(s)
detentora(s).
12. AUTORIZAcA0 PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DA ATA E EMISSAO
DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO:
12.1 A execucao do objeto da presente ata, sera autorizada pelo Ordenador d Despesas
da Secretaria Contratante, ou por quem aquele delegar competencia.
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12.2 A celebracao de instrumentos contratuais, a emissao das notas de empenho, sua
retificacao ou cancelamento, total ou parcial sera° igualmente autorizados pela mesma
autoridade acima mencionada, ou a quern esta delegar a competencia para tanto.
13. DISPOSICOES GERAIS:
13.1 A autorizacdo de fornecimento somente estara caracterizada mediante
emissao/recebimento da nota de empenho, carta contrato ou instrumento equivalente,
decorrente da Ata de Registro de Precos.
13.2 Os Orgdos e entes do Municipio nao se obrigam a utilizar exclusivamente o registro
de preco, uma vez que este nao apresenta compromisso de aquisicao, podendo cancels-lo
a qualquer momenta, desde que julgue conveniente ou oportuno, sem que tal decisao
caiba recurso de sua detentora ou qualquer indenizacao por parte do Municipio.
13.3 Os precos registrados, nos termos do 4 4° do artigo 15 da Lei n° 8666/93, tern carater
orientativo (preco maxima), podendo sempre ser renegociados a menor, inclusive para
itens similares, quando do chamamento para contTatacao, considerando as parametros
dos precos registrados e o comportamento apresentado pelo mercado. A pesquisa de
preco reali7ada devera constar no respectivo processo de pagamento.
13.4 Os pedidos as detentoras da Ata deverao ser efetuados atraves de OS's ou simples
Nota de Empenho, protocolizados ou enviados atraves de "e-mail" ou outra forma
semelhante, deles constando: data, valor unitario e quantidade, local para entrega,
carimbo e assinatura do responsavel da unidade requisitante, e, ainda, data, hora e
identificacao de quern os recebeu, juntando-se sua c6pia nos processos de liquidacao e de
requisicao.
13.5 A detentora fica obrigada a atender todos as pedidos efetuados durante a vigencia da
Ata de Registro de Precos, ainda que o fornecimento decorrente tenha que ser efetuado
apes o prazo de sua vigencia, desde que nao ultrapassem, ern urn periodo de 30 (trinta)
dias, a estimativa de consumo estabelecida, podera ser acrescida de 25% (vinte e cinco
por cento) conforme disposicao legal.
13.6. Caso os servicos prestados nao correspondam as especificaoes editalicias e desta
Ata, serao rescindidos, sem prejuizo da aplicacao das sancees previstas no edital e nesta
Ata.
13.7 0 preco a ser pago pelos Orgdos e entes e o vigente na data em que o pedido for
entregue a detentora da Ata do S.R.P., independentemente da data de entrega do produto
na unidade requisitante, ou de autorizacao de readequacao atraves da Secretaria de
Protecao Social e Direitos Humanos, nesse intervalo de tempo.
13.8 Na hip6tese da detentora da Ata de Registro de Precos se negar a receber o edido,
este devera ser enviado pelo Correia, via AR ou sob registro, considerando-se como
efetivamente recebido na data 24 (vinte e quatro horas) da data da postagem, para todos
os efeitos legais.
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13.9 A detentora da Ata de Registro de Precos devera comunicar a Diretoria de LicitacOes
e Contratos Administrativos - Secretaria de Protecao Social e Direitos Humanos, toda e
qualquer alteracao nos dados cadastrais, para atualizacao.
13.10 As alteracees contratuais obedecerao a Lei n° 8.666/93, corn modificacees
introduzidas pela Lei n° 8.883/94 ou legislacao que as vierem a substituir, e ainda ao
consenso entre as partes, na forma legal.
13.11 Ao detentor da Ata cabe assegurar o fornecimento dos materiais conforme definido
na sua proposta e aceita pelo pregoeiro, sem prejuizo de todas as disposicoes previstas no
Cedigo do Consumidor e Cedigo Civil Brasileiro.
13.12 Para solucionar quaisquer questOes oriundas desta Ata de S.R.P., e competente, por
forca de lei, o Foro na cidade de Salitre, observadas as disposicees constantes do § 6° do
artigo 32 da Lei n0 8.666/93.
Salitre/CE,

de

de 2021.

SIGNATARIOS:
Orgao Gestor do Registro de Precos:

CONTRATANTE
Empresa detentora do Registro de Precos:

EM PRESA:
CNPJ:
Nome do Representante:
Cargo:
CPF:
TESTEMUNHAS:
01.
CPF:
02.
CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALITRE - CEARA

unictoxt

,7,8* cofficse01•0.
,
PREFE TURA MUNICIPAL DE

Praca Sao Francisco, SIN
CEP: 63.155-000, SalitreiCeara
Fone: (88) 3537 1201
www.salitre.ce gov.br
salitre@salitre.ce.gov.br

Salitre
MUDAR PARA AVANCAR

' "LI

ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
RELACAO DOS FORNECEDORES BENEFICIARIOS DO REGISTRO DE
PRECOS

Empresa:
ITEM

CNPJ:

ESPECIFICA00

UNID.

Prazo de entrega:
QUANT.

MARCA

VALOR
UNITARIO

FORNECEDOR

ANEXO H DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N0
DADOS COMPLEMENTARES DO FORNECEDOR

Fornecedor:
Representante Legal:
Endereco:
Telefone/Fax:
E-mail:
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VALOR
TOTAL

