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Pregao Eletronico n° 073/2019 - SME

Processo n° PO-vM Sc\ÿ(To\\

Banco do Brasil: AA-O

A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAQAO (SME), por intermedio do pregoeiro e dos
membros da equipe de apoio designados pelo ato 523/2017 - SECOG e ato 82/2019 -
SECOGE, torna publico que realizara licitagao na modalidade PREGAO na forma Eletronica.

1. DO TIPO: MENOR PREQO, POR LOTE.

2. DA FORMA DE FORNECIMENTO: POR DEMANDA.

3. DA BASE LEGAL: Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002; Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal 5.450, de 31 de maio de 2005; Decreto
Municipal n° 2.026 de 02 de maio de 2018; Decreto Municipal n° 1.886 de 07 de junho de
2017; e, subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, com suas
alteragoes, e do disposto no presente Edital e seus anexos.

4. OBJETO: Contratagao de empresa para fornecimento de fardamentos escolares
personalizados para o uso dos alunos da Rede Publica Municipal de Ensino de Sobral/CE,
conforme as especificagoes e quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referenda deste
Edital.

5. DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALIZAgAO

5.1 O Edital esta dispomvel gratuitamente nos sftios www.sobral.ce.qov.br. campo:
LICITACOES; OU no portal do Banco do Brasil, www.licitacoes-e.com.br.

5.2. O certame sera realizado por meio do sistema do Banco do Brasil, no enderego
eletronico www.licitacoes-e.com.br.

6. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

6.1.INlCIODOACOLHIMENTODASPROPOSTAS:/A(06ÿ ft* 0V°°

6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: CHOl\ C£'.oOÿ

6.3. INfCIO DASESSAO DE DISPUTA DE PREQOSO( ( o'}.I14 Cftoo l\
6.4. REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as references de tempo utilizadas pelo sistema
sera observado o horario de Brasilia/DF.

6.5. Na hipotese de nao haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impega a realizagao do certame na data prevista, a sessao sera remarcada, para no mi'nimo
48h (quarenta e oito horas) a contar da respectiva data.

7. DO ENDEREQO E HORARIO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTAgAO

7.1. Edificio Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1.250,
4° Andar, Centro, Municfpio de Sobral, CEP: 62.011-065.

7.2. Conter no anverso do envelope o nome do pregoeiro, numero do pregao e o nome do
orgao.

7.3. Horario de expediente da Prefeitura Municipal de Sobral: das 8h as 12h e das 13h
as 16h.

8. DOS RECURSOS ORgAMENTARIOS

8.1. As despesas decorrentes da contratagao correrao pela fonte de reiursos daÿME, com
as seguintes dotagoes orgamentarias:

06.01.12.361.0149.2.090.3.3.90.30.00.1.111.0000.00; /\ Jv )
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06.01.12.361.0149.2.092.3.3.90.30.00.1.111.0000.00;

06.01.12.366.0150.2.097.3.3.90.30.00.1.111.0000.00;
06.01.12.365.0153.2.102.3.3.90.30.00.1.111.0000.00.

Fonte de Recurso: Municipal.

9. DA PARTICIPAQAO

9.1. Podera participar desta licitagao toda e qualquer pessoa fisica e juridica idonea cuja
natureza seja compativel com o objeto licitado.

9.1.1. Os interessados em participar deste certame deverao estar credenciados junto ao
sistema do Banco do Brasil S.A.

9.1.1.1. As regras para credenciamento estarao disponiveis no sitio constante no subitem
5.2 deste edital.

9.4. Os lotes 01 a 04 serao de ampla disputa. Sera garantida aos licitantes microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei
Federal n° 11.488/2007, como criterio de desempate, preference de contratagao nos termos
previsto na Segao I do Capitulo V da Lei Complementar n° 123/2006 e alteragoes
introduzidas pela lei complementar 147/2014.

9.5. Tratando-se de microempresas, empresas de pequeno porte e as cooperativas que se
enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal n° 11.488/2007, e que nao se encontram
em qualquer das exclusoes relacionadas no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar n°
123/2006 e alteragoes introduzidas pela lei complementar 147/2014, deverao declarar no
Sistema do Banco do Brasil o exercicio de preference previsto em Lei.

9.6. A participagao implica a aceitagao integral dos termos deste edital.

9.7. E vedada a participagao de pessoa fisica e de pessoa juridica nos seguintes
casos:

9.7.1. Sob a forma de consorcio, qualquer que seja sua constituigao.

9.7.2. Que tenham em comum urn ou mais socios cotistas e/ou prepostos com procuragao.

9.7.3. Que estejam em estado de insolvencia civil, processo de falencia, recuperagao judicial
ou extrajudicial, dissolugao, fusao, cisao, incorporagao e liquidagao.

9.7.4. Impedidas de licitar e contratar com a Administragao.

9.7.5. Suspensas temporariamente de participar de licitagao e impedidas de contratar com a

Administragao.

9.7.6. Declaradas inidoneas pela Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes desta condigao.

9.7.7. Servidor publico ou empresas cujos dirigentes, gerentes, socios ou componentes de

seu quadro sejam funcionarios ou empregados publicos da entidade contratante ou

responsavel pela licitagao.

9.7.8. Estrangeiras nao autorizadas a comercializar no pais.

9.7.9. Cujo estatuto ou contrato social nao inclua no objetivo social Wa empreÿa'atividade
compativel com o objeto do certame.

10. DA FORMA DE APRESENTAQAO DA PROPOSTA ELETRdNigA/\/\
10.1. Os licitantes deverao enviar suas propostas ate jj/aata
abertura das mesmas, consignando o prego global
diretos e indiretos, de acordo com o especificado nest£ edjtefT.

ra Wesigiiadas para a
s lote€, indfuidak toiaos os custos
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10.1.1. O campo “Informagoes Adicionais” podera ser utilizado a criterio do licitante.

10.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas por eles apresentadas, ate o
termino do prazo para recebimento.

10.3. E vedada a identificagao do licitante, sob pena de desclassificagao.

11. DA ABERTURA E ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

11.1. Abertas as propostas, o pregoeiro fara as devidas verificagoes, avaliando a
aceitabilidade das mesmas. Caso ocorra alguma desclassificagao, devera ser fundamentada
e registrada no sistema.

11.2. Os pregos deverao ser expressos em reais, com ate 02 (duas) casas decimais em
seus valores globais.

11.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro e
somente estas participarao da etapa de lances.

12. DA ETAPA DE LANCES

12.1. O pregoeiro dara infcio a etapa competitiva no horario previsto no subitem 6.3, quando,
entao, os licitantes poderao encaminhar lances.

12.2. Para efeito de lances, sera considerado o VALOR GLOBAL DOS LOTES.

12.2.1. Os licitantes poderao ofertar lances sucessivos, desde que inferiores ao seu ultimo
lance registrado no sistema, ainda que este seja maior que o menor lance ja ofertado por
outro licitante.

12.2.2. Em caso de dois ou mais lances de igual valor, prevalece aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

12.3. Durante a sessao publica de disputa, os licitantes serao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado. O sistema nao identificara o autor dos lances ao pregoeiro
nem aos demais participantes.

12.4. No caso de desconexao entre o pregoeiro e o sistema no decorrer da etapa
competitiva, o sistema podera permanecer acessivel a recepgao dos lances, retornando o
pregoeiro, quando possfvel, sem prejuizos dos atos realizados.

12.4.1. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera
suspensa, sendo reiniciada somente apos comunicagao expressa do pregoeiro aos
participantes, atraves de mensagem no sistema, divulgando data e hora da reabertura da
sessao.

12.5. A etapa inicial de lances sera encerrada pelo pregoeiro, seguida do tempo randomico,
que podera ser de 1 (urn) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema eletronico.

12.6. Transcorrido o tempo randomico, o sistema detectara a existencia de situagao de
empate ficto. Em cumprimento ao que determina a Lei Complementar n° 123/2006 e
alteragoes introduzidas pela lei complementar 147/2014, a microempresa, a empresa de
pequeno porte e a cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal xp>
11.488/2007 e que ofertou lance de ate 5% (cinco por cento) superior ao menor preÿpÿa
arrematante que nao se enquadre nessa situagao de empate, sera convoi

pregoeiro, na sala de disputa, para, no prazo de 5 (cinco) minutos, util)zai|flo-seÿte
preference, ofertar novo lance inferior ao melhor lance registrado, sobcei

12.6.1. Nao havendo manifestagao do licitante, o sistema verificaraÿTeXs
situagao de empate, realizando o chamado de forma autopÿticÿli
situagao de empate, o sistema emitira mensagem, cabendo ao pretjoeira

pelo
ciireito de

ireclusao.
jramtsia de outro em
lao\haVendo outra
Manponencerrada
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a disputa do lote.

12.7. O sistema informara a proposta de menor prego ao encerrar a fase de disputa.

13. DO LICITANTE ARREMATANTE

13.1. O pregoeiro podera negociar exclusivamente pelo sistema, em campo proprio, a fim de
obter melhor prego.

13.2. A partir de sua convocagao, o arrematante devera:

13.2.1. Encaminhar no prazo de ate 24 (vinte e quatro) horas para o e-mail
ricardo.branco@sobral.ce.qov.br. a proposta de pregos com os respectivos valores rea-
dequados ao ultimo lance.

13.2.2. Remeter, em conformidade com o item 7 deste edital, o original da proposta escrita
com os documentos de habilitagao, em ate 48 horas.

13.2.3. Ser«i recebida a documentagao PREFERENCIALMENTE em C6PIA
AUTENTICADA DIGITAL desde que assinado por autoridade certificadora devidamente
licenciada pelo ICP-BRASIL (INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS
BRASILEIRA), nos termos da Medida Provisoria N° 2.200-2/01, ocasiao em que a
documentagao podera ser enviada somente por e-mail com ulterior confirmagao da
autenticidade pelo pregoeiro.

13.2.4. O licitante que efetuar a entrega da proposta escrita e, quando for o caso, os seus
anexos, em conformidade com o item 7 deste edital e no prazo de ate 24 (vinte e quatro)
horas, fica dispensado de envia-la por e-mail.

13.3. O envio da documentagao por meio eletronico nao prescinde a entrega desta por es-
crito, cuja postagem devera ser comprovada, sempre que solicitado, por meio de instrumen-
to capaz de identificar a hora e data de envio ou permitir seu rastreamento via internet.

13.4. As amostras deverao ser entregues no prazo e enderego definidos no Anexo I - Termo
de Referenda, deste edital.

13.5. O descumprimento dos prazos acima estabelecidos e causa de desclassificagao do
licitante, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a
ordem de classificagao.

14. DA PROPOSTA COMERCIAL

14.1. A proposta devera ser apresentada, em 01 (uma) via, sendo uma original, com os
pregos ajustados ao menor lance, nos termos do Anexo II deste Edital, devendo a ultima
folha vir assinada obrigatoriamente pelo representante legal do licitante, em linguagem clara
e concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com as especificagoes dos servigos,
quantitativos e demais informagoes relativas ao servigo ofertado.

14.2. Prazo de validade nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua
emissao.

14.3. Apos a apresentagao da proposta nao cabera desistencia, sob pena de aplicagao das
punigoes previstas na clausula “DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS” deste Edital.

15. DA HABILITAQAO

15.1. DA HABILITAQAO JURIDICA -PESSOA JURIDICA

15.1.1. Registro comercial quando se tratar de EMPRESA INDIVIDUALA>ÿ

15.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigorÿrt5ompa»nBd(Sde suas altera-
goes, ou o Contrato Social Consolidado, devidamente reajstfado apdno|p Ve tratar de SOCI-
EDADES COMERCIAIS. / \ V )
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15.1.3. Ato Constitutive, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de suas altera-
goes, ou o Contrato Social Consolidado, devidamente registrado e acompanhado de docu-
mentos de eleigao de seus administradores quando se tratar de SOCIEDADES POR
AQOES.

15.1.4. Inscrigao ou ato constitutive acompanhado de prova da diretoria em exercicio quan¬
do se tratar de SOCIEDADES CIVIS.

15.1.5. Decreto de autorizagao e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedi-
do pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir, quando se tratar de EMPRE-
SAS OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAIS.

15.2. DA HABILITAQAO FISCAL E TRABALHISTA

15.2.1. Inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoal Juridica (CNPJ);

15.2.2. Certidao Negativa de Debitos Municipals;

15.2.3. Certidao Negativa de Debitos Estaduais;

15.2.4. Certidao Conjunta Negativa de Debitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ati-
va da Uniao, abrangendo inclusive os debitos relativos ao INSS;

15.2.5. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

15.2.6. Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas.

15.3. DAQUALIFICAQAO TECNICA

15.3.1, Comprovagao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compatlvel em
caracteristicas com o objetivo da licitagao, mediante apresentagao de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico e privado.

15.3.2. Fica facultado aos licitantes a apresentagao de contrato ou instrumento habil que
comprove a prestagao do servigo objeto do atestado de capacidade tecnica mencionado no
item anterior.

15.3.3. Caso o(s) atestado(s), certidao(oes) ou declaragao(oes) nao explicite(m) com clareza
os servigos prestados, este(s) devera(ao) ser acompanhado do respectivo contrato ou
instrumento congenere que comprove o objeto da contratagao.

15.3.4. Caso a apresentagao do(s) atestado(s), certidao(oes) ou declaragao(oes) nao sejam
suficientes para o convencimento do pregoeiro, promover-se-a diligencia para a
comprovagao da capacidade tecnica, como preconiza o art. 43, § 3° da lei 8.666/93, em
aplicagao subsidiaria a Lei 10.520/2002 e Decreto Municipal 2026/2018.

15.4. DAQUALIFICAQAO ECONOMICO-FINANCEIRA

15.4.1. Certidao negativa de falencia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor judicial da sede da pessoa juridica ou certidao negativa de execugao patrimonial
expedida no domicilio da pessoa fisica.

15.5. DA REGULARIZAQAO DO TRABALHO INFANTIL

15.5.1. O licitante devera apresentar documento, relativo ao cumprimento do disposto no
inciso XXXIII do art. 7° da Constituigao Federal e na Lei Federal n° 9.854/1999, confgc
Anexo III - DECLARAQAO RELATIVAAO TRABALHO DE EMPREGADO f/IENOR.ÿÿ
15.6. Os documentos de habilitagao deverao ser apresentados dg

15.6.1. Obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da mafriz, t
alguma filial, todos da mesma filial, com excegao dos dopdmenjpg'
para matriz como para todas as filiais. O contrato sera odlebradM d

Forma:

dada matriz, se de
|e Rao \]alidos tanto

sede que
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apresentou a documentagao.

15.6.2. O documento obtido atraves de sitios oficiais, que esteja condicionado a aceitagao
via internet, tera sua autenticidade verificada pelo pregoeiro.

15.6.3. Caso haja documento redigido em idioma estrangeiro, o mesmo somente sera
considerado se acompanhado da versao em portugues, firmada por tradutor juramentado.

15.6.4. Dentro do prazo de validade. Na hipotese de o documento nao constar
expressamente o prazo de validade, este devera ser acompanhado de declaragao ou
regulamentagao do orgao emissor que disponha sobre sua validade. Na ausencia de tal
declaragao ou regulamentagao, o documento sera considerado valido pelo prazo de 90
(noventa) dias, contados a partir da data de sua emissao, quando se tratar de documentos
referentes a habilitagao fiscal e economico-financeira.

15.6.5. Em original ou por qualquer processo de reprografia autenticada.

15.6.6. Sera recebida a documentagao PREFERENCIALMENTE em C6PIA AUTENTICADA
DIGITAL desde que assinado por autoridade certificadora devidamente licenciada pelo ICP-
BRASIL (INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS BRASILEIRA), nos termos da
Medida Provisoria N° 2.200-2/01, ocasiao em que a documentagao podera ser enviada
somente por e-mail com ulterior confirmagao da autenticidade pelo pregoeiro.

15.6.7. Caso a documentagao tenha sido emitida pela internet, so sera aceita apos a
confirmagao de sua autenticidade.

15.7. OUTRAS DISPOSigOES

15.7.1. Havendo restrigao quanto a regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, da
empresa de pequeno porte ou da cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei
Federal n° 11.488/2007, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir
de declarado o vencedor, para a regularizagao do(s) documento(s), podendo tal prazo ser
prorrogado por igual periodo, conforme dispoe a Lei Complementar n° 123/2006.

15.7.2. A nao comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, ate o final do prazo
estabelecido, implicara na decadencia do direito, sem prejuizo das sangoes cabfveis, sendo
facultado ao pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificagao.

16. DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

16.1. Para julgamento das propostas sera adotado o criterio de MENOR PREQO por lote
observadas todas as condigoes definidas neste Edital.

16.1.1. A proposta final para o lote nao podera confer item com valor superior ao
estimado pela administracao, sob pena de desclassificacao, independentemente do
valor total do lote, devendo o licitante, readequar o valor do(os) item(s) aos valores
constantes no mapa de precos.

16.2. Se a proposta de menor prego e/ou amostra nao forem aceitaveis, ou, ainda, se o
licitante desatender as exigences habilitatorias, o pregoeiro examinara a proposta
subsequente, verificando sua compatibilidade e a habilitagao do participante, na ordem de
classificagao, e assim sucessivamente, ate a apuragao de uma proposta que atenda a este
edital.

16.2.1. O licitante remanescente que esteja enquadrado no percentuaÿestabelecido
44, §2°, da Lei Complementar n° 123/2006, no dia e hora designados belo pregoejifdTsera
convocado na ordem de classificagao, no “chat de mensagem”, Bara\\ofertar>T(ovo lance
inferior ao melhor lance registrado no LOTE para, no prazo de 05 (cincoMmxlfos, utilizar-se
do direito de preference.

16.3. Serao desclassificadas as propostas comerciais:

no.

\

J
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16.3.1. Em condigoes ilegais, omissoes, ou conflitos com as exigencias deste edital.

16.3.2. Com pregos superiores aos praticados no mercado, ou comprovadamente
inexequiveis.

16.4. A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema.

17. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAQOES

17.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio deverao ser enviados
ao pregoeiro, ate 03 (tres) dias uteis anteriores a data fixada para abertura das propostas,
exclusivamente por meio eletronico, enderegados a ricardo.branco@sobral.ce.qov.br.

informando o numero deste pregao no sistema Banco do Brasil e o Orgao interessado.

17.1.1. As respostas aos esclarecimentos formulados serao encaminhadas aos interessa-
dos, atraves do respectivo e-mail e ficarao disponiveis no sitio www.sobral.ce.qov.br. no
campo “Servigos/Licitagoes”.

17.2. Ate 02 (dois) dias uteis anteriores a data fixada para abertura das propostas, qualquer
pessoa podera impugnar o presente Edital, mediante petigao por escrito, protocolizada no
Edificio Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 1° An-
dar, Centro, Municfpio de Sobral, CEP: 62.011-065 ou no e-mail
ricardo.branco@sobral.ce.qov.br, ate as 17:00 h, no horario oficial de Brasflia/DF. Indicar
o n° do pregao e o pregoeiro responsavel.

17.2.1. Nao serao conhecidas as impugnagoes apresentadas fora do prazo legal e/ou
subscritas por representante nao habilitado legalmente. A petigao de impugnagao devera
constar o enderego, e-mail e telefone do impugnante ou de seu representante legal.

17.3. Cabera ao pregoeiro, auxiliado pela area interessada, e a autoridade competente,
decidir sobre a petigao de impugnagao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

17.4. Acolhida a impugnagao contra este Edital, sera designada nova data para a realizagao
do certame, exceto se a alteragao nao afetar a formulagao das propostas.

18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

18.1. Qualquer licitante podera manifestar, de forma motivada, a intengao de interpor
recurso, em campo proprio do sistema, no prazo de ate 04 (quatro) horas uteis depois de
declarado o vencedor, quando Ihe sera concedido o prazo de 03 (tres) dias para
apresentagao das razoes por escrito, devidamente protocolizadas no enderego constante no
subitem 7.1. deste Edital. Os demais licitantes ficam desde logo convidados a apresentar
contrarrazoes dentro de igual prazo, que comegara a contar a partir do termino do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos.

18.2. Nao serao conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante
nao habilitado legalmente ou nao identificado no processo licitatorio para responder pelo
proponente.

18.3. Afalta de manifestagao conforme o subitem 18.1. deste Edital importara na decaden-
cia do direito de recurso.

18.4. Os recursos contra decisao do pregoeiro nao terao efeito suspensivo.

18.5. O acolhimento de recurso importara na invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento. \

18.6. A decisao em grau de recurso sera definitiva, e dela dar-se-a conhecjiaiÿnto aos
licitantes no enderego eletronico constante no subitem 5.1. desteÿEq[itatT'ÿ/xÿ
19. DAADJUDICAQAO E DA HOMOLOGAQAO \
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19.1. A adjudicagao dar-se-a pelo pregoeiro quando nao ocorrer interposigao de recursos.
Caso contrario, a adjudicagao ficara a cargo da autoridade competente.

19.2. A homologagao da licitagao e de responsabilidade da autoridade competente e so po¬
dera ser realizada depois da adjudicagao do objeto ao vencedor.

19.3. O sistema gerara ata circunstanciada, na qual estarao registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrencias relevantes.

20. DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS

20.1. O licitante que ensejar o retardamento da execugao do certame, nao mantiver a
proposta, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal,
ficara impedido de licitar e contratar com a Administragao Municipal e sera descredenciado
nos sistemas cadastrais de fornecedores, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

20.2. Sem prejuizo da sangao prevista no item anterior, incidira multa de 3% (tres por cento)
sobre o valor de referenda para a licitagao, na hipotese de o infrator retardar o procedimento
de contratagao ou descumprir preceito normativo ou as obrigagoes assumidas, tais como:

a) deixar de entregar documentagao exigida para o certame licitatorio;

b) desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela
Administragao;

c) tumultuar a sessao publica da licitagao;

d) descumprir requisitos de habilitagao na modalidade pregao, a despeito da declaragao em
sentido contrario;

e) propor recursos manifestamente protelatorios em sede de licitagao;

f) deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na hipotese de o infrator
se enquadrar como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006;

20.3. Em caso de o vencedor recusar-se a assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, incidira multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o
valor total da adjudicagao da licitagao, sem prejuizo das sangoes previstas no item 20.1.

20.4. O licitante recolhera a multa por meio de Documento de Arrecadagao Municipal (DAM),
o qual podera ser substituido por outro instrumento legal, em nome do orgao contratante.
Caso nao o faga, sera cobrado pela via judicial.

20.5. Nenhuma sangao sera aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditorio, na
forma da lei.

21. DA CONTRATAQAO

21.1. A adjudicataria tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da convocagao,
para a assinatura do contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez por igual periodo,
desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificadgÿer
aceito. .
21.2. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovagao dasconoigoes
exigidas neste edital, as quais deverao ser mantidas pela contratgqa
da contratagao. \
21.3. Quando a adjudicataria nao comprovar as condigops habilitate
edital, ou recusar-se a assinar o contrato, podera/ser cp«$dadÿ o|
pregoeiro, desde que respeitada a ordem de classiftragao,

de<nabilitagao
fodo o periodo

ppnsig]nadas neste
rcitante pelo

iraj depofeydfe comprovados os
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requisitos habilitatorios e feita a negociagao, assinar o contrato.

21.4. A forma de pagamento, prazo contratual, reajuste, recebimento e demais condigoes

aplicaveis a contratagao estao definidas no Anexo IV - Minuta do Contrato, parte deste
edital.

22. DAS DISPOSIQOES GERAIS

22.1. Esta licitagao nao importa necessariamente em contratagao, podendo a
autoridade competente revoga-la por razoes de interesse publico, anula-la por
ilegalidade de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante decisao devidamente
fundamentada, sem quaisquer reclamagoes ou direitos a indenizagao ou reembolso.

22.2. E facultada ao pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitagao, a
promogao de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo
licitatorio, vedada a inclusao posterior de documentos que deveriam constar originariamente
na proposta e na documentagao de habilitagao.

22.3. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo pregoeiro ou o nao
atendimento as solicitagoes ensejara DESCLASSIFICAQAO ou INABILITAQAO.
22.4. Toda a documentagao fara parte dos autos e nao sera devolvida ao licitante, ainda que
se trate de originais.

22.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-ao os dias de inicio e
incluir-se-ao os dias de vencimento. Os prazos estabelecidos neste Edital se iniciam e se
vencem somente em dia de expediente na Prefeitura do Municfpio de Sobral-CE.

22.6. Os licitantes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagoes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

22.7. O desatendimento de exigences formais nao essenciais nao implicara no afastamento
do licitante, desde que seja possivel a aferigao da sua qualificagao e a exata compreensao
da sua proposta.

22.8. O pregoeiro e a equipe de apoio nao autenticarao copias de documentos exigidos
neste Edital, devendo OBRIGATORIAMENTE toda a documentagao apresentada em
processo de fotocopia ser AUTENTICADA em Cartorio, preferencialmente por via eletronica.

22.9. Cabera ao licitante acompanhar as operagoes no sistema eletronico, ficando
responsavel pelo onus decorrente da perda de negocios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

22.10. O pregoeiro podera sanar erros formais que nao acarretem prejuizos para o objeto da
licitagao, a Administragao e os licitantes, dentre estes, os decorrentes de operagoes

aritmeticas.

22.11. Os casos omissos serao resolvidos pelo pregoeiro, nos termos da legislagao
pertinente.

22.12. As normas que disciplinam este pregao serao sempre interpretadas em favor da
ampliagao da disputa.

22.13. O foro designado para julgamento de quaisquer questoes judiciais resultantes deste
Edital sera o da Comarca de Sobral-CE.

22.14. Toda documentagao exigida devera ser apresentada na forrta prevista
15.6.5. deste edital.

23. DOS ANEXOS \U(

23.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parted \
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCE

ANEXO II - CARTA PROPOSTA

ANEXO III - DECLARAQAO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR

ANEXO IV -MINUTA DO CONTRATO

Sobral - CE, de /y de 2CF_.

f\
CIENTE:

/ /t'rtiMts '/ k??uYt)TH

RANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS

Secretariq/Municipal da Educagao

,'k

ARRCOSO CASTELO BRANCORICARDO B

Pregoeiro

Assessorado por:

DAYANNA KARLA COELHO XIMENES

Coordenadora Juridica da SME

OAB/CE n° 26.147
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria Administrativa - SME.

2. OBJETO: Contratagao de empresa para fornecimento de fardamentos escolares
personalizados para o uso dos alunos da Rede Publica Municipal de Ensino de Sobral/CE,
conforme especificagoes constantes no Termo de Referenda.

2.1. Este objeto sera realizado atraves de licitagao na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, do tipo MENOR PREQO POR LOTE, com fornecimento POR DEMANDA.

3. DA JUSTIFICATIVA:

3.1. A Secretaria Municipal da Educagao de Sobral (SME) vem implementando ag5es

voltadas para a qualidade e o bem-estar das criangas e adolescentes atendidas nas

instituigoes publicas de ensino do Municipio. O uso do fardamento na escola publica - que e

elemento de integragao e de promogao da inclusao e da igualdade social - agrega tanto

criangas como adolescentes em rn'vel igualitario, acabando com as desigualdades causadas

pelas diferengas sociais. O fardamento se constitui como uma forma de identificagao dos

alunos e garantem status e seguranga ao corpo discente, favorecendo urn sentimento de

pertencimento ao grupo social, fundamental para o desenvolvimento psicossocial da crianga

e do adolescente. Deste modo, faz-se necessario a aquisigao de uniformes para alunos da

rede municipal, considerando que urn uniforme padronizado e perene distingue e, ao mesmo

tempo, integra o aluno a instituigao a qual pertence, refletindo no comportamento, na

identidade visual e no seu estimulo pedagogico.

4. DAS ESPECIFICAQOES E QUANTITATIVOS

LOTE 1

QUANTESPECIFICAQAO DO OBJETOITEM UND

CAMISETA- TECIDO: malha dry fit, 100% poliester, gramatura 120g/m2.
COR: branca. DETALHE: recorte nos ombros na mesma malha ng cor
amarela (escala cmyk: cO m20 y100 kO), gola V de punho dd_me

composigao da malha da camiseta na cor amarela (escala cpiÿkAcO
y100 kO) e personalizagao frente e costas em sublimaga*v SubPlrm
Frente e Costas: Logotipo da Prefeitura Municipal de Sobral. (Egracag)ao
Infantil - 01 a 05 anos) conforme modelo anexo._/ \\ V

;ma

1.1 UND. 10.100
IO
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SHORT - TECIDO: helanca, 100% poliamida, gramatura: 260g/m2. COR:
amarela (escala cmyk: cO m20 y100 kO). DETALHE: recorte lateral na
mesma helanca na cor branca e personalizagao no recorte lateral em
sublimagao. Sublimagao: Logotipo da Prefeitura Municipal de Sobral.
(Educagao Infantil - 01 a 05 anos) conforme modelo anexo.

1.2 UND. 10.100

LOTE2

ESPECIFICAgAO DO OBJETOITEM UND QUANT

CAMISA COM MANGA - TECIDO: malha dry fit, 100% poliester, gramatura
120g/m2. COR: branca. DETALHE: recorte nos ombros na mesma malha
na cor amarela (escala cmyk: cO m20 y100 kO) gola careca de punho da
mesma composigao da malha da camiseta na cor amarela (escala cmyk:
cO m20 y100 kO) e personalizagao frente e costas em sublimagao.
Sublimagao: Frente e Costas: Logotipo da Prefeitura Municipal de Sobral.
(Ensino Fundamental I - 06 a 11 anos) Conforme modelo anexo._

2.1 UND. 11.600

BERMUDA - TECIDO: jeans, 50% algodao e 50% poliester, 11 OZ. COR:
Azul Marinho. DETALHE: bolso na frente, barra presa por urn botao e bolso
nas costas. Personalizagao na frente em silk. SILK: Logotipo da Prefeitura
Municipal de Sobral. (Ensino Fundamental I - 06 a 11 anos). Cos com
elastico. Conforme modelo anexo.

2.2 UND. 11.600

LOTE3

ESPECIFICAQAO DO OBJETOITEM UND QUANT

CAMISA COM MANGA - TECIDO: malha dry fit, 100% poliester, gramatura
120g/m2. COR: branca. DETALHE: recorte nos ombros na mesma malha
na cor amarela (escala cmyk: cOO m20 y100 kO), gola polo em malha
Piquet 67% algodao e 33% poliester na cor amarela (escala cmyk: cOO
m20 y100 kO) e personalizagao frente e costas em sublimagao.
Sublimagao: Frente e Costas: Logotipo da Prefeitura Municipal de Sobral.
(Ensino Fundamental II - 11 a 16 anos e EJA ) Conforme modelo em
anexo.

3.1 UND. 12.200

LOTE4

ESPECIFICAQAO DO OBJETOITEM UND QUANT

CAMISETA ED. FISICA MASCULINO - TECIDO: malha dry fit, 100%
poliester, gramatura 120g/m2. COR: branca. DETALHE: recorte nos ombros
na mesma malha na cor amarela (escala cmyk: cO m20 y100 kO), gola V de
punho da mesma composigao da malha da camiseta na cor amarela
(escala cmyk: cO m20 y100 kO) e personalizagao frente e costas em
sublimagao. Sublimagao: Frente e Costas: Logotipo da Prefeitura Municipal
de Sobral. (Ensino Fundamental II - 11 a 16 anos) conforme modelo em
anexo.

4.1 5.000UND.
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SHORT ED. FISICA MASCULINO - TECIDO: helanca, 100% poliamida,
gramatura: 260g/m2. COR: Amarela (escala cmyk: cO m20 y100 kO).
DETALHE: recorte lateral na mesma helanca na cor branca e
personalizagao no recorte lateral em sublimagao. Sublimagao: Logotipo da
Prefeitura Municipal de Sobral. (Ensino Fundamental II - 11 a 16 anos)
conforme modelo em anexo.
CAMISETA ED. FISICA FEMININO - TECIDO: malha dry fit, 100%
poliester, gramatura 120g/m2. COR: branca. DETALHE: manga raglan na
mesma malha na cor amarela (escala cmyk: cO m20 y100 kO), gola careca
de punho da mesma composigao da malha da camiseta na cor branca e
personalizagao frente e costas em sublimagao. Sublimagao: Frente e
Costas: Logotipo da Prefeitura Municipal de Sobral. (Ensino Fundamental II
-11 a 16 anos) conforme modelo em anexo.__
SHORT ED. FISICA FEMININO - TECIDO: helanca, 100% poliamida,
gramatura: 260g/m2. COR: Amarela (escala cmyk: cO m20 y100 kO).
DETALHE: recorte lateral na mesma helanca na cor branca e
personalizagao no recorte lateral em sublimagao. Sublimagao: Logotipo da
Prefeitura Municipal de Sobral. (Ensino Fundamental II - 11 a 16 anos)
conforme modelo em anexo.

4.2 UND. 5.000

4.3 UND. 5.100

4.4 UND. 5.100

Qbs.: Havendo divergences entre as especificacoes deste anexo e as do sistema.
prevalecerao as deste anexo.

4.1. Os lotes 01 a 04 serao de ampla disputa. Sera garantida aos licitantes microempresas,
empresas de pequeno porte e cooperativas que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei
Federal n° 11.488/2007, como criterio de desempate, preference de contratagao nos termos
previsto na Segao I do Capitulo V da Lei Complementar n° 123/2006 e alteragoes
introduzidas pela lei complementar 147/2014.

4.2. Especificagao Detalhada:

4.2.1. Comum a todos os itens:

4.2.1.1. Os itens descritos neste Termode Referenda deverao ser fornecidos de acordo com
o modelo constante no Anexo A destetermo.

4.2.1.2. Os fardamentos deverao ser de boa qualidade (boa costura, acabamento e
modelagem e durabilidade). O produto que nao atender a esta exigence sera devolvido ao
fornecedor e imediatamente substituido, correndo por conta exclusiva do contratado as
despesas com o transporte decorrente deste procedimento.

4.3. Das amostras:

4.3.1. Serao solicitadas amostras dos licitantes arrematantes dos itens por ele arrematado;

4.3.2. O licitante arrematante devera apresentar pelo menos 01 (uma) unidade de cada item
arrematado, em involucros lacrados e opacos, tendo no frontispicio do involucro a seguinte
descrigao:

A SECRETARY MUNICIPAL DA EDUCAQAO DE SOBRAL/CE

PREGAO ELETRONICO N° 073/2019 t x-

ORGAO DE ORIGEM DA LICITAQAO: SECRETARY MUNICIPAL DAÿDJJCAQAO
AMOSTRA DO ITEM N° _ - LOTE N°_
4.3.3. A analise das amostras tern o objetivo de verificar a equivalence dpMtermofertado com
as especificagoes solicitadas no edital; /V\ \\ \
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4.3.4. As amostras deverao ser enviadas no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis,
contados a partir da notificagao do pregoeiro via sistema, para o seguinte enderego: Rua
Viriato de Medeiros, n° 1250, 2° andar, CEP: 62011-060, em Sobral/CE.

4.3.5. As amostras serao analisadas por uma comissao de servidores especialmente
designada para este fim pela autoridade competente. A comissao tecnica devera avaliar a
conformidade das amostras com as especificagoes constantes do Termo de Referenda,
adotando os seguintes criterios:

a) Analise visual do material;

b) Conformidade Tecnica;

c) Resistencia do material;

d) Qualidade do material;

e) Durabilidade do material.

4.3.6. Nao sera feito qualquer pagamento ou indenizagao referente as amostras,
independentemente de aceitagao ou nao da proposta. Caso a proposta seja aceita, a
amostra ficara retida na Secretaria Municipal da Educagao - SME para comparagao de
qualidade com as demais unidades a serem adquiridas;

4.3.7. Apos o vencimento do contrato, ou se a proposta nao for aceita, a amostra ficara a
disposigao para que a empresa licitante retire pessoalmente a amostra em ate 30 (trinta)
dias, independentemente de qualquer notificagao. Nao sendo a amostra procurada no prazo
previsto, ela sera integrada ao patrimonio/almoxarifado ou sera descartada.

4.3.8. Podera ainda a Secretaria Municipal da Educagao - SME solicitar, a qualquer
momento, durante a execugao do objeto contratado, novas amostras, para o fim de
comparar com os produtos que serao entregues, podendo estas amostras serem sujeitas as
mesmas analises acima ja especificadas.

5. DAS DOTAQOES ORQAMENTARIAS
5.1. As despesas decorrentes da contratagao correrao pela fonte de recursos da SME, com
as seguintes dotagoes orgamentarias:

06.01.12.361.0149.2.090.3.3.90.30.00.1.111.0000.00;
06.01.12.361.0149.2.092.3.3.90.30.00.1.111.0000.00;

06.01.12.366.0150.2.097.3.3.90.30.00.1.111.0000.00;

06.01.12.365.0153.2.102.3.3.90.30.00.1.111.0000.00.

Fonte de Recurso: Municipal.

6. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

6.1. Quanto a entrega:

6.1.1. O objeto contratual devera ser entregue em conformidade com as especificagoes
estabelecidas neste Termo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento da
nota de empenho ou instrumento habil, no Almoxarifado da SME, localizado na Avenida
Senador Fernandes Tavora, N° 1177 Bairro Sinha Saboia, nos horarios e dias da semana de
Segunda a Sexta-Feira, no horario de 08h00 as 12h00 e 13h00 as 16h00.

6.1.2. A entrega do objeto sera de inteira responsabilidade da CONTFUVTADA, sendo estÿf
responsavel por toda despesa decorrente de transporte e descarrecmmento doÿtJjeto,
comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causadJasÿeleÿvÿ
6.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior OLTÿSA fonuifo,ÿ >desde que
justificados ate 02 (dois) dias uteis antes do termino do prazp'ae en«e<$\e acfeitos pela
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contratante, nao serao considerados como inadimplemento contratual.

6.1.4. A CONTRATADA devera entregar qualquer quantidade solicitada pelo municipio, nao
podendo, portanto, estipular cotas rmnimas ou maximas para entrega.

6.2. Quanto ao recebimento:

6.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificagao da
conformidade do objeto com as especificagoes, devendo ser feito por pessoa credenciada
pela CONTRATANTE.

6.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, apos a
verificagao da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condigoes
estabelecidas foram atendidas e a consequente aceitagao das Notas Fiscais pelo gestor da
contratagao, devendo haver rejeigao no caso de desconformidade.

6.2.3. Caso o material licitado nao atenda as especificagoes exigidas ou apresente defeitos,
nao sera aceito, sujeitando-se o fornecedor a aplicagao das penalidades previstas no termo
do contrato.

7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera efetuado ate 30 (trinta) dias contados da data da apresentagao da
nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratagao, mediante credito em
conta corrente em nome da contratada, preferencialmente no Banco Itau.

7.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorregoes sera devolvida a contratada para as
devidas corregoes. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comegara a fluir a
partir da data de apresentagao da nota fiscal/fatura corrigida.

7.2. Nao sera efetuado qualquer pagamento a contratada em caso de descumprimento das
condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

7.3. E vedada a realizagao de pagamento antes da execugao do objeto ou se o mesmo nao
estiver de acordo com as especificagoes deste instrumento.

7.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados a apresentagao dos seguintes
comprovantes:

7.4.1. Documentagao relativa a regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e
Municipal.

7.5. Toda a documentagao exigida devera ser apresentada em original ou por qualquer
processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartorio. Caso esta
documentagao tenha sido emitida pela internet, so sera aceita apos a confirmagao de sua
autenticidade.

8. DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS

8.1. No caso de inadimplemento de suas obrigagoes, a contratada estara sujeita, sem
prejuizo das sangoes legais nas esferas civil e criminal, as seguintes penalidades:

8.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) multa moratoria de 0,33% (trinta e tres centesimos por cento) por dia de atraso na eptfega
de material ou execugao de servigos, ate o limite de 9,99%, correspondente a ateÿSO (trinta)
dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente a parte inidilÿiplejjÿT excluida,
quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no

b) multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adi«fiicdlgao da licitagao

mento fiscal;
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em caso de recusa do infrator em assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente;

c) multa de 3% (tres por cento) sobre o valor de referenda para a licitagao, na hipotese de o
infrator retardar o procedimento de contratagao ou descumprir preceito normativo ou as
obrigagoes assumidas, de acordo com as hipoteses exemplificativas previstas no art. 55,
inciso III, alineas "a" a "f, do Decreto Municipal n° 1886/2017;

d) multa de 3% (tres por cento) sobre o valor total da adjudicagao da licitagao, quando
houver descumprimento das normas juridicas atinentes ou das obrigagoes assumidas de
acordo com as hipoteses exemplificativas previstas no art. 55, inciso IV, alineas "a" a "o", do
Decreto Municipal n° 1886/2017;

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicagao da licitagao, na hipotese
de o infrator entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificagoes e
condigoes contratadas e/ou com vicio, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto
improprio para o fim a que se destina;

f) multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando o
infrator der causa, respectivamente, a rescisao do contrato;

g) multa indenizatoria, a titulo de perdas e danos, na hipotese de o infrator ensejar a
rescisao do contrato e sua conduta implicar em gastos a Administragao Publica superiores
aos contratados ou registrados.

8.1.2. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execugao do contrato, comportar-se de
modo inidoneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e
contratar com a Administragao Municipal e sera descredenciado nos sistemas cadastrais de
fornecedores, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas neste instrumento e
das demais cominagoes legais.

8.2. O CONTRATADO recolhera a multa por meio de:

8.2.1. Documento de Arrecadagao Municipal (DAM), podendo ser substituido por outro
instrumento legal, em nome do 6rgao contratante. Caso nao o faga, sera cobrado pela via
judicial.

8.2.2. Descontos ex-officio de qualquer credito existente da CONTRATADA ou cobradas
judicialmente e terao como base de calculo o cronograma inicial dos servigos.

8.3. Nenhuma sangao sera aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditorio, na forma
da lei.

9. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

9.1. Executar e entregar o objeto em conformidade com as condigoes deste instrumento.

9.2. Manter durante toda a execugao do objeto, em compatibilidade com as obrigagoes
assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

9.3. Aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os percentuais de acrescimos ou
supressoes limitados ao estabelecido no §1°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/199ÿ
tomando-se por base o valor contratual. . \
9.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a coryarante ou
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execugao do objeto,j3aaTx>£te™k
para efeito de exclusao ou redugao de sua responsabilidajleo WAele a\

aÿterceiros,

ser arguido
contratante

tmmmmr
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proceder a fiscalizagao ou acompanhar a execugao contratual.

9.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir
sobre a execugao contratual, inclusive as obrigagoes relativas a salarios, previdencia social,
impostos, encargos sociais e outras providencias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel
cumprimento das leis trabalhistas e especi'ficas de acidentes do trabalho e legislagao
correlata, aplicaveis ao pessoal empregado na execugao contratual.

9.6. Prestar imediatamente as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagagoes de carater tecnico,
hipotese em que serao respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

9.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, a suas expensas, no
total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugao ou de materials empregados, ou em desconformidade com as
especificagoes deste termo, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua notificagao,
independentemente das penalidades aplicaveis ou cabfveis.

9.8. Cumprir, quando for o caso, as condigoes de garantia do objeto, responsabilizando-se
pelo perfodo oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo minimo exigido pela
Administragao.

9.9. Providenciar a substituigao de qualquer professional envolvido na execugao do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagao da contratante.

10. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

10.1. Solicitar a execugao do objeto a contratada atraves da emissao de Ordem de Servigo.

10.2. Proporcionar a contratada todas as condigoes necessarias ao pleno cumprimento das
obrigagoes decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal nQ
8.666/1993 e suas alteragoes.

10.3. Fiscalizar a execugao do objeto contratual atraves de sua unidade competente,
podendo, em decorrencia, solicitar providencias da contratada, que atendera ou justificara
de imediato.

10.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execugao do objeto
contratual.

10.5. Efetuar os pagamentos devidos a contratada nas condigoes estabelecidas neste
Termo.

10.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

11. DA FISCALIZAQAO

11.1. A execugao contratual sera acompanhada e fiscalizada pela Sra. MARIA ROSIANA
DOS SANTOS, Gerente da Celula de Logistica da SME, especialmente designada para este
fim pela contratante, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993,
doravante denominado simplesmente de GESTOR. >

12. PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUQAO DO CONTRATO \ \
12.1. O prazo de vigencia do contrato sera de 12 (doze) mespsf'cOTit;
assinatura, na forma do paragrafo unico, do art. 61, da Lei Federal n° 8ÿ
12.2. A publicagao resumida do instrumento de contrato dar-seÿa naVoilria

>artir da sua
i/199:

paragrafo
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unico, do art. 61, da Lei Federal n° 8.666/1993.

12.3. O prazo de execugao do objeto deste contrato e de 12 (doze) meses, contados a partir
do recebimento da Ordem de Servigo.

12.4. O prazo de execugao podera ser prorrogado nos termos do § 1° do art. 57 da Lei
Federal n° 8.666/1993.

13. DA QUALIFICAQAO TECNICA

13.1. Comprovagao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o objetivo da licitagao, mediante apresentagao de atestado(s)
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico e privado.

13.2. Fica facultado aos licitantes a apresentagao de contrato ou instrumento habil que
comprove a prestagao do servigo objeto do atestado de capacidade tecnica mencionado no
item anterior.

13.3. Caso o(s) atestado(s), certidao(oes) ou declaragao(oes) nao explicite(m) com clareza
os servigos prestados, este(s) devera(ao) ser acompanhado do respectivo contrato ou
instrumento congenere que comprove o objeto da contratagao.

13.4. Caso a apresentagao do(s) atestado(s), certidao(oes) ou declaragao(oes) nao sejam
suficientes para o convencimento do pregoeiro, promover-se-a diligencia para a
comprovagao da capacidade tecnica, como preconiza o art. 43, 3° da lei 8.666/93, em
aplicagao subsidiaria a Lei 10.520/2002 e Decreto Municipal 2.026/2018.

14. DOS ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO A-MODELO DOS FARDAMENTOS ESCOLARES.
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ANEXO A

MODELO DOS FARDAMENTOS ESCOLARES

IMAGENS REFERENTES AO LOTE 1
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IMAGENS REFERENTES AO LOTE 2

FRENTE: COSTAS:
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IMAGENS REFERENTES AO LOTE 3
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IMAGENS REFERENTES AO LOTE 4
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ANEXO II - CARTA PROPOSTA

A

Central de Licitagoes do Municfpio de Sobral

Ref.: Pregao Eletronico n° 073/2019

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informagoes previstas no edital
e seus anexos.

1. Identificagao do licitante:

• Razao Social:

• CPF/CNPJ e Inscrigao Estadual:

• Enderego completo:

• Representante Legal (nome, nacionalidade, estado civil, profissao, RG, CPF, domici-
lio):

• Telefone, celular, fax, e-mail:

2. Condigoes Gerais da Proposta:

• A presente proposta e valida por
emissao.

• O objeto contratual tera garantia de

3. Formagao do Prego

.) dias, contados da data de sua

)

Lote

Item Especificagao Marca /
Fabricante

Unid. Quant. Prego Unit. Prego Total
(R$) (R$)

Valor Total

Local, data

Assinatura de representante legal

(nome do cargo)
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ANEXO III - DECLARAQAO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR

MODELO - EMPREGADOR PESSOA FISICA/PESSOA JURIDICA

(Identificagao do licitante), inscrito no CPF/CNPJ n°
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.
acrescido pela Lei Federal n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e, em qualquer trabalho,
menores de dezesseis anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de quatorze anos.

., DECLARA, para

Local, data

Assinatura de representante legal

(nome do cargo)

/ X
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO

Contrato n° / 20

Processo n°

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM (OJA

E (O) A _, ABAIXO
QUALIFICADOS, PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

A(O) , situada(o) na , inscrita(o) no CNPJ sob o
doravante denominada(o) CONTRATANTE, neste ato_, (nacionalidade), portador da

, residente e

n°
representada(o) pelo _
Carteira de Identidade n°
domiciliada(o) em (Municfpio - UF), na

e do CPF n°
, e a

sedecom na
, CEP: , Fone:

inscrita no CPF/CNPJ sob o n° _
CONTRATADA, representada neste ato pelo
portador da Carteira de Identidade n°_
residente

, doravante denominada
_, (nacionalidade),

, e do CPF n°
(Municipiodomiciliada(o) UF),

, tem entre si justa e acordada a celebragao do
e em na

presente contrato, mediante as clausulas e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA-DA FUNDAMENTAQAO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregao Eletronico n° 073/2019, e
seiis anexos, os preceitos do direito publico, e a Lei Federal n° 8.666/1993, com suas
alteragoes, e, ainda, outras leis especiais necessarias ao cumprimento de seu objeto.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAgAO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato esta vinculado aos termos do edital do Pregao Eletronico
n° 073/2019, e seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, os quais constituem parte
deste instrumento, independentemente de sua transcrigao.

CLAUSULA TERCEIRA- DO OBJETO

3.1. Constitui objeto deste contrato a Contratagao de empresa para fornecimento de
fardamentos escolares personalizados para o uso dos alunos da Rede Publica Municipal de
Ensino de Sobral/CE, de acordo com as especificagoes e quantitativos previstos no Anexo I
- Termo de Referenda do edital e na proposta da CONTRATADA.

3.2. Dos Lotes contratados:

Lote

Item Especificagao Marca /
Fabricante

Unid Qntd Valor Unitaril
do Item R$ÿ

telor totem)

,R$ /

- .... J
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Valor Total do(s) item (ns) R$

CLAUSULA QUARTA- DA FORMA DE FORNECIMENTO

4.1. A entrega do objeto dar-se-a sob a forma POR DEMANDA, nos termos estabelecidos na
Clausula Decima do presente instrumento.

CLAUSULA QUINTA-DOS PREQOS E DO REAJUSTAMENTO

5.1. O prego contratual global importa na quantia de R$_

5.2. O prego e fixo e irreajustavel.

(.

CLAUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento sera efetuado ate 30 (trinta) dias contados da data da apresentagao da
nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratagao, mediante credito em
conta corrente em nome da contratada, preferencialmente no Banco Itau.

6.2. A nota fiscal/fatura que apresente incorregoes sera devolvida a contratada para as
devidas corregoes. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior comegara a fluir a
partir da data de apresentagao da nota fiscal/fatura corrigida.

6.3. Nao sera efetuado qualquer pagamento a contratada, em caso de descumprimento das
condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

6.4. E vedada a realizagao de pagamento antes da execugao do objeto ou se o mesmo nao
estiver de acordo com as especificagoes deste instrumento.

6.5. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados a apresentagao dos comprovantes:

6.5.1. Documentagao relativa a regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo
de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e
Municipal.

6.6. Toda a documentagao exigida devera ser apresentada em original ou por qualquer
processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada em cartorio. Caso esta
documentagao tenha sido emitida pela internet, so sera aceita apos a confirmagao de sua
autenticidade.

CLAUSULA SETIMA- DOS RECURSOS ORQAMENTARIOS

7.1. As despesas decorrentes da contratagao serao provenientes dos recursos:

06.01.12.361.0149.2.090.3.3.90.30.00.1.111.0000.00;
06.01.12.361.0149.2.092.3.3.90.30.00.1.111.0000.00;
06.01.12.366.0150.2.097.3.3.90.30.00.1.111.0000.00;

06.01.12.365.0153.2.102.3.3.90.30.00.1.111.0000.00.

Fonte de Recurso: Municipal.

CLAUSULA OITAVA -DO PRAZO DE VIG£NCIA E DE EXECUQAO

8.1. O prazo de vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a fa spa '
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assinatura, na forma do paragrafo unico, do art. 61, da Lei Federal n° 8.666/1993.

8.2. A publicagao resumida do instrument de contrato dar-se-a na forma do paragrafo
unico, do art. 61, da Lei Federal n° 8.666/1993.

8.3. O prazo de execugao do objeto deste contrato e de 12 (doze) meses, contados a partir
do recebimento da Ordem de Fornecimento.

8.4. O prazo de execugao podera ser prorrogado nos termos do §1° do art. 57 da Lei Federal
n° 8.666/1993.

CLAUSULA NONA- DA GARANTIA CONTRATUAL

9.1. Nao sera exigida prestagao de garantia para esta contratagao.

CLAUSULA DECIMA-DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

10.1. Quanto a entrega:

10.1.1. O objeto contratual devera ser entregue em conformidade com as especificagoes
estabelecidas neste Termo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento da
nota de empenho ou instrument habil, no Almoxarifado da SME, localizado na Avenida

Tavora,
Bairro Sinha Saboia, nos horarios e dias da semana de Segunda a Sexta-Feira, no horario
de 08h00 as 12h00 e 13h00 as 16h00.

10.1.2. A entrega do objeto sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta
responsavel por toda despesa decorrente de transport e descarregamento do objeto,
comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causadas a ele.

10.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que
justificados ate 02 (dois) dias uteis antes do termino do prazo de entrega, e aceitos pela
contratante, nao serao considerados como inadimplemento contratual.

10.1.4. A CONTRATADA devera entregar qualquer quantidade solicitada pelo municipio, nao
podendo, portanto, estipular cotas mi'nimas ou maximas para entrega.

10.2. Quanto ao recebimento:

10.2.1. PROVISORIAMENTE, mediant recibo, para efeito de posterior verificagao da
conformidade do objeto com as especificagoes, devendo ser feito por pessoa credenciada
pela CONTRATANTE.

10.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido Termo de Recebimento Definitivo, apos a
verificagao da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condigoes
estabelecidas foram atendidas e a consequent aceitagao das Notas Fiscais pelo gestor da
contratagao, devendo haver rejeigao no caso de desconformidade.

10.2.3. Caso o material licitado nao atenda as especificagoes exigidas ou apresente
defeitos, nao sera aceito, sujeitando-se o fornecedor a aplicagao das penalidades previstas
no termo do contrato.

Senador Fernandes N° 1177

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS OBRIGAQ6ES DA CONTRATADi

11.1. Prestar os servigos em conformidade com as condigoes deste instrurr)

11.2. Manter durante toda a execugao do objeto, em compatibilidi
assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidaf na Ijj

ito.
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11.3. Aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os percentuais de acrescimos ou
supressoes limitados ao estabelecido no §1°, do art. 65, da Lei Federal n° 8.666/1993,
tomando-se por base o valor contratual.

11.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros,
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execugao do objeto, nao podendo ser arguido
para efeito de exclusao ou redugao de sua responsabilidade o fato de a contratante proce-
der a fiscalizagao ou acompanhar a execugao contratual.

11.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir
sobre a execugao contratual, inclusive as obrigagoes relativas a salarios, previdencia social,
impostos, encargos sociais e outras providencias, respondendo obrigatoriamente pelo fiel
cumprimento das leis trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho e legislagao
correlata, aplicaveis ao pessoal empregado na execugao contratual.

11.6. Prestar imediatamente as informagoes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela contratante, salvo quando implicarem em indagagoes de carater tecnico,
hipotese em que serao respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

11.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, a suas expensas,
no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugao ou de materials empregados, ou em desconformidade
com as especificagoes deste termo, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua notificagao,
independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis.

11.8. Cumprir, quando for o caso, as condigoes de garantia do objeto, responsabilizando-se
pelo periodo oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo rnmirno exigido pela
Administragao.

11.9. Providenciar a substituigao de qualquer profissional envolvido na execugao do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagao da contratante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

12.1. Solicitar a execugao do objeto a contratada atraves da emissao de Ordem de
Fornecimento/Servigo.

12.2. Proporcionar a contratada todas as condigoes necessarias ao pleno cumprimento das
obrigagoes decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal n2
8.666/1993 e suas alteragoes.

12.3. Fiscalizar a execugao do objeto contratual atraves de sua unidade competente,
podendo, em decorrencia, solicitar providencias da contratada, que atendera ou justificara
de imediato.

12.4. Notificar a contratada de qualquer irregularidade decorrente da execugao do objeto
contratual.

12.5. Efetuar os pagamentos devidos a contratada nas condigoes estabelecidas neste
contrato.

12.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA -DA FISCALIZAQAO

13.1. A execugao contratual sera acompanhada e fiscalizada pela
DOS SANTOS, Gerente da Celula de Logistica da SME, especialme
fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no/art. SV

MARIA RQSIANA
n6ra este
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8.666/1993, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

CLAUSULA DECIMAQUARTA- DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS

14.1. No caso de inadimplemento de suas obrigagoes, a contratada estara sujeita, sem
prejuizo das sangoes legais nas esferas civil e criminal, as seguintes penalidades:

14.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) multa moratoria de 0,33% (trinta e tres centesimos por cento) por dia de atraso na entrega
de material ou execugao de servigos, ate o limite de 9,99%, correspondente a ate 30 (trinta)
dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, excluida,
quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;

b) multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicagao da licitagao
em caso de recusa do infrator em assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente;

c) multa de 3% (tres por cento) sobre o valor de referenda para a licitagao, na hipotese do
infrator retardar o procedimento de contratagao ou descumprir preceito normativo ou as
obrigagoes assumidas, de acordo com as hipoteses exemplificativas previstas no art. 55,
inciso III, alineas "a" a T, do Decreto Municipal n° 1886/2017;

d) multa de 3% (tres por cento) sobre o valor total da adjudicagao da licitagao, quando
houver descumprimento das normas juridicas atinentes ou das obrigagoes assumidas de
acordo com as hipoteses exemplificativas previstas no art. 55, inciso IV, alineas "a" a "o", do
Decreto Municipal n° 1886/2017;

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicagao da licitagao, na hipotese
de o infrator entregar objeto contratual em desacordo com a qualidade, especificagoes e
condigoes contratadas e/ou com vicio, irregularidade ou defeito oculto, que tome o objeto
improprio para o fim a que se destina;

f) multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando o
infrator der causa, respectivamente, a rescisao do contrato;

g) multa indenizatoria, a titulo de perdas e danos, na hipotese de o infrator ensejar a
rescisao do contrato e sua conduta implicar em gastos a Administragao Publica superiores
aos contratados ou registrados.

14.1.2. O licitante que falhar ou fraudar na execugao do contrato, comportar-se de modo
inidoneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar
com a Administragao Municipal e sera descredenciado nos sistemas cadastrais de
fornecedores, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas previstas neste instrumento e
das demais cominagoes legais.

14.2. O CONTRATADO recolhera a multa por meio de:

14.2.1. Documento de Arrecadagao Municipal (DAM), podendo ser substituido por outro
instrumento legal, em nome do 6rgao contratante. Caso nao o faga, sera cobrado pela via
judicial.

14.2.2. Descontos ex-officio de qualquer credito existente da CONTFVVTADA ou cobpadas
judicialmente e terao como base de calculo o cronograma inicial dos

14.3. Nenhuma sangao sera aplicada sem garantia da ampla def(

forma da lei.
iditorio, nac<
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CLAUSULA DECIMA QUINTA-DA RESCISAO CONTRATUAL

15.1. A inexecugao total ou parcial deste contrato e a ocorrencia de quaisquer dos motivos
constantes no art. 78, da Lei Federal n° 8.666/1993 sera causa para sua rescisao, na forma
do art. 79, com as consequencias previstas no art. 80, ambos do mesmo diploma legal.

15.2. Este contrato podera ser rescindido a qualquer tempo pela CONTRATANTE, mediante
aviso previo de no minimo 30 (trinta) dias, nos casos das rescisoes decorrentes do previsto
no inciso XII, do art. 78, da Lei Federal n° 8.666/1993, sem que caiba a CONTRATADA
direito a indenizagao de qualquer especie.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA PUBLICAQAO

16.1. A publicagao do extrato do presente contrato sera providenciada pela CONTRATANTE,
no Diario Oficial do Municipio - DOM, como condigao indispensavel para sua eficacia, nos
termos do paragrafo unico do art. 61 da Lei n°. 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA SETIMA-DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro do municipio de Sobral no Estado do Ceara para dirimir quaisquer
questoes decorrentes da execugao deste contrato, que nao puderem ser resolvidas na
esfera administrativa.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que esta visado pela
Assessoria Juridica da CONTRATANTE, e do qual se extrairam 03 (tres) vias de igual teor e
forma, para urn so efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vao assinadas
pelos representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Sobral (CE), dede

CONTRATADO(A)CONTRATANTE

Testemunhas:

1.

(nome da testemunha 1)
RG:
CPF:

(nome da testemunha 2)
RG:
CPF:

Visto:

Assessoria Juridica da CONTRATANTE
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