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Pregao Eietrftnico n° 066/2019 - SEGET
Processo n° f’Oi

Banco do Brasil:

A Secretaria da Ouvidoria, Gestae a Transparencia, por intermedio do pregoeiro e dos

membros da equipe de apoio designados pelo ato 523/2017 - SECOG, ato 82/2019 -
SECOGE, ato 296/2019 e 297/2013 - GABPREF, torna publico que reaiizara licitagao na
modalidade PREGAO, para REGISTRO DE PREQO, na forma Eletronica.

1. DO TIPO: MENOR PREQO, POR ITEM.

2. DA FORMA DE FORNECIMENTO: POR DEMANDA.

3. DA BASE LEGAL: Lei Federal n° 10.520, de 17 de Juiho de 2002; Lei Complementar n°
123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal 5.450, de 31 de maio de 2005; Decreto
Federal 7.892 de 23 de janeiro de 2013: Decreto Municipal n° 2.026 de 02 de maio de 2018;

Decreto Municipal n° 1.886 de 07 de iunho de 2017; Decreto Municipal n° 2.018 de 11 de
abril de 2018; 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: Registro de Prego para futuras e eventuais aquisigoes de Material de Consumo
- Copos Descartaveis para atender as necessidades dos orgaos e entidades da Prefeitura
Municipal de Sobral no periodo de I? rneses, conforme as especificagoes e quantitativos
previstos no Anexo I - Termo de Referenda deste Edital.

5. DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALiZACAO
5.1 O Edital esta disponivei gratuirarnente nos sitios www.sobral.ce.aov.br. campo:
SERVIQOS/LICITACOES; ou no portal do Banco do Brasil, www.licitacoes-e.com.br.

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

6. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

6.1. INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS:ÿ/ÿ/ÿ' & 0£o*(*-

6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS:ÿÿ/

6.3. INICIO DASESSAO DE DISPUTA DE PREQOSÿWf*51*ÿ

6.4. REFERENCIA DE TEMPO: Para fodas as referencias de tempo utilizadas pelo
sistema sera observado o horario de Brasilia/DF.

6.5. Na hipotese de nao haver expedients ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impega a realizagao do certame na data prevista, a sessao sera remarcada, para no mfnimo
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 Munic pal 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, niimero 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 ORQAMENTARiOS

8.1. As despesas decorrentes da Aia de Registro de Pregos correrao pela fonte de recursos
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dos orgaos participante do SRP (Sistema de Registro de Pregos), a ser informada quando

da lavratura do instrumento de contrato.

9. DA PARTICIPAQAO
9.1. Podera participar desta licitagao toda e qualquer pessoa fi'sica e jurt'dica iddnea cuja

natureza seja compativel com o objeto iicstado.

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

9.1.2. As regras para credenciamenio estarao disponiveis no sttio constante no subitem 5.2
deste edital.

9.2. Os itens 01, 02 e 03 sao exclusives as microempresas, empresas de pequeno porte e

as cooperativas que se enquadram nos termos disposto no inciso i do art.48 da lei

complementar N° 123/2006, e alteragoes introduzidas pela lei complementar 147/2014, art.
49 da lei municipal N° 1467/2015 e art. 29 do Decreto Municipal 1886/2017.

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 flsica 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 um ou mais socios cotistas e/ou prepostos com procuragao.

9.7.3. Que estejam em estado de insoivencia 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 Piiblica, enquanto perdurarem os motivos
determinates 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 da empresa atividade
compativel com o objeto do certame.

10. DA FORMA DE APRESENTAgAO DA PROPOSTA ELETR6NICA

10.1. Os licitantes deverao enviar suas propostas ate a data e hora designadas para a
abertura delas, consignando o preco global dos itens incluidos todos os custos diretos e
indiretos, de acordo com o especificado neste edital.

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.
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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 expresses em reais, com ate 02 (duas) casas decimals em
seus valores unitarios e 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 inicio a etapa competitiva no horario previsto no subitem 6.3, quando,
entao, os ticitantes poderao encaminhar iances.

12.2. Para efeito de iances, sera considerado o valor global dos itens.

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 pubiica de disputa, os licitantes serao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado. O sistema nao identificard o autor dos lances ao pregoeiro
nem aos demais participates.

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 possivel, 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
participates, atraves de mensagem no sistema, divulgando data e hora da reabertura da
sessao.

12.5. A etapa inicial de lances serd 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 n°
11.488/2007 e que ofertou lance de ate 5% (cinco por cento) superior ao menor prego da
arrematante que nao se enquadre nessa situagao de empate, sera convocada pelo
pregoeiro, na sala de disputa, para, no prazo de 5 (cinco) minutos, utilizando-se do direito de
preferencia, ofertar novo lance inferior ao melhor lance registrado, sob pena de preclusao.

12.6.1. Nao havendo manifestagao do licitante, o sistema verificara a existencia de outro em
situagao de empate, realizando c chamado de forma automatica. Nao havendo outra
situagao de empate, o sistema emitira mensagem, cabendo ao pregoeiro dar por encerrada
a disputa do ITEM.

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

13. DO LICITANTE ARREMATANTE
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13.1. O pregoeiro podera negociar exclusivamente pelo sistema, em campo proprio, a fim de

obter melhor prepo.

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

13.2. A partir de sua convocapao, 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 prepos 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 habilitapao, em ate 48 horas.

13.2.3. Sera recebida a documentapao PREFERENCIALMENTE em C6PIA
AUTENTICADA DIGITAL desde qua 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
documentapao podera ser enviada scmente por e-mail com ulterior confirmapao 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 documentapao por meio eletronico nao prescinde a entrega desta por es-
crito, cuja postagem devera ser comprovada, sempre que solicitado, por meio de instrumen¬
tal 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 enderepo definidos no Anexo I - Termo
de Referenda, deste edital.

13.5. O descumprimento dos prazos aclma estabelecidos e causa de desclassificapao do
licitante, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a
ordem de classificapao.

14. DA PROPOSTA COMERCIAL

14.1. A proposta devera ser apresentada, em 01 (uma) via, sendo urn original, com os
prepos ajustados ao menor lance, com os prepos expressos em reais, com ate 02 (duas)
casas decimais em seus valores unitarios e globais, 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 ernendas, rasuras ou entrelinhas, com as especificapoes
dos servipos, quantitativos e demais informapoes relativas ao servipo ofertado.

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

14.3. Apos a apresentapao da proposta nao cabera desistencia, sob pena de aplicapao das
punipoes previstas na clausula “DAS SANgOES ADMINISTRATIVAS” deste Edital.

15. DA HABILITAQAO
15.1. DA HABILITAQAO JURIDICA - PESSOA JURIDICA

15.1.1. Registro comercial quando se traia: de EMPRESA INDIVIDUAL;

15.1.2. Ato Constitutive, Estatuto ou Gontrato Social em vigor, acompanhado de suas altera-
poes, ou o Contrato Social Consolidado, devidamente registrado quando se tratar de SOCI-
EDADES COMERCIAIS.
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15.1.3. Ato Constitutive, Estatuto ou Gontrato 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 CMS

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 Nacionat 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. DA QUALIFICAQAO TECNICA

15.3.1. 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 dlreito publico ou privado.

15.3.2. Fica facultado aos licitantes a apresentagao de contrato ou instrumento hcibil 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 convencimenio do pregoeiro, promover-se-a diligencia para a
comprovagao da capacidade tecnica, ccmo 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. DA QUALIFICAQAO ECONCMICO-FINANCEIRA

15.4.1. Certidao negativa de falfencia, 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 REGULARIZACAO 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, conforme
Anexo III - DECLARAQAO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR.

15.6. Os documentos de habilitagao deverao ser apresentados da seguinte forma:

15.6.1. Obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matriz, todos da matriz, se de
alguma filial, todos da mesma filial, com excegao dos documentos que sao validos tanto
para matriz como para todas as filiais. O contrato sera ceiebrado com a sede que
apresentou a documentagao.
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15.6.2. O documento obtido atraves de sitios oficiais, que esteja condicionado a aceitagao

via internet, tera sua autenticidade verifieada pe!o 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 vaiidade. Na hipotese de o documento nao constar

expressamente o prazo de validatie, 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 COPIA 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, ccasiao 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 Let
Federal n° 11.488/2007, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir
de declarado o vencedor, para a reguiarizagao do(s) documento(s), podendo tal prazo ser
prorrogado por igual periodo, conforme dlspoe 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 decadenda do direito, sem prejutzo das sangoes cabiveis, sendo
facultado ao pregoeiro convocar os ficitanies remanescentes, por ordem de classificagao.

16. DOS CRITBRIOS DE JULGAMENTO

16.1. Para julgamento das propostas sera adotado o critdrio de MENOR PREgO POR ITEM,
observadas todas as condigoes defirtidas neste Edital.

16.2. Se a proposta de menor prego nao for aceitavel, ou, ainda, se o licitante desatender as
exigences habilitatorias, o pregoeiro examinara a proposta subsequente, verificando sua
compatibilidade e a habilitagao do participate, 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 percentual estabelecido no art.
44, §2°, da Lei Complementar n° 123/2006, no dia e hora designados pelo pregoeiro, sera
convocado na ordem de classificagao, no “chat de mensagem”, para ofertar novo lance
inferior ao melhor lance registrado no 'TEM, para, no prazo de 05 (cinco) minutos, utilizar-se
do direito de preferencia.

16.3. Serao desclassificadas as proposias comerciais:

16.3.1. Em condigoes ilegais, omissoes, du conflitos com as exigences deste edital.

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

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

17. DOS PEDIDOS DE ESCLARECiMENTOS E IMPUGNAgdES

%
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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 eietronieo, enderegados a ricardo.branco@sobrai.ce.qov.br,

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

17.1.1. As respostas aos esdarecimentos formulados serao encaminhadas aos
interessados, atraves do respective e-mail e ficarao disponiveis na Central de Licitagoes da
Prefeitura Municipal de Sobral.

17.2. Ate 02 (dois) dias uteis anteriores a data fixada para abertura das propostas, qualquer
pessoa podera impugnar o presents 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, Municipio de Sobral, CEP: 62.011-065 ou no e-mail
ricardo.branco@sobral.ce.gov.br ate as 17:00 h, no horario oficial de Brastlia/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 habiiitado 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 afefar a formulagao das propostas.

18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVGS

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 protocoiizadas 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 habiiitado 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 importerÿ na invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

18.6. A decisao em grau de recurso $er2 definitiva, e dela dar-se-a conhecimento aos
licitantes no enderego eietronieo constante no subitem 5.1. deste Edital.

19. DA ADJUDICAQAO, DA HOMOLOGAgAO E DA ASSINATURA DA ATA DE
REGISTRO DE PREQOS

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 dar-se-a pela autoridade competente.

19.3. Apos a homologagao do resultado da licitagao, os pregos ofertados pelo licitante
vencedor, serao registrados na Ata de Registro de Pregos, elaborada conforme o anexo IV
deste edital.
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19.3.1. Sera incluido na respectiva ata o regisiro dos iicitantes que aceitarem cotar o
produto com pregos iguais ao do licitante vencedor, na sequencia da classificagao do
certame, conforme permissivo legal do artigo 11, inciso II do Decreto Federal 7.892 de
23 de Janeiro de 2013.

19.3.2. Com o objetivo de viabifear o item acima, adjudicado o objeto ao licitante
classificado em primeiro lugar, o pregoeiro provocara os demais Iicitantes, atraves do
sistema, a fim de que se manifestem acerca do interesse de serem incluidos na respectiva
ata de registro de pregos.

19.4. Os Iicitantes classificados em primeiro lugar terao o prazo de 05 (cinco) dias, a contar
da data do recebimento da convocagao, para comparecer perante o gestor a fim de
assinarem a Ata de Registro de Pregos: O prazo de comparecimento podera ser prorrogado
uma vez por igual perfodo, desde que ocorra motivo Justificado e aceito.

19.5. Quando o vencedor nao comprovar as condigoes habilitatdrias consignadas neste
edital, ou recusar-se a assinar a Ata de Registro de Pregos, podera ser convidado outro
licitante pelo pregoeiro, desde que respeitada a ordem de classificagao, para, depois de
comprovados os requisitos habilitatorios e feita a negociagao, assinar a Ata de Registro de
Pregos.

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

20. DA FORMAQAO DO CADASTRO DE RESERVA

20.1. O licitante que deseje cofar o produto com pregos iguais ao do licitante
vencedor tera o prazo de ate 24h (vinte e quatro horas), contados da adjudicagao na
plataforma do Banco do Brasil, para manifestar-se neste sentido, via e-mail
institucional, indicando o numero do Pregao Eletronico e o (s) ITEM (s), bem como
sua respectiva identificagao, com CNP.J, Razao Social.

20.1.1. A ausencia de manifestagao dentro do referido prazo sera considerada como
negativa do licitante em fazer parte do cadastre de reserva da respectiva Ata de Registro de
Pregos.

20.2. Ap6s a homologagao do resuiiado da iicitagao, a ata da sessao do pregao eletronico
sera anexada a Ata de Registro de Pregos, indicando os Iicitantes que tiverem aceitado cotar
o produto com pregos iguais aos do licitante vencedor, na sequencia da classificagao do
certame, conforme permissivo legal do art. 11, inc. II do Decreto Federal 7.892, de 23 de
Janeiro de 2013.

20.2.1. Se houver mais de um licitante na situagao de que trata o caput, os Iicitantes serao
classificados segundo a ordem da ultima proposta apresentada durante a etapa competitiva.

20.2.2. O registro a que se refere o caput tern por objetivo a formagao de cadastre de
reserva, para ser utilizado nas hinoteses em que o vencedor, quando convocado, nao
assinar a ata de registro de pregos (art. 13, paragrafo unico do Decreto Federal n°. 7.892/13)
ou tiver seu registro cancelado nas hipoteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto n°.
7.892/2013 (art. 11, § 3°. do Decreto Federal n° 7.892/13) ou tiver seu registro cancelado
nas hipoteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto n°. 7.892/2013 (art. 11, § 3°. do
Decreto Federal n°. 7.892/13), oportunidade em que podera ser revogada a adjudicagao e a
homologagao ja efetivadas, isso serrv-prejuizo da apiicagao das cominagoes previstas em Lei
e/ou no edital.

20.2.3. A habilitagao dos fornecedores remanescentes que compoem o cadastre de reserva
sera efetuada no prazo e condigoes estabelecidos no edital.

21. DAS SANQ6ES ADMINISTRATES
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21.1. O licitante que ensejar o retardaroento da execugao do certame, nao mantiver a
proposta, comportar-se de modo insdoneo, 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 determinants da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao

perante a propria autoridade que aplleou a penalidade.

21.2. 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 motive 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 protectories em sede de licitagao;

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

21.3. Em caso de o vencedor recusar-se a assinar ata de registro de pregos e/ou contrato,

ou recusar-se a aceitar ou retirar ©instrumento equivalente, incidira multa indenizatoria de
10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicagao da licitagao, sem prejufzo das
sangoes previstas no item 21.1.

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

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

22. DA ATA DE REGISTRO DE PREQGS
22.1. A Secretaria da Ouvidoria, Gestao e Transparency - SEGET sera o orgao gestor da
Ata de Registro de Pregos de que trata este editai.

22.2. A Ata de Registro de Pregos, eiaborada conforme o anexo IV, sera assinada pelo titular
da Secretaria da Ouvidoria, Gestao e Transparencia - SEGET, orgao gestor do Registro
de Pregos ou, por delegagao, por seu substitute legal, e pelo fornecedor legalmente
credenciados e identificados.

22.3. Os pregos registrados na Ata de Registro de Pregos serao aqueles ofertados nas
propostas de pregos dos licitantes veneedores, bem como dos licitantes que aceitarem cotar
o produto com pregos iguais ao do licitante vencedor na sequencia da classificagao do
certame.

22.3.1. O registro a que se refere o item 22.3 tern por objetivo a formagao de cadastro de
reserva, no caso de exclusao do primeiro colocado da ata, nas hipoteses previstas nos arts.
20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

22.4. A Ata de Registro de Pregos uma vez lavrada e assinada, nao obriga a
Administragao a firmar as contraiagoes que dela poderao advir, ficando-lhe facultada
a utilizagao de procedimento de ifeitagao, respeitados os dispositivos da Lei Federal
8.666/1993, sendo assegurado ao detentor do registro de pregos a preference em
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igualdade de condigoes.

22.5. O participante do SRP (Sistema de Registro de Pregos), quando necessitar, efetuara
aquisigoes junto aos fornecedores detentores de pregos registrados na Ata de Registro de
Pregos, de acordo com os quantitativos e especificagoes previstos, durante a vigencia do
documento supracitado.

22.6. Os fornecedores detentores de pregos registrados ficarao obrigados a fornecer o
objeto licitado ao participante do SRP (Sistema de Registro de Pregos), nos prazos, locais,
quantidades e demais condigoes definidas no Anexo I - Termo de Referenda deste
edital.

22.7. A Ata de Registro de Pregos, durante sua vigencia, podera ser utiiizada por quaiquer
orgao ou entidade da Administragac Pubiica Municipal, Estadual ou Federal, na condigao de
orgao Interessado, mediante consults previa ao orgao gestor do Registro de Pregos e

concordance do fornecedor, conforme disciplina o artigo 31 do Decreto 2.018/2018.

22.8. Os orgaos interessados, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Pregos,
deverao manifestar seu interesse junto ao orgao gestor do Registro de Pregos, o qua!
indicara o fornecedor e o prego a ser praticado, obedecida a ordem de classificagao.

22.8.1. As contratagoes decorrentes da uiilizagao da Ata de Registro de Pregos de que trata
este subitem nao poderao exceder, por orgao Interessado, ao somatorio dos quantitativos
registrados na Ata.

22.8.2. 0 quantitativo decorrente das adesoes a Ata de Registro de Pregos nao podera
exceder, na totalidade, ao qumtupio do quantitativo de cada item registrado na Ata de
Registro de Pregos para o 6rgab gestor e orgaos detentores do registro de pregos,
independentemente do numero de orgaos nao participantes que aderirem.

22.9. Cabera ao orgao gestor do Registro de Pregos, para utilizagao da Ata por orgaos
interessados da Administragao Pubiica, proceder a indicagao do fornecedor detentor do
prego registrado, obedecida a ordem de classificagao.

22.10. O detentor de pregos registrados que descumprir as condigoes da Ata de Registro de
Pregos recusando-se a fornecer o objeto licitado ao participante do SRP (Sistema de
Registro de Pregos), nao aceitando reduzir os pregos registrados quando estes se tornarem
superiores aos de mercado, ou nos casos em que for declarado inidoneo ou impedido para
licitar e contratar com a Administragso nublica, e ainda, por razoes de interesse publico,
devidamente fundamentado, tera o seu registro cancelado.

22.11. A Secretaria da Ouvidoria, Gestao e Transparency - SEGET providenciara a
publicagao do extrato da Ata do Registro de Pregos no Diario Oficiai do Municipio e na
pagina oficiai da Prefeitura Municipal de Sobral na internet.

22.12. Os pregos registrados poderao ser revistos a quaiquer tempo em decorrencia da
redugao dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens
registrados, obedecendo aos parametros constantes no art. 26, do Decreto Municipal n. 0

2.018/2018.

22.13. A Secretaria da Ouvidoria, Gostao e Transparency - SEGET convocara o
fornecedor para negociar o prego registrado e adequa-lo ao prego de mercado, sempre que
verificar que o prego registrado esta acima do prego de mercado. Caso seja frustrada a
negociagao, o fornecedor sera liberado do compromisso assumido.

22.14. Nao havendo exito nas negcciagoes com os fornecedores com pregos registrados, o
gestor da Ata, podera convocar os demais fornecedores classificados, podendo negociar os
pregos de mercado, ou cancelar o item, ou ainda revogar a Ata de Registro de Pregos.

22.15. Serao considerados pregos ds mercado, os pregos que forem iguais ou infertores a

XVi
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media daqueles apurados pela Administragao para os itens registrados.

22.16. As alteragoes dos pregos registrados, oriundas de suas revisoes, serao pubticadas no
Diario Oficial do Municipio e na pagina bficiai da Prefeitura municipal de Sobral na internet.

22.17. As demais condigoes contratuais encontram-se estabelecidas no Anexo IV - Minuta

da Ata de Registro de Pregos.

22.18. As quantidades previstas no ‘Anexo I - Termo de Referenda" deste edital sao
estimativas maximas para o periodo do validade da Ata de Registro de Pregos, reservando-
se a Administragao Municipal, atfayes do orgao participante, o direito de adquirir o
quantitative que julgar necessarto ou mesmo abster-se de adquirir o item especificado.

22.19. As quantidades previstas para os itens com pregos registrados poderao ser
remanejadas pelo orgao gerenciador entre os orgaos detentores do registro de pregos do
procedimento licitatorio para registro de pregos, cabendo ao orgao gerenciador autorizar o

remanejamento solicitado, mediante procedimento administrativo, com a redugao do
quantitative inicialmente informado pelo orgao participante, desde que haja previa anuencia

do orgao que vier a sofrer redugao dos quantitativos informados.

22.20. O remanejamento somente podera ser feito de orgao participante para orgao
participante, devendo ser observados os limites previstos nos §§ 3° e 4° do art. 31 do
Decreto n° 2.018, de 11 de abril de 2018,

23. DAS DISPOSIQOES GERAIS

23.1. Esta licitagao nao imporJa rsecessariamente em contratagao, podendo a
autoridade competente revoga-sa por razoes de interesse publico, anula-la por

ilegalidade de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante decisao devidamente
fundamentada, sem quaisquer reetamagoes ou direitos a indenizagao ou reembolso.

23.2. 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.

23.3. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo pregoeiro ou o nao
atendimento as solicitagoes ensejarÿ DESCLASSIFICAgAO ou INABILITAQAO.

23.4. Toda a documentagao fara parte dos autos e nao sera devolvida ao licitante, ainda que
se trate de originais.

23.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital exciuir-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 Municipio de Sobral-CE.

23.6. Os licitantes sao responsavels pefa fidelidade e legitimidade das informagoes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

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

23.8. O pregoeiro e a equipe de apoic nao autenticarao cdpias de documentos exigidos
neste Edital, devendo OBRIGATORIAMENTE toda a documentagao apresentada em
processo de fotocopia ser AUTENTIOADA em Cartorio, preferencialmente por via eletronica.

23.9. 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.

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

aritmeticas.

23.11. Os casos omissos serao resoividos peio pregoeiro, nos termos da legislagao

pertinente.

23.12. As normas que disciplinam este pregao serao sempre interpretadas em favor da

ampliagao da disputa.

23.13. 0 foro designado para julgamento de quaisquer questoes judiciais resultantes deste

Edital sera o da Comaroa de Sobrai-CE.

23.14. Toda documentagao exigida devera ser apresentada na forma prevista no subitem

15.6.5. deste edital.

24. DOS ANEXOS

24.1. Constituem anexos deste edital. dele fazendo parte:

ANEXO I -TERMO DE REFERENCiA

ANEXO II - CARTA PROPOSTA

ANEXO III -DECLARAQAO RELATIVAAO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR

ANEXO IV- MINUTA DA ATA DE RFGISTRO DE PREgOS

ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO

Sobral - CE, de

CIENTE:

deSOjl.

___
SILVIA HATAOKA DE OLIVEIRA

Secretaria da Ouvidoria, Gestao e Transpareneia

- -
RICARDO BARROSO CASTELO BRANCO

Pregoeiro

Assessorado por:

MAC DOUGLAS FK®pK
Assessor juridfb<

OAB/CE: n° 3021

PRADO
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TERMO DE REFERENCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE: SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTAO E
TRANSPARENCIA - SEGET

2. OBJETO: Registro de Prego para futuras e eventuais aquisigoes de Material de
Consumo - Copos Descartaveis para atender as necessidades dos orgaos e
entidades da Prefeitura Municipal de Sobral no periodo de 12 meses, conforme as

especificagoes e quantitativos previstos neste Termo de Referenda.

2.1. Este objeto sera realtzado atraves de licitagao na modalidade PREGAO, na forma
ELETRQNICA, do tipo MENOR PREQO POR ITEM, com fornecimento POR

DEMANDA.

3. DA JUSTIFICATIVA:

3.1.0 Municipio de Sobral, visando proporcionar melhores condigoes de trabalho para

seus funcionarios, fornece diariamente agua, cafe e, por vezes, cha aos servidores e
prestadores de servigo. Tais generos sao consumidos em copos descartaveis de
especificagoes diversas, visto o utiiizado para o consumo de agua ter um maior volume
do que o utiiizado para 0 consumo de cafe e/ou cha. Alem disso, por ser a Prefeitura
uma repartigao aberta ao publico, varios cidadaos consomem agua e cafe
disponibilizados diariamente nos diversos orgaos e entidades da administragao
municipal utilizando copos descartaveis.

4. DAS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

UNIDADE DE
MEDIDAESPECIFICAQAJ QTD CODIGOITEM

CORO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO,
COR BRANCA, PESO 16SGR. FRISOS E
SALIENCIA NA BORDA, CAPACIDADE
150ML, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO
DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE,
PACOTE 100.0 UNIDADES__

47899PCT01 22250

COPO DESCARTAVEL PLASTICO
POLIPROPILENO NATURAL CAPACIDADE
50 ML, CAFE, NBR - 14865/02 C, SELO
INMETRO, PACOTE 100.0 UNIPAPES

PCT 17064 69487502

COPO DESCARTAVEL, POLIPROPILENO,
CAPACIDADE 200 ML, EMBALAGEM COM
IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO
FABRICANTE, PACOTE Cl100 UNIDADE

PCT 480 1082305603

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

4.1. Os itens 1, 2 e 3 sao exclusives as microempresas, empresas de pequeno porte
e as cooperativas que se enquadram nos termos disposto no inciso I do art.48, I da lei
complementar N°123/2006, e alteragoes introduzidas pela lei complementar 147/2014,
art. 49 da lei municipal N° 1467/2015 e art. 29 do Decreto Municipal 1886/2017.

4.2. Especificagao detalhada:

4.2.1. Todos os itens deverao apresentara as especificagoes descritas no topico 04.
Deste termo. Os materiais supracitados deverao ser necessariamente de 1° linha.

A
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4.2.2. A contratada devera fornecer produtos que atendam aos padroes de qualidade
e estejam em conformidade com a legislagao vigente no pais e que sejam certificados
segundo as normas a ABNT e/ou pelo INMETRO.

4.2.3. Os materiais deverao ter sua marca gravada no corpo da pega para que se
possa conhecer a sua procedencia.

4.3. Das amostras:

4.3.1. As amostras de todos os itens deverao ser entregues no prazo de 03 (tres) dias,

contados a partir da solicitagao do pregoeiro, no enderego Rua Viriato de Medeiros
n°1250, Centro, CEP 62.011-065, Municipio de Sobrai/CE, na Secretaria da Ouvidoria,
Gestao e Transparencia - SEGET (telefone: (88)3677-1216) nos horarios de 08:00
horas as 12:00 horas e de 13:00 horas as 16:00 horas em dias uteis, para que seja
reaiizada inspegao tecnica.

4.3.2. Criterios de aceitagao:

4.3.2.1. As amostras deverao estar compativeis com as especificagoes constantes no
item 4. Deste termo.

4.3.3. As amostras serao devolvidas pela contratante apos a execugao do contrato.

5. DAS DOTAQOES ORQAMENTARIAS

5.1. As despesas decorrentes da Ata de Registro de Pregos correrao pela fonte de
recursos dos orgaos participantes do SRP (Sistema de Registro de Pregos), a ser
informada quando da lavratura do instrumento de contrato.

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 de Referenda, no prazo de 10 (dez) dias,
contados a partir do recebimento da nota de empenho ou instrumento habil, nos locais
indicados pelos orgaos/entidades da Prefeitura Municipal de Sobral conforme anexo
A do Termo de Referenda do edital, nos horarios e dias da semana de 08:00h as
12:00h e de 13:00h as 16:00h, de segunda a sexta.

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

6.1.3. 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.

6.1.4. A CONTRATADA devera entregar qualquer quantidade solicitada pelo
municipio, nao podendo, portanto, estipular cotas minimas 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

x,
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verificagao da qualidade e quantidade do objeto, certificando-se de que todas as
condÿoes 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 advindo do objeto da Ata de Registro de Pregos sera proveniente
dos recursos dos Grgaos participantes do SRP (Sistema de Registro de Pregos) e
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 na Caixa Economica
Federal.

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 ficam 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 oupor 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 ADMINISTRATES

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 calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente,
excluida, quando for o caso, a parceia correspondente aos impostos destacados no
documento fiscal, nos seguintes percentuais: 3% (tres por cento) em caso de mora
nao superior a 30 (trinta) dias; 5% (cinco por cento) em caso de mora superior a 30
(trinta) dias e inferior a 60 (sessenta) dias; 7% (sete por cento) em caso de mora
superior a 60 (sessenta) dias;

b) multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicagao da
licitagao em caso de recusa do infrator em assinar a ata de registro de pregos e/ou
contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
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c) multa de 3% (tres por cento) sobre o valor dos itens ou lotes da licitagao
adjudicados, 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, allneas "a" a "f, do Decreto
Municipal n° 1886/2017;

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

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da adjudicagao da iicitagao, 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 dos itens ou lotes
adjudicados ou da ata de registro de pregos, quando o infrator der causa,
respectivamente, a rescisao do contrato ou ao cancelamento da ata de registro de
pregos;

g) multa indenizatoria, a tltulo de perdas e danos, na hipotese de o infrator ensejar a
rescisao do contrato ou cancelamento da ata de registro de pregos 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 prejulzo das multas previstas
neste instrumento e das demais cominagoes iegais.

8.2. O CONTRATADO recolhera a multa por meio de:

8.2.1. Documento de Arrecadagao Municipal (DAM), podendo sersubstituido por outro
instrumento legal, em nome do Orgao 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 habiiitagao e qualificagao exigidas na Iicitagao.

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

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

9.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a
incidir sobre a execupao 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 Iegislapao correlata, aplicaveis ao pessoal empregado na execupao
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 sua
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregoes resuitantes da execupao ou de materiais empregados, ou em
desconformidade com as especificagoes deste termo, no prazo fixado pelo(s)
orgao(s)/entidade(s) participante(s) do SRP (Sistema de Registro de Prepos),
contados da sua notificagao, independentemente das penalidades aplicaveis ou
cabiveis.

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

9.9. Providenciar a substituigao de qualquer profissional envolvido na execupao do
objeto contratual, cuja conduta seia considerada indesejavel pela fiscalizagao da con¬
tratante.

9.10. Serao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a perfeita en-
trega do objeto licitado no local indicado pela CONTRATANTE, inclusive, ainda, a
mao-de-obra, obrigagoes sociais, seguros contra acidentes de trabalho e outros que
eventualmente estejam vinculados a tal ato.

9.11. A contratada devera fornecer produtos que atendam aos padroes de qualidade
e estejam em conformidade com a Iegislapao vigente no pais e que sejam certificados
segundo as normas a ABNT e/ou pelo INMETRO.

10. DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE

10.1. Solicitar a execupao 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 n9 8.666/1993 e suas alteragoes.

10.3. Fiscaiizar a execupao do objeto contratual atraves de sua unidade competente,
podendo, em decorrencia, solicitar providencias da contratada, que atendera ou
justificara de imediato.
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10.4. Notificar a contratada de qualquer irregutaridade decorrente da execugao do
objeto contratual.

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

10.6. Aplicaras penalidades previstas em lei e neste instrumento.

11. DA GERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

11.1. Cabera a Secretaria da Ouvidoria, Gestao e Transparency o gerenciamento
da Ata de Registro de Pregos, no seu aspecto operacional e nas questoes legais, em
conformidade com as normas do Decreto Municipal N° 2.018 de 2018.

12. DA FISCALIZAQAO

12.1. A execugao contratual sera acompanhada e fiscalizada por urn gestor
especialmente designado para este fim pela contratante, de acordo com o
estabelecido no art. 67, da Lei Federal n° 8.666/1993, a ser informado quando da
lavratura do instrumento contratual.

13. PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUQAO DO CONTRATO

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

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

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

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

14. PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

14.1. A Ata de Registro de Pregos tera validade pelo prazo de 12 (doze) meses,
contados a partir da data da sua assinatura.

15. DA QUALIFICAQAO TECNICA

15.1. 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.

15.2. 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. 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.

15.4. Caso a apresentagao do(s) atestado(s), certidao(oes) ou deciaragao(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 subsidiary a Lei 10.520/2002 e Decreto Municipal 2.026/2018,
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ANEXO A- 6RGAOS PARTiCIPANTES

6RGAOS/ ENTIDADES ENDEREQOS
Avenida Dr. Guarani n° 1138 - Centro, Sobrai -
CE, CEP 62010-302._
Rua Viriato de Medeiros, n° 1250 - Centro, Sobrai

- CE, CEP 62011-065._

GABINETE DA VICE-PREFEITA

GABINETE DO PREFEITO

DO Rua Viriato de Medeiros, n° 1250 - Centro, SobraiPROCURADORIA GERAL
MUNICIPIO -CE, CEP 62011-065,

Avenida Dom Jose, 881 - Centro, Sobrai - CE.
CEP -62010-290. _

SECRETARIA DA CULTURA,
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Rua Viriato de Medeiros, n° 1250 - Centro, Sobrai
-CE, CEP 62011-065._

SECRETARIA
ESTRUTURA

DE INFRA

Avenida Visconde de Saboia n° 300, Campo dos
velhos, CEP 62030-250._
Rua Viriato de Medeiros, n° 1250 - Centro, Sobrai
-CE, CEP 62011-065._
Rua Engenheiro Jose Figueiredo, 1035 - COHAB
II. Sobrai -CE, 62051-018.
Pÿua Viriato de Medeiros, n° 1250 - Centro, Sobrai

—CE, CEP 62011-065._

SECRETARIA DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SECRETARIA DA OUVIDORIA,
GESTAO E TRANSPARENCY
SECRETARIA DA SEGURANQA E
CIDADANIA
SECRETARIA DO ORQAMENTO E

FINANQAS_
SECRETARIA DO URBANISMO E
MEIO AMBIENTE

Rua Viriato de Medeiros, n° 1250 - Centro, Sobrai
-CE, CEP 62011-065.

Rua Boulevard Joao Barbosa n° 776 - Centro,
Sobrai -CE, CEP 62010-190._
Avenida Dr. Guarany, 342 - Derby Clube, Sobrai -
CE, 62042-130.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

SECRETARIA DOS DIREITOS
HUMANOS, HABITAgAO E
ASSISTENCIA SOCIAL

Rua Viriato de Medeiros, n° 1250 - Centro, Sobrai
-CE, CEP 62011-065._

SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCACAO

Rua Viriato de Medeiros, n° 1250 - Centro, Sobrai
-CE, CEP 62011-065.

SERVigO AUT0NOMO DE AGU>7E Rua Dr. Monte, n° 563 - Centro, Sobrai - CE, CEP
ESGOTO _ 62011-200._
AGENCIA MUNICIPAL ~DO MEi6|Avenida”“Dr. Euclides Ferreira Gomes n° 425,~

__ Coragao de Jesus, Sobrai - CE, CEP 62043-070,

SECRETARIA DE SERVigOS
PUBLICOS

AMBIENTE

4
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ANEXO II - CARTA PROPOSTA

A Central de Licitagoes do Municipio de Sobral

Ref.: Pregao Eletronico n° 066/2019.

A proposta comercial encontra-se erri conformidade com as informagoes previstas no edita!
e seus anexos.

1. Identificagao do licitante:

• Razao Social:

• CPF/CNPJ e Inscrigao Estaduai:

• 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

_J dias, contados da data de sua

Marca / Unid. Quant. Prego Unit. Prego Total
Fabricante

Item Especificagao
(R$) (R$)

Valor Total

Local, data

Assinatura de representante legal

(Nome do cargo)

X.
\ :
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ANEXO lit - DECLARAQAO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR

MODELO - EMPREGADOR PESSOA FiSICA/PESSOA JURIDICA

, DECLARA, para(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.

Local, data

Assinatura de representante legal

(Nome do cargo)

§

'M
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ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

ATA DE REGISTRO DE PREQOS N°

____
/20.

PREGAO ELETRONICO N° 066/2019.

PROCESSO N

de 20

___
, na sede da Secretaria da Ouvidoria, Gestao eAos

Transparency - SEGET, foi lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, conforme
deliberagao da Ata do Pregao Eletronico n° 066/2019 do respectivo resultado homologado

publicado no Diario Oficial do Municipio em / 120_, as fis _, do

Processo n°

_______
, que vai assinada pela Secretaria da Secretaria da

Ouvidoria, Gestao e Transparent 3EGET, Gestora do Registro de Pregos, pelos
representantes legais dos deteniores do registro de pregos, todos qualificados e
reiacionados ao final, a qual sera reaida pelas clausulas e condigoes seguintes:

dias do mes de

/ /20em

CLAUSULA PRIMEIRA -DO FUNDAMENTO LEGAL

1. O presente instrumento fundamenia-se;

. No Pregao Eletronico n° 066/2019;

• Nos termos do Decreto Municipal n° 2.018/2018, publicado no DOM de 11/04/2018;

• Na Lei Federal n. 0 8666, de 21/6/1993 e suas alteragoes;

• Nos termos do Decreto Federal 7.892 de 23 de Janeiro de 2013.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJE fO

Esta Ata tern por objeto o Registro <u~ Prego para futuras e eventuais aquisigoes de Material
de Consumo - Copos Descartaveis para atender as necessidades dos brgaos e entidades
da Prefeitura Municipal de Sobrai .no periodo de 12 meses, cujas especificagoes e
quantitativos encontram-se detalhados no Termo de Referenda do edital de Pregao
Eletronico n° 066/2019 que passa s fazer parte desta Ata, juntamente com as propostas de
pregos apresentadas pelos fornecedcres classificados em primeiro lugar, conforme consta
nos autos do Processo n° fp7
Subclausula Unica - Este instrumento nao obrtga a Administragao a firmar contratagoes
exclusivamente por seu intermedio, podendo realizar licitagoes especificas, obedecida a
legislagao pertinente, sem que, a’esse fato, caiba recurso ou indenizagao de qualquer
especie aos detentores do registro de pregos, sendo-lhes assegurado a preferencia em
igualdade de condigoes.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

A presente Ata de Registro de Pregos tera validade pelo prazo 12 (doze) meses, contados a
partir da data da sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA -DA GERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREgOS

Cabera a Secretaria da Ouvidoria. Gestao e Transparency - SEGET o gerenciamento
deste instrumento no seu aspecto operational e nas questoes legais, em conformidade com
as normas do Decreto Municipal n° / 018/2018, publicado no DOM de 11/04/2018.
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CLAUSULA QUINTA - DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PREgOS

Em decorrencia da publicagao desta Ata, o orgao participante do SRP podera firmar
contratos com os fornecedores com pregos registrados, devendo comunicar ao orgao gestor

a recusa do detentor de registro de pregos em fornecer os bens no prazo estabelecido pelos

orgaos detentores do registro de pregos.

Subclausula Primeira - O fornecedor isra o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a
partir da convocagao, para a assinaiura do contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma
vez por igual periodo, desde que soHcitado durante o seu transcurso et ainda assim, se
devidamente justificado e aceito.

Subclausula Segunda - Na assinatura do contrato sera necessaria a comprovagao das
condigoes de habilitagao exigidas no edital, as quais deverao ser mantidas pela contratada
durante todo o periodo da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAgOES E RESPONSABILIDADES

Os signatarios desta Ata de Registro de Pregos assumem as obrigagoes e
responsabilidades constantes no Decreto Municipal de Registro de Pregos n° 2.018/2018.

Subclausula Primeira - Competira a Secretaria da Ouvidoria, Gestao e Transparency -
SEGET, orgao gestor do Sistema de Registro de Pregos, o controle e administragao do SRP,

em especial, as atribuigoes estabcÿecidaS nos termos do art. 9° no Decreto Municipal n°
2.018/2018.

Subclausula Segunda - Cabera ao Orgao participante as atribuigoes que Ihe sao conferidas
nos termos do art. 12 do Decreto Municipal n° 2.018/2018.

Subclausula Terceira - O detentor do registro de pregos, durante o prazo de validade desta
Ata, fica obrigado a:

I - Atender aos pedidos efetuados pelos Orgaos ou entidades participantes do Sistema de
Registro de Pregos, durante a sua vigSncia.

II - Executar o objeto, por prego unitario tegistrado, nas quantidades indicadas pelos orgaos
ou entidades participantes do Sistema de Registro de Pregos e nos prazos a serem
definidos no instrumento contratual

111 - Responder no prazo de ate 05 (cinco) dias a consulta do 6rgao Gestor de Registro de
Pregos sobre a pretensao de Grgaos/Entidades nao participante (carona).

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

Subclausula Quarta - Cabera a CONTRATADA providenciar a substituigao de qualquer
profissional envolvido na execugab do objeto contratual, cuja conduta seja considerada
indesejavel pela fiscalizagao da CONTRATANTE.

CLAUSULA S£TIMA - DOS PREQOS REGISTRADOS

Os pregos registrados sao os pregos unitarios ofertados na proposta da signataria desta Ata,
os quais estao relacionados e em consonSncia com o Mapa de Pregos dos itens, anexo a
este instrumento, e servirao de base para futuras aquisigoes, observadas as condigoes de
mercado. '5
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CLAUSULA OITAVA -DOS LICITANTES QUE ACEITARAM COTAR O MESMO PREQO
DO LICITANTE VENCEDOR

Conforme previsto no inciso II, art. 11 do Decreto Federal n° 7.892/13 e, inciso I, art. 18 do
Decreto Municipal n6 2.018/18, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou
servigos com pregos iguais ao do licitante vencedor, na sequencia da classificagao do

certame e o seguinte:

Item

Telefones e-mailCNF'y Endei-egoClassificagao Fornecedor

CLAUSULA NONA-DA REVISAO DOS PREQOS REGISTRADOS

Os pregos registrados so poderao ser revistos nos casos previstos no art. 26 e paragrafo
unico, do Decreto Municipal n° 2.018/2018.

CLAUSULA DECIMA-DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREQOS

Os pregos registrados na presente Ata poderao ser cancelados de pleno direito nas
situagoes previstas no art. 29 e 30 do Decreto Municipal n° 2.018/2018.

CLAUSULA D£CIMA PRIMEIRA - DAS CONDIQOES PARA A AQUISIQAO

As aquisigoes de bens que poderao advir desta Ata de Registro de Pregos poderao ser
formalizadas por meio de instrumento contratual a ser ceiebrado entre o orgao
participante/interessado e o fornecedor.

Subclausula Primeira - Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar, nao cumpra o
prazo estabelecido pela Secretaria da Ouvidoria, Gestao e Transparency - SEGET, ou se
recuse a efetuar o fornecimento, tera o seu registro de prego cancelado, sem prejuizo das
demais sangoes previstas em lei e no instrumento contratual.

Subclausula Segunda - Neste caso, c orgao participants comunicara ao orgao gestor,
competindo a este convocar sucessivamente por ordem de classificagao, os demais
fornecedores.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

Subclausula Primeira -Quanto a entrega:

a) O objeto contratual devera ser entregue em conformidade com as especificagoes
estabelecidas neste Termo de Referenda, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do
recebimento da nota de empenho ou instrumento habil, nos locais indicados pelos
orgaos/entidades da Prefeitura Municipal de Sobral conforme anexo A do Termo de
Referenda do edital, nos horarios e dias da semana de 08:00h as 12:00h e de 13:00h as
16:00h, de segunda a sexta.

b) A entrega do objeto sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta
responsave! por toda despesa decorrente de transporte e descarregamento do objeto,
comprometendo-se ainda integralmente com eventuais danos causadas a ele.

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

d) A CONTRATADA devera entreejar qualquer quantidade solicitada pelo municipio, nao
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podendo, portanto, estipular cotas minimas ou maximas para entrega.

e) A responsabilidade administrative pelo recebimento do objeto tal qual estipulado

no edital sera exclusiva do servidor autorizado e/ou servidores indicados atraves de

clausula de fiscalizagao no Contrato a ser celebrado pelo orgao participante,
encarregado de acompanhar a exscucao do processo de entrega e recebimento dos
objetos da Ata, conforme art. 67 da Lei 8.666/93.

Subciausula Segunda -Quanto ao 'recebimento:

I - PROVISORIAMENTE, medianle recibo, para efeito de posterior verificagao da

conformidade do objeto com as especificagoes, devendo ser feito por pessoa credenciada
pela CONTRATANTE.

If - 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 eonsequente aceitagao das Notas Fiscais pelo gestor da
contratagao, devendo haver rejeigao no caso de desconformidade.

Ill - Caso o material licitado nao atenda as especificagoes exigidas ou apresente defeitos,

nao serd aceito, sujeitando-se o fornecedor a aplicagao das penalidades previstas no termo
do contrato.

CLAUSULA D£CIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento advindo do objeto cuista Ata de Registro de Pregos sera proveniente dos
recursos dos orgaos e entidades parficlpantes, sera efetuado ate 30 (trinta) dias contados da
data da apresentagao da nota fiscal/Taturadevidamente atestada pelo gestor da contratagao,
mediante credito em conta corrente em nbme da contratada, preferencialmente no Itau.

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

Subciausula Segunda - Nao sera efetuado qualquer pagamento a contratada, em caso de
descumprimento das condigoes de babiiitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

Subciausula Terceira - £ vedada a realizagao de pagamento antes da execugao do objeto
ou se o mesmo nao estiver de acordo com as especificagoes do Anexo I - Termo de
Referenda do edital do Pregao Eletronico n° 066/2019.

Subciausula Quarta - Os pagamentos encontram-se ainda condicionados a apresentagao
dos comprovantes:

a) Documentagao relativa a regularidade para com a Seguridade Social (INSS), Fundo de
Garantia por Tempo de Servigc- (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadua! e
Municipal.

Subciausula Quinta - Toda a docuijnentagao exigida devera ser apresentada em original ou
por qualquer processo de reprografja, cbrigatoriamente autenticada em cartorio. Caso esta
documentagao tenha sido emitida peia Internet, so sera aceita apos a confirmagao de sua
autenticidade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS

Subciausula Primeira - No caso de inadimplemento de suas obrigagoes, a contratada
estara sujeita, sem prejuizo das sa'ngoes legais nas esferas civil e criminal, as seguintes
penalidades:
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14.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

a) multa moratoria de 0,33% (trinta e Ires 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 a ata de registro de pregos e/ou contrato, ou
recusar-se a aceitar ou retirar o instrumenfo equivalente;

c) multa de 3% (tres por cento) sobie o valor de referenda para a licitagao, na hipotese do
infrator retardar o procedimento tiecontratagao 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 Decretc. Municipal n° 1886/2017;

d) multa de 3% (tres por cento) sobre o valor total da adjudicagao da licitagao, quando
houver descumprimento das normas jurtdicas 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 ou da ata de
registro de pregos, quando o infrator der causa, respectivamente, a rescisao do contrato ou
ao cancelamento da ata de registro de pregos;

g) multa indenizatoria, a tituio de perdas e danos, na hipotese de o infrator ensejar a
rescisao do contrato ou cancelamento da ata de registro de pregos e sua conduta implicar
em gastos a Administragao Publica superiofes aos contratados ou registrados.

Subclausula Segunda - O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execugao do contrato,
comportar-se de modo inidoneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, ficarO
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 determinantsÿ da' punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que qp-icoi* a penaiidade, sem prejuizo das multas previstas
neste instrumento e das demais cominagoes legais.

Subclausula Terceira -O CONTRATADO recolhera a multa por meio de:

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

b) Descontos ex-officio de qualquer credito existente da CONTRATADA ou cobradas
judicialmente e terao como base de calcu’o o cronograma inicial dos servigos.

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

CLAUSULA DECIMA QUINTA -DO FQRO

Fica eleito o foro do municipio de ISobraj, para conhecer das questoes relacionadas com
esta Ata que nao possam ser resolv-das pelos meios administrativos.

Assinam esta Ata, os signatarios raiacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o
4ÿ
At
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compromisso de zelar pelo fiel cumprimento das suas ciausulas e condigoes.

Signatarios:

Sobral-CE, de de

Silvia Kataoka de Oliveira

Secretaria da Secretaria da Ouvidoria, Gestao e Transparency - SEGET

Nome maxima do(a) secretaria/Orgao

Se-cretaria/6rgao

(Alocar todos os orgSos e entidades parficiparttes na sequencia)

Representshte legal da empresa

Notre da empresa

V
,J4v-
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ANEXO UNICO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS N°_ /20_- MAPA DE PREQOS
DOS BENS

Este documento e parte da Ata de Registro de Pregos acima referenciada, celebrada entre
os orgaos detentores do registro de pregos e os fornecedores, cujos pregos estao a seguir
registrados por item, em face da resiizagao do Pregao Eletronico n° 066/2019.

EMPRESAS VENCEDORAS

CNPJ E-mail TelefonesItem(ns) Empresas
Vencedoras

FOÿNECEDOR

ESPECIFICAQAO Marca / Quant.
Fabricante

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

Itens

Valor Total

VALOR GLOBAL DAS EMPRESAS VENCEDORAS

- VALOR GLOBAL: R$

*

T
IN

V
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ANEXO V M’.NUTA DO CONTRATO

Contrato n°_ / 20.
Processo n°_

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
E

, ABAIXO
QUALIFICADOS, PARAO FIM QUE NELE SE DECLARA.
(O) A

_, situada(o) naA(O).
inscrita(o) no CNPJ sob o rr
CONTRATANTE, neste ato representaoa(o) pelo__
(nacionalidade), portador da Carteifa de Identidade n°_
_, residente e domiciliada(o) em (Municipio

, doravante denominada(o)

, e do CPF n°

- UF), na
ae

sede nacom
CEP: , Fone:_,

, doravante denominada_, (nacionalidade),
inscrita no CPF/CNPJ sob o n° __
CONTRATADA, representada neste ato pelo
portador da Carteira de Identidade n°_
residente

., e do CPF n°
(Municipio UF),

, tem entre si justa e acordada a celebrapao do
domiciliada(o) naeme

presente contrato, mediante as clausulas e condipoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA- DA FUNDAMENTAgAO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregao Eletronico n° 066/2019, e
seus anexos, os preceitos do direao publico, e a Lei Federal n° 8.666/1993, com suas
alterapoes, e, ainda, outras leis especiais necessarias ao cumprimento de seu objeto.

CLAUSULA SEGUNDA- DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. 0 cumprimento deste contrato est£ vinculado aos termos do edital do Pregao Eletronico
n° 066/2019, e seus anexos, e a prqposta da CONTRATADA, os quais constituem parte
deste instrumento, independentemente do sua transcripao.

CLAUSULA TERCEIRA -DO OBJETO

3.1. Constitui objeto deste contrato a aquisipao de material de consumo - Copos
Descartaveis para atender as necessidades dos orgaos e entidades da Prefeitura
Municipal de Sobral no periodo de 12 meses, de acordo com as especificapoes e
quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referenda do edital e na proposta da
CONTRATADA.

3.2. Do (s) ITEM (S) contratado(s):

>:Item Especificapao Marca /
Fabricante

Unid. Quant. Valor Unitario
do Item R$

Valor total do
Item R$
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Valor Total do(s) item (ns) R$

CLAUSULA QUARTA-DA FORMA DE FQRNECIMENTO

4.1. A entrega do objeto dar-se-a sob a forma por demanda, nos termos estabelecidos na
Clausula Decima do presente instrument:

CLAUSULA QUINTA -DOS PREgOS 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 advindo do objeto desta Ata de Registro de Pregos sera proveniente dos
recursos do(a)
(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,

preferentialmente na 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 rieste instrumento.

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

6.5.1. Documentagao relativa a regularidnde 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, obrigsioriamente 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:

(.

e sera efetuado ate 30

CLAUSULA OITAVA-DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUQAO

8.1. O prazo de vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da sua
assinatura, na forma do paragrafo ul/ico, do art. 61, da Lei Federal n° 8.666/1993.

8.2. A publicagao resumida do instrumento 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, contado a partir
do recebimento da Ordem de Fornedmento.

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.
4v
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CLAUSULA D£CIMA-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 de Referencia, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do
recebimento da nota de empenho ou instrumento habil, nos iocais indicados pelos

orgaos/entidades da Prefeitura Municipal de Sobrai conforme anexo A do Termo de
Referencia do editai, nos horarios e dias da semana de 08:00h as 12:00h e de 13:00h as
16:00h, de segunda a sexta.

10.1.2. A entrega do objeto sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo esta

responsavel por toda despesa deeorrente de transporte 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 pe!a
contratante, nao serao considerados como inadimplemento contratuai.

10.1.4. A CONTRATADA devera entregar qualquer quantidade solicitada pelo municfpio, nao
podendo, portanto, estipular cotas minimas ou maximas para entrega.

10.2. Quanto ao recebimento:

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

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 consequente 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.

CLAUSULA DÿCIMA PRIMEIRA-DAS OBRIGAQdES DA CONTRATADA

11.1. Prestar os servigos em conformidade com as condigoes deste instrumento.

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

11.3. Aceitar, nas mesmas condigoes- contratuais, os percentuais de acrescimos ou
supressoes limitadas 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 trabaiho e legislagao
correlata, aplicaveis ao pessoal empregado na execugao contratuai.

11.6. Prestar imediatamente as ihforrriagoes 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.
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11.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, a sua expensas,
no total ou em parte, o objeto do cpntrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugao ou de materials empregados, ou em desconformidade
com as especificagoes deste termo .no ptazo de 02 (dois) dias contados da sua notificagao,
independentemente das penalidades apiieaveis 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 minimo exigido pela
Administragao.

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

11.10. Serao por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas a perfeita entrega do
objeto licitado no local indicado pela CONTRATANTE, inclusive, ainda, a mao-de-obra, obri¬
gagoes sociais, seguros contra acidentes de trabalho e outros que eventualmente estejam
vinculados a tal ato.

11.11. A contratada devera fornecer produtos que atendam aos padroes de qualidade e es¬
tejam em conformidade com a legislagao vigente no pais e que sejam certificados segundo
as normas a ABNT e/ou pelo INMETRO.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DAS QBRIGAQ6ES DA CONTRATANTE

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

12.2. Proporcionar a contratada todss as condigoes necessarias ao pleno cumprimento das
obrigagoes decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal n9
8.666/1993 e suas alteragoes.

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

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

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

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

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAGAO
13.1. A execugao contratual sera acompanhada e fiscalizada pelo(a) Sr(a)._,

__
, especialmente designado para este fim

pela CONTRATANTE, de acordo. .com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal n°
8.666/1993, doravante denominado AimpSesmente de GESTOR.

CLAUSULA DECIMA QUARTA-DAS SANGOES ADMINISTRATES

14.1. No caso de inadimplemento de snas 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 sequir:

a) multa moratoria de 0,33% (trinta e tn§s 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

x
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em caso de recusa do infrator em assinar a ata de registro de pregos e/ou 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 Decrelo 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 u valor total da adjudicagao da licitagao, na hipotese
de o infrator entregar objeto contratua! am desacordo com a qualidade, especificagoes e
condigoes contratadas e/ou com vicio, irreguiaridade ou defeito oculto, que torne o objeto
improprio para o fim a que se destine;

f) multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou da ata de
registro de pregos, quando o infrator tier causa, respectivamente, a rescisao do contrato ou
ao cancelamento da ata de registro de pregos;

g) multa indenizatoria, a titulo de p.erdas e danos, na hipotese de o infrator ensejar a
rescisao do contrato ou cancelamento da ata de registro de pregos 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 deciaragao 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 CONTFÿATADA ou cobradas
judicialmente e terao como base dec&lcolb o cronograma inicial dos servigos.

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

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 CONTFRATANTE, mediante
aviso previo de no mfnimo 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 PUBUCAQAO

16.1. A publicagao do extrato do presÿnte contrato sera providenciada pela CONTRATANTE,
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no Diario Oficial do Munici'pio - 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 munici'pio 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 maisdado lavrar o presente contrato, que esta visado pela

Assessoria Juridica da CONTRATANTE, e do qual se extrairam 03 (tres) vias de iguai teor e
forma, para urn so efeito, as quais/ depois de lidas e achadas conforme, vao assinadas
pelos representantes das partes e peias testemunhas abaixo.

Sobral (CE), de de

CONTRATADO(A)CONTRATANTE

Testemunhas:

1.

(nome da testemunha 1) (nome da testemunha 2)
RG:RG:

CPF: CPF:

Visto:

Assessoria Juridica da CONTRATANTE
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Sobral, 27 de junho de 2019Cl n° 049/2019 -SEGET

Assessoria Juridica da SEGET
Sr. Mac’ Douglas Prado Freitas

Assunto: Solicitagao de emissao de Parecer Juridico

Prezado Senhor,

Temos a satisfagaoem cumprimentarVossa Senhoria e, na oportunidade,

encaminharmos-lhe o processo. cujo objeto trata-se do registro de pregos para

futuros e eventuais aquisigoes de Material de Consumo

DESCARTAVEIS, destinados aos orgaos e entidades da Prefeitura Municipal de

Sobral por um periodo de 12 meses, podendo ser prorrogado a criterio da

Administragao, conforme as especificagoes e quantitativos previstos no Anexo I

- Termo de Referenda desde edital

COPOS

Solicitamos-lhe, gentilmente, que proceda a analise com emissao de

parecer juridico acerca do aludido processo.

Sem mais para o momenio agradecemos-lhe a atengao dispensada e

colocamo-nos a disposigao para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

'
, W? yJbÿJV

Rodolplp Aradjo de Morais
Gerente da CeiuTa de Contratagbes Corporativas


