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Pregao Eletronico n° 066/2020 - SEDHAS
Processo n° QLUUA <3o / <9030

Niimero Banco do Brasit:

A Secretary dos Direitos Humanos, HabitagSo e Assistencia Social, por intermedia do

pregoeiro e dos membros da equips de apoio designados peios atos 179/2019, 296/2019,

297/2019, 469/2019 - GABPREF, 523/2017 - SECOG e 82/2019 - SECOGE, torna publico

que realizara licitagao na modalidade PREGAO, para REGISTRO DE PREgo, na forma

Eletrdnica.

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 Municipal n° 2.344 de 03 de fevereiro de 2020;

Decreto Municipal n° 2316 de 18 de dezembro de 2019; Decreto Municipal n° 2.257 de 30 de

agosto de 2019, Lei n° 13,726, de 8 de outubro de 2018 e, subsidlanamente, 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 futura e eventual contratagao de empresa especializada

na prestagao de servigos funerarios infantil complete destinados as families
(morador/residente) no municipio de Sobral - Ceara, components do Cadastro Onico,
conforme as especificagoes e quantitativos previstos no AnexoI - Termo de Referenda deste
Edital.

5. DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALIZA£AO

5.1. O Edital esta dispomvel gratuitamente nos sitios www.sobral.ce.aov.br. campo:

SERVIQOS/LICITACOES; ou no portal do Banco do Brasil, www.licitacoes-e.com.br.

5.2.0 certame sera reaiizado por meio do sistema do Banco do Brasil, no enderego eletronico
www.licitacoes-e.com.br, pela pregoeira Lisa Soares de Oliveira.

6. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

6.1. INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/ 0 /20 3uQ , AS 08'OQH.

6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: Iff I OS /20 QO , AS OKOnH.

6.3. INiCIO DASESSAO DE DISPUTA DE PREQOS: 1ft / PS /20Ao . AS QÿonH.

6.4. REFERSNCIA 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 mfnimo
48h (quarenta e oito horas) a contar da respectiva data.

7. DO ENDERECO E HORARIO DA CENTRAL DE LICITAQOES

7.1. Ediffcio Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4°
Andar, Centro, Municfpio de Sobral/CE, CEP: 62.011-065.
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7.2. 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 contratagao correrao pela fonte de recursos da Secretaria
dos Direitos Humanos, Habitagao e Assistencia Social, com as seguintes dotagoes

orgamentarias:

23.02.08.244.0416.2.207.0000.3.3.90.32.00.1.001.0000.00;
23.02.08.244.0416.2.207.0000.3.3.90.32.00.1.390.0000.01;

23.02.08.244.0416.2.207.0000.3.3.90.39.00.1 .001.0000.00.

Fonte de Recurso: Municipal e Estadual.

9. DA PARTICIPAQAO

9.1. Podera participar desta licitagao toda e qualquer pessoa ffsica e jurldica 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 estarSo disponiveis no sftio constante no subitem 5.2
deste editai.

9.2.0 item 01 sera de ampla disputa. Sera garantida as 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, preferencia de contratagao nos termos previsto na
Segao I do Caprtulo V da Lei Complementar n° 123/2006 e alteragoes introduzidas pela lei
complementar 147/2014.

9.3. 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 exciysqes relacipnadas np § 4° dp artigp 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 preferencia previsto em Lei.

9.4. A participagao implica a aceitagao integral dos termos deste editai.

9.5. £ vedada a participagao de pessoa fisica e de pessoa juridica nos seguintes casos:

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

9.5.2. Que tenham em comum um ou mais socios cotistas e/ou prepostos com procuragao.

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

9.5.4. Impedidas de licitar e contratar com a Administragao.

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

Administragao.

9.5.6. Declaradas inidoneas pela Administragao Publics, enquanto perdurarem os motivos
determinantes desta condigao.

9.5.7. Servidor publico ou empresas cujos dirigentes, gerentes, socios ou componentes de
seu quadro sejam funcionarios ou empregados pdblicos da entidade contratante ou
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responsavel pela licitagao.

9.5.8. Estrangeiras nao autorizadas a comercializar no pafs.

9.5.9. Cujo estatuto ou contrato social nao inclua no objetivo social da empresa atividade
compativel com o objeto do certame.

10. DA FORMA DE APRESENTAQAO DA PROPOSTA ELETRONICA E DOS
DOCUMENTOS DE HABILITAQAO
10.1. As licitantes encaminharao, ate a data e o horario estabelecidos para abertura da

sessao publics, exclusivamente por meio do sistema, os documentos de habiiitagao e

a proposta com a descrigao do objeto ofertado e o prego, consignando o prego global

do item, incluidos todos os custos diretos e indiretos, bem como declaragao de
responsabilidade pela autenticidade dos documentos apresentados, conforme Anexo
Vi-Declaragao de autenticidade da documentagao deste edital.

10.1.1. Constatada a ausencia da declaragao de autenticidade da documentagao, nao
implicate no afastamento imediato da arrematante por considerar-se falha formal passfvel de

saneamento.

10.2. A proposta devera explicitar nos campos os pregos referentes a cada item, incluidos
todos os custos diretos e indiretos, em conformidade com as especificagoes deste edital. O
campo "Informagoes Adicionais” podera ser utilizado a criterio da licitante.

10.2.1. A proposta devera ser anexada, devendo a ultima folha ser assinada e as demais
rubricadas pela licitante ou seu representante legal, redigida em lingua portuguesa em
linguagem clara e concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com as especificagoes
tecnicas, quantitativos, marca/modelo, conforme o caso, nos termos do Anexo I - Termo de
Referenda deste edital.

10.2.2. Prazo de validade nao inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sua
emlssao.

10.3. As licitantes poderao retirar ou substituir as propostas e os documentos de habiiitagao

por eles apresentados, ate o termino do prazo para recebimento.

10.4. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagao entre as

propostas apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagao dos procedimentos de
negociagao e julgamento da proposta.

10.5. Os documentos que compoem a proposta e a habiiitagao da licitante melhor classificada

somente serao disponibilizados para avaliagao pelo pregoeiro e para acesso publico apos o

encerramento do envio de lances.

10.6. £ 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.

:
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propostas classificadas pelo pregoeiro e11.3. O sistema ordenara automaticamente
somente estas participarao da etapa de lances.

12. DA ETAPA DE LANCES

12.1. O pregoeiro dara irn'cio 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 do item.

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 publics 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. Ser£ adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e fechado”, em que as
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

12.4.1.Aetapa de lances da sessao publics tera duragao inicial de quinze minutos. Apos esse

prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apos o que

transcorrera o periodo de tempo de ate dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual

sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

12.4.2. Encerrado o prazo previsto no item 12.4.1, o sistema abrira oportunidade para que a

licitante da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos ate dez por cento superior
aquela possam ofertar urn lance final e fechado em ate cinco minutos, o qual sera sigiloso ate

o encerramento deste prazo.

12.4.3. Nao havendo pelo menos tres ofertas nas condigoes definidas no item 12.4.2, poderao
as licitantes dos melhores lances, na ordem de classificagao, ate o maximo de tres, oferecer

urn lance final e fechado em ate cinco minutos, o qual sera sigiloso ate o encerramento deste

prazo.

12.4.4. Apos o termino dos prazos estabelecidos, o sistema ordenara os lances segundo a

ordem crescent© de valores.

12.4.5. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida, havera o

reimcio da etapa fechada, para que as demais licitantes, ate o maximo de tres, na ordem de

classificagao, possam ofertar um lance final e fechado em ate cinco minutos, o qual sera

sigiloso ate o encerramento deste prazo.

12.4.6. Podera o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reimcio

da etapa fechada, caso nenhuma licitante classificada na etapa de lance fechado atender as

exigencias de habilitagao.

12.4.7. No caso de desconexao entre o pregoeiro e o sistema no decorrer da etapa

competitiva, o sistema podera permanecer acessfvel a recepgao dos lances, retornando o

pregoeiro, quando possivel, sem prejuizos dos atos realizados.
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12.4.7,1, Quando a desconexao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas
vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sftio
eletronico utilizado para divulgagao.

12.5. Apos o encerramento dos lances, o sistema detectara a existencia de situagao de
empale ficto no item de ampla disputa. 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.

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

12.5.2. O disposto no subitem 12.5 nao se aplica quando a melhor oferta valida tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

12.5.3. 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.

13.1.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o pregoeiro podera

encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta a licitante que tenha apresentado o

melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagao em condigoes

diferentes das previstas neste Edital.

13.1.2. Definido o valor final da proposta, o pregoeiro convocara a arrematante para anexar

em campo proprio do sistema, no prazo de ate 24 (vinte e quatro) horas, a proposta de pregos

com os respectivos valores readequados ao ultimo lance ofertado.

13.1.2.1. A proposta devera ser anexada em conformidade com o item 10.2 deste edital.

13.1.3. Encerrada a analise quanto a aceitagao da proposta, o pregoeiro verificara a

habilitagao da licitante, observado o disposto neste Edital.

13.2. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, a licitante sera convocada a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
desclassificagao ou inabilitagao.

13.3. O descumprimento dos prazos acima estabelecidos e causa de desclassificagao da
licitante, sendo convocada a licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a

ordem de classificagao.

13.4. Apos a apresentagao da proposta nao cabera desistencia.
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14. DA PROPOSTA COMERCIAL

14.1.A proposta devera ser apresentada, em 01 (uma) via 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 90 (noventa) 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.A licitante que for cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fomecedores

- SICAF, do Governo Federal ou Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela
Secretaria do Planejamento e Gestao (SEPLAG), do Estado do Ceara, ficara dispensada da
apresentagao dos documentos de habilitagao que constem no SICAF ou CRC.

15.1.1. Os documentos exigidos para habilitagao que nao estejam contemplados no SICAF,
no CRC-SEPLAG serao verificados nos termos art. 29 do Decreto Municipal 2.344/2020.

15.1.2. A Central de Licitagoes verificara eletronicamente a situagao cadastral, caso esteja
com algum(ns) documento(s) vencido(s), a licitante devera apresenta-lo(s) dentro do prazo de
validade, sob pena de inabilitagao, salvo aqueles acessiveis para consultas em sitios oficiais
que poderao ser consultados pelo pregoeiro.

15.1.3. Existindo restrigao no cadastro quanto ao documento de registro ou inscrigao em
entidade proftssional competente, este devera ser apresentado em situagao regular, exceto
quando nao exigido na qualificagao tecnica.

15.1.4. E dever da licitante atualizar previamente os documentos constantes no SICAF ou
CRC para que estejam vigentes na data da abertura da sessao publics.

15.2. Constatada a compatibilidade do ramo da atividade com o objeto licitado, a licitante
obriga-se a declarar sob as penalidades legais, a superveniencia de fato impeditivo da
habilitagao, na forma do § 2°, do art. 32, da Lei Federal n° 8.666/1993.

15.3. Como condigao previa ao exame da documentagao de habilitagao da licitante detentora
da proposta ciassificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificara o eventual descumprimento
das condigoes de participagao, especialmente quanto a existencia de sangao que impega a
participagao no certame ou a futura contratagao, mediante consults em sites oficiais.

15.3.1. Constatada a existencia de sangao e/ou eventual descumprimento das condigoes de
participagao, o pregoeiro reputara a licitante inabilitada.

15.4. A documentagao relativa a habilitagao consistira em:

15.4.1. DA HABILITAQAO JURfDICA- PESSOA JURlDICA

15.4.1.1. Registro comercial quando se tratar de EMPRESA INDIVIDUAL;

15.4.1.2. Ato Constitutive, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de suas
alteragoes, ou o Contrato Social Consolidado, devidamente registrado quando se tratar de
SOCIEDADES COIWIERCIAIS.

i
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15.4.1.3. Ato Constitutive, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhado de suas
aIterances, ou o Contrato Social Consoiidado, devidamente registrado e acompanhado de
doeumentos de eleigao de seus administradores quando se tratar de SOCIEDADES POR

AQOES.

15.4.1.4. Inscrigao ou ato constitutive acompanhado de prova da diretoria em exercicio
quando se tratar de SOCIEDADES CIVIS.

15.4.1.5. Decreto de autorizagao e ato de registro ou autorizagao para funcionamento
expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir, quando se tratar de
EMPRESAS OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO PAfS.

15.4.1.6. Cedula de identidade, em se tratando de pessoa fisica.

15.4.2. DA HABIUTAQAO FISCAL E TRABALHISTA

15.4.2.1. Inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoal Jundica (CNPJ);

15.4.2.2. Certidao Negativa de Debitos Municipals;

15.4.2.3. Certidao Negativa de D6bitos Estaduais;

15.4.2.4. Certidao Conjunta Negativa de Debitos Relatives a TributesFederais e a Divida Ativa
da Uniao, abrangendo inclusive os debitos relativos ao INSS;

15.4.2.5. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

15.4.2.6. Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas.

15.4.2.7. No caso de pessoa ffsica, esta devera apresentar o Cadastro de Pessoas Flsicas
(CPF), ficando dispensada a apresentagao dos doeumentos exigidos nos subitens 15.4.2.1 e
15.4.2.5 deste edital.

15.4.2.8. Para os Estados e Munici'pios que emitam prova de regularidade fiscal em separado,
as proponentes deverao apresentar as respectivas certidoes.

15.4.3. DA QUALIFICAgAO TECNICA

15.4.3.1. 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) jurfdica(s) de direito publico ou privado.

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

15.4.3.3. 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.

15.4.3.4. 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 subsidiary

a Lei 10.520/2002 e Decreto Municipal 2.344/2020.

15.4.4. DAQUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

15.4.4.1. Certidao negativa de falencia, recuperagao judicial ou extrajudicial, expedida pelo
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distribuidor judicial da sede da pessoa jurtdica ou certidao negativa de execugao patrimonial
expedida no domici'lio da pessoa fisica ressaivando o disposto nos subitens abaixo:

15.4.4.11. Na ausencia da certidao negativa, a licitante em recuperagao judicial dever£
comprovar a sua viabilidade economica, mediante documento (certidao ou assemelhado)
emitido peia instencia judicial competente; ou concessao do piano de recuperagao judicial nos
termos do art. 58 da Lei n°. 11.101/2005; ou homologagao do piano de recuperagao, no caso
da licitante em recuperagao extrajudicial; nos termos do art. 164, § 5° da Lei n°. 11.101/2005.

15.4.4.1.2. A empresa em recuperagao judicial/extrajudicial com piano de recuperagao
concedtdo/homologado devera demonstrar os demais requisites para habilitagao economico
financeira.

15.4.4.1.3. No caso de cooperativa, a mesma esta dispensada da apresentagao da Certidao
exigida no subitem 15.4.4.1 acima.

15.4.5. DA REGULARIZAQAO DO TRABALHO INFANTIL

15.4.5.1. 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 - DECLARA£AO RELATIVAAO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR.

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

15.4.6.1. 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 celebrado com a sede que apresentou a
documentagao.

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

15.4.6.3. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverao ser acompanhados
da tradugao para lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e tambem
consularizados ou registrados no cartorio de titulos e documentos.

15.4.6.3.1. Documentos de procedencia estrangeira, emitidos em lingua portuguesa, tambem

deverao ser apresentados consularizados ou registrados em cartorio de titulos e documentos.

15.4.6.4. 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 drgao 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.

15.4.6.5. Necessahamente, com a declaragao a que se refere o modelo estabelecido do
Anexo VI, do edital (DECLARApAO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS),
responsabilizando-se o autor desta, sob pena das sangoes administrativas cabiveis, inclusive
as criminais, por toda documentagao anexada ao sistema.

15.4.7. OUTRAS DISPOSIQOES

15.4.7.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a

documentagao de habilitagao, ainda que haja alguma restrigao de regularidade fiscal e

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

r\
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15.4.7.2. 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, eontados a partir
de deciarado 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.

15.4.7.3. 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 CRITÿRIOS DE JULGAMENTO

16.1. Para julgamento das propostas serS adotado o critbrio de MENOR PREQO por ITEM,
observadas todas as condigoes definidas neste Edital.

16.2. Se a proposta de menor prego nao for aceitavel, ou, ainda, se o licitante desatender as
exigencias 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 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 ITEM, para, no prazo de 05 (cinco) minutos, utilizar-se do direito
de preferencia.

16,3, Serao ctesclassifigadas as propostas comerciais;

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
inexequfveis.

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

17. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAg6ES

17.1. Os pedidos de esclarecimentos e impugnagoes 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
lisaoliveira@sobral.ce.gov.br. ate as 17:00h no horario oficial de Brasilia/DF, informando o

numero deste pregao no sistema e o Orgao interessado.

17.1.1. Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragao deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnagao e responder aos pedidos de esclarecimentos no

prazo de ate 02 (dois) dias uteis eontados da data de recebimento do pedido.

17.1.2. As respostas aos esclarecimentos e impugnagSes formulados serao encaminhadas
aos interessados, atraves do respective e-mail e ficarao disponiveis no sftio
www.sobral.ce.qov.br, no campo “Servigos/Licitagoes”.

17.2.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. Acolhida a impugnagao contra este Edital, sera designada nova data para a realizagao

!
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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 20 (vinte) minutos depois de declarada
vencedora, quando Ihe sera concedido o prazo de 3 (tres) dias para apresentagao das razoes
do recurso no sistema do Banco do Brasil. As demais licitantes ficam desde logo convidadas
a apresentar contrarrazdes dentro de igual prazo, que comegara a contar a partir do termino
do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis
a defesa dos seus interesses.

18.1.1. Para abertura da manifestagao da intengao de recurso, o pregoeiro comunicara a
retomada da sessao publica com no minimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedencia, no
sftio eletronico utilizado para reaiizagao do certame.

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

18.3. Afalta de manifestagao, conforme o subitem 18.1 deste edital, importara na decadencia
do direito de recurso.

18.4. O acolhimento de recurso importara na invalidagao apenas dos atos insuscetfveis de
aproveitamento.

18.5. Adecisao em grau de recurso sera definitiva, e dela dar-se-a conhecimento as licitantes,
no enderego eletronico constante no subitem 5.2 deste edital.

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

19. DAADJUDICASAO, DAHOMOLOGAgAO E DAASSINATURADAATADE REGISTRO
DE PREgOS

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. Ahomologagao 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.

19.3.1. Sera incluido na respectiva ata o registro dos licitantes que aceitarem cotar o produto
com pregos iguais ao do licitante vencedor, na sequencia da classificagao do certame,

conforme permissivo legal do artigo 18, inciso I do Decreto Municipal 2.257 de 30 de agosto

de 2019.

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

19.4. Os licitantes ciassificados em primeiro lugar terao o prazo de 05 (cinco) dias, a contar
da data do recebimentoda 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
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igual perfodo, desde que ocorra motivo justificado e aceito.

19.4.1. AAta de Registro de Pregos podera ser assinada por certificagao digital.

19.5. Quando o vencedor nao comprovar as condigoes habilitatorias 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.

19.7. 0 prazo de validade da ata de registro de pregos, computadas as eventuais
prorrogagoes, nao podera ser superior a doze meses, contado a partir da data da sua
publicagao.

20. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA

20.1. O licitante que deseje cotar o produto com pregos iguais ao do licitante vencedor

tera o prazo de ate 01(um) dia util contados da adjudicagao por meio do sistema
eletronico, para manifestar-se neste sentido, se assim desejarem, visando a formagao de

cadastro de reserva.

20.1.1. As licitantes que aderiram ao cadastro de reserva obedecerao ao disposto no subitem
19.4 deste edital.

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

20.2. Apos a homologagao do resultado da licitagao, a ata da sessao do pregao eletronico
sera anexada a Ata de Registro de Pregos, indicando os licitantes que tiverem aceitado cotar
o produto com pregos iguais aos do licitante vencedor, na sequencia da classificagao do
certame, conforme permissivo legal do art. 18, inc.Ido Decreto Municipal n° 2.257/2019.

20.2.1. Se houver mais de um licitante na situagao de que trata o caput, os licitantes 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 cadastro de reserva,

para ser utilizado nas hipoteses em que o vencedor, quando convocado, nao assinar a ata de
registro de pregos (art. 24, § 1 do Decreto Municipal n°. 2.257/19) ou tiver seu registro

cancelacJo nas hipoteses previstas nos arts, 29 e 30 do Decreto Municipal n°, 2,257/19,

oportunidade em que podera ser revogada a adjudicagao e a homologagao ja efetivadas, isso
sem prejufzo da aplicagao das cominagoes previstas em Lei e/ou no edital.

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

21. DAS SANQ6ES ADMINISTRATES

21.1. 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 penaiidade.

O
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21.2. Sem prejufzo da sangao prevista no item anterior, podera a Administragao apiicar sangao

administrativa de multa, da seguinte forma e nos seguintes casos:

21.2.1. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrencia, de acordo com as regras dispostas
no Decreto Municipal n° 2316/2019, quando:

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

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 modaiidade pregao, a despeito da declaragao em
sentido contrario;

e) propor recursos manifestamente protelatdrios 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;
|

21.2.2. Multa de 10,0%, por ocorrencia, de acordo com as regras dispostas no Decreto
Municipal n° 2316/2019, quando fornecer informagao e/ou documento falso;

21.2.3. Multa de 10,0%, por ocorrencia (sobre o valor total da adjudicagao da licitagao), no
caso de o vencedor recusar-se a assinar ata de registro de pregos e/ou contrato, ou recusar-
se a aceitar ou retirar o instrumento equivalents.

21.2.4. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no ambito do

processo administrative de aplicagao de penalidade, quando nao cumprir quaisquer dos itens
nao mencionados no item 20.2, em relagao a fase de licitagao.

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

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

22. DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

22.1. A Central de Licitagoes do municipio de Sobral sera o orgao gestor da Ata de

Registro de Pregos de que trata este edital.

22.2. A Ata de Registro de Pregos, elaborada conforme o anexo IV, sera assinada pelo titular
da Central de Licitagoes do municipio de Sobral, orgao gestor do Registro de Pregos ou,
por delegagao, por seu substituto legal, e pelo fornecedor legalmente credenciados &

identificados.

22.3. Os pregos registrados na Ata de Registro de Pregos serao aqueles ofertados nas

propostas de pregos dos licitantes vencedores, 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.

,
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29 e 30 do Decreto Municipal n° 2.257/2019.

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

223,0 orgao detentor do SRP (Sistema de Registro de Prepos), quando necessitar, efetuara
aquisipoes junto aos fornecedores detentores de prepos registrados na Ata de Registro de
Prepos, de acordo com os quantitativos e especificagoes previstos, durante a vigencia do
documento supracitado.

22.6. Os fornecedores detentores de prepos registrados ficarao obrigados a fornecer o objeto

iicitado ao orgao detentor do SRP (Sistema de Registro de Prepos), nos prazos, locais,
quantidades e demais condipoes definidas noAnexo I -Termo de Referenda deste edital.

22.7. A Ata de Registro de Prepos, durante sua vigencia, podera ser utilizada por qualquer
orgao ou entidade da Administragao Pubiica Municipal, Estadual ou Federal, na condigao de
orgao interessado, mediante consulta previa ao orgao gestor do Registro de Pregos e
concordance do fornecedor, conforme disciplina o artigo 31 do Decreto 2.257/2019.

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

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

22.8.2. As aquisipoes ou as contratagoes adicionais nao poderao exceder, por orgao ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatorio e

registrados na ata de registro de pregos para o orgao gerenciador e para os orgaos

participantes, conforme disciplina o § 3° do art. 31 do Decreto 2.257/2019.

22.8.3. 0quantitative decorrente das adesoes a ata de registro de pregos nao podera exceder,
na totalidade, ao dobro do quantitative de cada item registrado na ata de registro de prepos
para o orgao gerenciador e para os orgaos participantes, independentemente do numero de
orgaos nao participantes que aderirem, conforme disciplina o § 4° do art. 31 do Decreto
2.257/2019.

22.9. Cabera ao orgao gestor do Registro de Pregos, para utilizagao da Ata por orgaos
interessados da Administragao Pubiica, procedera indicagao do fornecedor detentor do prego

registrado, obedecida a ordem de classificagao.

22.10. O detentor de pregos registrados que descumprir as condipoes da Ata de Registro de
Pregos recusando-se a fornecer o objeto Iicitado ao orgao detentor 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 Administragao pubiica, e ainda, por razoes de interesse publico,
devidamente fundamentado, tera o seu registro cancelado.

22.11. A Central de Licitagdes do municipio de Sobral providenciara a publicagao do

extrato da Ata do Registro de Prepos no Diario Oficial do Municipio e na pagina oficial da
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Prefeitura Municipal de Sobral na internet.

22.12. Os pregos registrados poderao ser revistos a qualquer 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°

2.257/2019.

22.13. A Central de Licitagoes do municipio de Sobral convocara o fornecedor para
negociar o prego registrado a adequa-Jo 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 negociagoes 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 lote, ou ainda revogar a Ata de Registro de Pregos.

22.15. Serao considerados pregos de mercado, os pregos que forem iguais ou inferiores a

media daqueles apurados pela Administragao para os itens registrados.

22.16. As alteragoes dos pregos registrados, oriundas de suas revisoes, serao publicadas no

Diario Oficial do Municipio e na pagina oficial 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 de validade da Ata de Registro de Pregos, reservando-
se a Administragao Municipal, atraves do orgao detentor, o direito de adquirir o quantitative
que julgar necessario ou mesmo abster-se de adquirir o lote especificado.

23. DAS DISPOSIQOES GERAIS

23.1. Esta licitagao nao importa necessariamente em contratagao, podendo a

autoridade competente revoga-la por razoes de interesse publico, anula-ia por

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

23.2. E facultada ao pregoeiro ou a autoridade competente, 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 ensejara DESCLASSIFICA£AO 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 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 Municipio de Sobral-CE.

23.6. Os licitantes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagoes e dos

documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

23.7. O desatendimento de exigences formais nao essenciais nao implicara no afastamento

vfils.
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do licitante, desde que seja possivel a aferigao da sua quaiificagao e a exata compreensao da
sua proposta.

23.8. 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.

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

aritmeticas.

23.10. Os casos omissos seraoresolvidos pelo pregoeiro, nos termos da legislagao pertinente.

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

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

24. DOS ANEXOS

24.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ANEXOI-TERMO DE REFERENCE

ANEXO II-CARTA PROPOSTA

ANEXO III-DECLARAQAO RELATIVAAO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR

ANEXO tV-MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

ANEXO V-MINUTA DO CONTRATO

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAQAO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS
(Anexar com a documentagao de habilitagao)j

de 20 AO .Sobral - CE, de

CIENTE:

JJJIU xahdre
io e Assistencia Social

ir dCCpsta Alfex
manosAHabitajcaSecretario IS

jfe,IA/XJ £A ebb ( Q (holQXIÿTAJ

' Lisa Soares de Oliveira
Pregoeira

Assessorado por:

" V‘) ..........JIssica Loiola AragSo L

Assessor juridico
OAB/CE: 32.132
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ANEXOI- TERMO DE REFER&NCIA

1. UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria dos Direitos Humanos, Habitagao e Assistencia
Social- SEDHAS.

2. OBJETO: Registro de Prego para futuras e eventuais contratagao de empresa
especiaiizada na prestagao de servigos funerarios infantil complete destinados as famflias
(morador/residente) no municipio de Sobral - Ceara, components do Cadastre Gnico,
conforme as especificagoes e quantitativos previstos neste Termo de Refer&ncia.

2.1. Este objeto sera realizado atraves de licitagao na modalidade PREGAO, na forma
ELETR6NICA, do tipo MENOR PREQO POR ITEM, com fomecimento POR DEMANDA.

3. DA JUSTIFICATIVE

3.1. O servigo funerario constitui urn direito social legalmente assegurado aos cidadaos

brasileiros no ambito da protegao social basica, conforme preconiza o Sistema Gnico de
Assistencia Social (Suas). Faz-se necessario a PRESTAQAO DE SERVIQOS FUNERARIOS
COMPLETO tendo em vista a necessidade de atendimento as famflias (morador/residente)
no municipio de Sobral - Ceara, componente do Cadastro Gnico. O benefi'cio atendera
somente os casos de falecimento de cidadaos sobralenses e famflias beneficiadas da
Assistencia Social que se encontrem em situagao de vulnerabilidade social.

4. DAS ESPECIFICAQOES E QUANTITATIVOS

SERVIQOS FUNERARIOS - SERVIQO FUNERARIO_INFANTIL._
Obs.: Havendo diverqencias entre as especificacoes deste anexo e as do sistema

SERVIQO1. 70

prevalecerao as deste anexo.

4.1.O item 01 sera de ampla disputa. Sera garantida as 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, preferencia de contratagao nos termos previsto na
Segao I do Capftulo V da Lei Complementar n° 123/2006 e alteragoes introduzidas pela lei
complementar 147/2014.

4.2. Especificagao Detaihada:

4.2.1. PARA O ITEM 1: O Servigo funeral compreende o fomecimento de uma mortuaria
sextavada, confeccionada em madeira tipo viroia, pinho ou similar, pintura marrom, forrada

internamente em TNT, dotada de quatro algas plasticas fixas, com tampa em madeira com
visor, REMOQAO DO CADAVER, Higienizagao do corpo, velas, coroa artificial, floramento da
uma, paramentos simples e servigos do agente (Dentro do limite territorial da sede do
municipio de Sobral).

5. DAS DOTAQOES ORQAMENTARIAS

5.1. As despesas decorrentes da contratagao correrao pela fonte de recursos da Secretaria
dos Direitos Humanos, Habitagao e Assistencia Social, com as seguintes dotagoes

D

.yyQft
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orgamentarias:
23.02.08.244.0416.2.207.0000.3.3.90.32.00.1 .001.0000.00;
23.02.08.244.0416.2.207.0000.3.3.90.32.00.1.390.0000.01;

23.02.08.244.0416.2.207.0000.3.3.90.39.00.1.001.0000.00.
Fonte de Recurso: Municipal e Estadual.

6. DAEXECUgAO E DO RECEBIMENTO

6.1.Quanto a execugao:

6.1.1. O objeto contratual devera ser executado em conformidade com as especificagdes

estabelecidas neste instrumento, e nas condigoes previstas nos subitens seguintes:

6.1.1.1. A execugao do servigo sera feita mediante solicitagao da CONTRATANTE, de acordo
com a necessidade do servigo, prestados em ate 02 (duas) horas corridas, contados a partir

da data de recebimento do fornecedor da(s) Ordem(ns) de Servigo(s)/Nota(s) de Empenho(s),
no(s) horario(s) e dia(s) da semana de 08:00 as 12:00 e de 13:00 as 17:00, de segunda a

sexta.

6.1.1.2. Aprestagao dos servigos sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo
esta responsavel por toda despesa decorrente do objeto da contratagao, comprometendo-se

ainda integralmente com eventuais danos causados.

6.1.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que
justificados ate 01 (uma) hora antes do termino do prazo de execugao, e aceitos pela
contratante, nao serao considerados como inadimplemento contratual.

6.1.1.4. A CONTRATADA devera prestar o servigo em qualquer quantidade solicitada pelo

municfpio, nao podendo, portanto, estipular eotas minimas ou maximas para entrega

6.1.1.5. Os servigos deverao ser executados diretamente pela licitante vencedora, nao
cabendo a cessao ou sublocagao de terceiros, exceto os que dependerem de analise
especffica e com previa autorizagao da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitagao e
Assistencia Social.

6.2. Quanto ao recebimento:

6.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificagao da
conformidade do objeto com as especificagdes, 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 objeto lloitado nao atenda as especificagdes 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 da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitagao e Assistencia Social e serd efetuado

ate 30 (trinta) dias contados da data da apresentagao da nota fiscal/fatura devidamente

r>,

Pcigina 17de41PEN0 066/2020 -SEDHAS
Prefeitura Municipal de Sobral-CNPJ 07.598,634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral -CE, 62011-065 Contato:(88) 3677-1100



.OtUQjr

FL e%PREFER TUB A Dt

SOBRAL
'i'aO'JrVi

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 ser3 devolvida & 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
condigdes de habilitagao e qualificagap 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 Setvigo (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 autentipada, seja em cartprio, seja por meio do
permissivo da Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentagao tenha sido
emitida pela internet, so sera aceita apos a confirmagao de sua autenticidade.

8. DAS SANQOES ADM1NISTRATIVAS

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:

8.1.1.1. Multa moratoria em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a
contar da respectiva solicitagao do 6rgao contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por
dia e por ocorrencia.

8.1.1.2. Multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicagao da
licitagao em caso de recusa a assinatura de Ata de Registro de Pregos e/ou Contrato, ou
recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

8.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrencia, de acordo com as regras dispostas no
Decreto Municipal n° 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto
contratual, a contar da respectiva solicitagao do orgao contratante.

8.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrencia, de acordo com as regras dispostas
no Decreto Municipal n° 2316/2019, quando:

a) deixar de manter as condigoes de habilitagao durante o prazo do contrato, nos termos do
inciso XIII do art. 55, da Lei Federal n°8.666/93;

b) permanecer inadimplente apos a aplicagao da advertencia;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administragao, os documentos exigidos na
legislagao, para fins de liquidagao de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazoou complementar ovalor da garantia recolhida apos solicitagao
da Administragao;

i
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e) nao devolver os vatores pagos indevidamente pela Administragao;

f) manter funcionario sem qualificagao para a execugao do objeto contratado;

g) utilizar as dependences da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h) deixar de fornecer equipamento de protegao individual (EPI), quando exigido, aos seus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utiiizagao, na hipotese de contratagao de servigos
de mao de obra;

i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel com o interesse
publico, em especial quando solicitado pela Administragao;

j) deixar de repor funcionarios faltosos;

I) deixar de controlar a presenga de empregados, na hipotese de contratagao de servigos de
mao de obra;

m) deixar de observar a legislagao pertinente aplicavel ao seu ramo de atividade;

n) deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, vale-refeigao, seguros,
encarges fiseais e soeiais, bem eomo deixar de arear eom quaisquer outras despesas
relacionadas a execugao do contrato nas datas avengadas;

o) deixar de apresentar, quando solicitado, documentagao fiscal, trabalhista e previdenciaria
regularizada;

p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclaredrnentos formais solicjtados pela
Administragao;

q) retirar das dependences da Administragao quaisquer equipamentos ou materials de
consumo, previstos em contrato ou nao, sem autorizagao previa do responsavel;

8.1.1,5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrencia, de acordo com as regras dispostas
no Decreto Municipal n° 2316/2019, quando nao entregar ou entregar objeto contratual em
desacordo com a qualidade, especificagoes e condigoes licitadas ou contratadas e/ou com
vfcio, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto improprio para o fim a que se destina;

8.1.1.6. Multa de 7,0%, por dia e por ordem de servigo ou instrumento equivalente, de acordo
com as regras dispostas no Decreto Municipal n° 2316/2019, quando suspender ou
interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos
pela Administragao Publica, os servigos contratuais.

8.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrencia, de acordo com as regras dispostas no Decreto
Municipal n° 2316/2019, quando:

a) o infrator der causa, respectivamente, a rescisao do contrato ou ao cancefamento da ata
de registro de pregos;

b) fornecer informagao e/ou documento falso;

8.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no ambito do
processo administrative de aplicagao de penalidade, quando nao cumprir quaisquer dos itens
nao mencionados nesta segao, em relagao a fase de execugao contratual.

8.1.3.0licitantequeensejarfalhar ou fraudar na execugao do contrato, comportar-se demodo

.A
PiN°R6&2020 -5EDHAS Plains 18 *41

Prefeilura Municipal de Sobral-CNPJ 07.598.634/0001-37
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro, Sobral - CE, 62011-065 Contato:(88) 3677-1100 1C



FL 60
PRBl-KirUH A PE

SOBRAL

iniddneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar
com a Administragao Municipal e sera descredenciado nos sistemas cadastrais de
forneeedores, pelo prazo de ate 05 (eineo) anos, enquanto perdurarem os motives
determinantes da punicao 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 CQNTRATADO recoihera a multa por meio de:

8.2.1. 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.

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

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

9. DAS OBRIGAgOES DA CONTRATADA

9.1. Prestar os servigos 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° 8.666/1993, 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 execugao 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 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 ieis trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho e legislagao
correlata, aplicciveis 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 fixado pelo orgao/entidade detentor do SRP (Sistema
de Registro de Pregos), 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 mi'nimo exigido pela
Administragao.
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9.9. Providenciar a substituigao de qualquer profissional envolvido na execugao do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagao da contratante.

9.10. Responsabilizar-se integralmente pela observancia do dispositivo no tftulo II, capftulo V,
da CLT, e na Portaria n° 3.460/77, do Ministerio do Trabalho, relativos a seguranga e higiene
do trabalho, bem como a Legislagao correlata em vigor a ser exigida.

9.11. A CONTRATADA devera dispor de todos os equipamentos necessarios a execugao dos
servigos e utilizar profissionais habilrtados e qualificados.

10. DAS OBRIGAS&ES DA CONTRATANTE

10.1. Solicitar a execugao do objeto a contratada atraves da emissao de Ordem(ns) de
Servigo(s)/Nota(s) de Empenho(s).

10.2. 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.

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 GERENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREgOS

11.1. Cabera a Central de Licitagoes 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° 2.257/2019.

12. DAFISCALIZAgAO

12.1. A execugao contratual sera acompanhada e fiscalizada pela Sra. Renata Castro Ponte,
Gerente da Celula de Beneffcios Sociais especialmente designado 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.

13. PRAZO DE VIG6NCIA E DE EXECUGAO DO CONTRATO

13.1. O prazo de vigencia e de execugao do contrato e de 12 (doze) meses contado a partir
da emissao da Ordem de Servigo.

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

13.3. Os prazos de vigencia e de execugao poderao ser prorrogados nos termos do art. 57 da
Lei Federal n° 8.666/1993.

14. PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREgOS

14.1. A Ata de Registro de Pregos tera validade pelo prazo de 12 (doze) meses, eontados a
partir da data da sua assinatura.
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15. DA QUALIFICAgAO TECNICA

15.1. Comprovagao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compatfvel em
caracteristicas com o objetivo da licitagao, mediante apresentagao de atestado(s) fornecido(s)
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou 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 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 apiicagao subsidiary

a Lei 10.520/2002 e Decreto Municipal 2.344/2020.

:
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ANEXO li - CARTA PROPOSTA

A

Central de Licitagoes do Munlcfpio de Sobral

Ref.: Pregao EJetronico n°_
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 (none, nacionalidade, estado civil, profissao, RG, CPF,
domicilio):

•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

C J

Prego Unit.

m
Prego Total

Item Especificagao Unid. Quant.
(R$)

:

:

Valor Total

Local, data

Assinatura de representante legal1

(Nome completo e CPF)

(Fungao/cargo)

Caso o signatario nao seja socio ou acionista da empresa licitante, devera acostar Procuragao Publics ou

Particular com firma reconhecida junto a Carta Proposta.
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ANEXO ill - DECLARAQAO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR

MODELO-EMPREGADOR PESSOAFlSICA/PESSOA JURfDICA

(Identificagao do licitante), inscrito no CPF/CNPJ n° DECLARA, para 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.

Loeal, data

Assinatura de representante legal2

(Nome completo e CPF)

(Fungao/cargo)

2 Caso o signatario nao seja socio ou acionista da empresa licitante, devera acostar Procuragao Publica ou

Particular com firma reconhecida junto a Declaragao Relativa ao Trabalho de Empregado Menor.
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ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS

ATA DE REGISTRO DE PREgOS N°_/20.
PREGAO ELETRdNICO N° 066/2020

PROCESSO N HAM JQ30.

Aos _ dias do mes de
de Sobrai, foi lavrada a presente Ata de Registro de Pregos, conforme detiberacao da Ata do
Pregao Eletronico n° 066/2020 do respectivo resultado homologado em / /20_,publicado
no Diario Oficial do Municfpio em / /20_,as fls_,do Processo n°
que vai assinada pela Presidente da Central de Licitagoes, Gestora do Registro de Pregos,
pelo secretario da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitagao e Assistencia Social, pelos
representantes legais dos detentores do registro de pregos, todos qualificados e relacionados
ao final, a qual sera regida pelas clausulas e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA -DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente instrument fundamenta-se:

• no Pregao Eletronico n° 066/2020;

• nos termos do Decreto Municipal n° 2.257/2019, publicado no DOM de 30/08/2019;

•na Lei Federal n.° 8666, de 21/6/1993 e suas alteragoes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Esta Ata tem por objeto o Registro de Prego para futuras e eventuais contratagao de empresa
especializada na prestagao de servigos funerarios infantil completo destinados as familias
(morador/residente) no municfpio de Sobra! - Ceara, componente do Cadastro Onico, cujas
especificagoes e quantitativos encontram-se detalhados no Termo de Referencia do edital de
Pregao Eletronico n° 066/2020 que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com as
propostas de pregos apresentadas peios fornecedores classificados em primeiro lugar,

conforme consta nos autos do Processo n° Cup I-QXQÿO

Subclausula Onica - Este instrument nao obriga a Administragao a firmar contratagoes

exclusivamente por seu intermedio, podendo realizar licitagoes especificas, obedecida a
legislagao pertinente, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenizagao de qualquer especie
aos detentores do registro de pregos, sendo-lhes assegurado a preferencia em iguaidade de
condigoes.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRE£OS

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 PREQOS

Cabera a Central de Licitagoes do Municipio de Sobrai o gerenciamento deste instrument
no seu aspect operacional e nas questoes legais, em conformidade com as normas do
Decreto Municipal n° 2.257/2019, publicado no DOM de 30/08/2019.

de 20_, na sede da Central de Licitagoes do Municipio
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CLAUSULA QUINTA - DA UTILIZAgAO DA ATA DE REGISTRO DE PREgOS

Em decorrencia da publicagao desta Ata, o orgao detentor 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 servigos no prazo estabelecido pelos orgaos
detentores do registro de pregos.

Subclausula Primeira -O fomecedor tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir
da convocagao, para a assinatura do contrato. Este prazo podersi ser prorrogado uma vez por
iguai perfodo, desde que solicitado durante o seu transcurso e, 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 perfodo da contratagao.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES E RESPONSABILIDADES

Os signatarios desta Ata de Registro de Pregos assumem as obrigagoes e responsabilidades
constantes no Decreto Municipal de Registro de Pregos n° 2.257/2019.

Subclausula Primeira-Competira a Central de Licitagdes da Prefeitura de Sobral, orgao
gestor do Sistema de Registro de Pregos, o controle e administragao do SRP, em especial, as
atribuigdes estabelecidas nos incisosIao VI do art. 11 do Decreto Municipal n° 2.257/2019.

Subclausula Segunda - Cabera ao 6rgao detentor as atribuigoes que Ihe sao conferidas nos
termos dos incisos I, II do art. 10 do Decreto Municipal n° 2.257/2019.

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

I - Atender aos pedidos efetuados pelo Orgao detentor do Registro de Pregos, durante a sua
vigdncia.

II - Exeeutar o objeto, por prego unitario registrado, nas quantidades indicadas polos
participantes do Sistema de Registro de Pregos.

Ill - Responder no prazo de ate 05 (cinco) dias a consultas do Orgao Gestor de Registro de
Pregos sobre a pretensao de Orgaos/Entidades nao participantes (carona).

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

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

CLAUSULA SETIMA - DOS PREgOS REGISTRADOS

Os pregos registrados sao os pregos unitarios ofertados na proposta da signatSria desta Ata,
os quais estao reiacionados e em consonancia com o Mapa de Pregos dos itens, anexo a este
instrumento, e servirao de base para futuras aquisigoes, observadas as condigoes de
mereado.
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CLAUSULA OITAVA- DOS LICITANTES QUE ACEITARAM COTAR O MESIWIO 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 n° 2.257/2019, o registro dos ticitantes que aceitarem cotar os bens ou
servigos com pregos iguais ao do licitante vencedor, na sequencia da classificagao do certame
e o seguinte:

Item

Classificagao Fornecedor CNPJ Enderego Telefones e-mail

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° 2.257/2019.

CLAUSULA DECIMA- DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREgOS

Os pregos registrados na presente Ata poderao ser cancelados de pleno direito nas situagoes
previstas no art. 29 e 30 do Decreto Municipal n° 2.257/2019.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS CONDigOES PARA A PRESTAgAO DOS
SERVigOS

A prestagSo dos servigos que poderao advir desta Ata de Registro de Pregos poder£ ser
formalizada por meio de instrumento contratual a ser celebrado entre o orgao
participante/interessado e o fornecedor.

Subclausula Primeira - Caso o fornecedor classificado em primeiro lugar, nao cumpra o
prazo estabelecido pela Secretaria dos Direitos Humanos, Habitagao e Assistencia Social, ou
se recuse a efetuar o fomecimento, tera o seu registro de prego cancelado, sem prejuizo das
demais sangoes previstas em lei e no instrumento contratual.

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

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-DA EXECUgAO E DO RECEBIMENTO

Subclausula Primeira -Quanto & execugao:

12.1. O objeto contratual devera ser executado em conformidade com as especificagoes
estabelecidas neste instrumento, e nas condigoes previstas nos subitens seguintes:

12.1.1. A execugao do servigo sera feita mediante solicitagao da CONTRATANTE, de acordo
com a necessidade do servigo, prestados em ate 02 (duas) boras corridas, contados a partir
da data de recebimento do fornecedor da(s) Ordem(ns) de Servigo(s)/Nota(s) de Empenho(s),
no(s) horario(s) e dia(s) da semana de 08:00 3s 12:00 e de 13:00 as 17:00, de segunda a
sexta.

12.1.2. A prestagao dos servigos sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo
esta responsavel por toda despesa decorrente do objeto da contratagao, comprometendo-se
ainda integralmente com eventuais danos causados.
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12.1.3, Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que

justificados ate 01 (uma) hora antes do termino do prazo de execugao, e aceitos pela
eontratante, nao serao eonsiderados coma inadimplemento eorrtratual.

12.1.4. A responsabilidade administrativa 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 detentor,
encarregado de acompanhar a execugao do processo de entrega e recebimento dos
objetos da Ata, conforme art. 67 da Lei 8.666/93.

12.1.5. A CONTRATADA devera prestar o servigo em qualquer quantidade solicitada pelo

municfpio, nao podendo, portanto, estipular cotas minimas ou maximas para entrega.

12.1.6. Os servigos deverao ser executados diretamente pela licitante vencedora, nao
cabendo a cessao ou sublocagao de terceiros, exceto os que dependerem de analise
espectfica e com previa autorizagao da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitagao e
Assistencia Social

Subclausula Segunda- Quanto ao recebimento:

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

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

Ill- Caso o objeto 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.

CLAUSULADgCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENT©

O pagamento advindo do objeto desta Ata de Registro de Pregos sera proveniente dos

recursos da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitagao e Assistencia Social, 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 no Itau.

Subclausula Primeira - 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,

Subclausula Segunda -Nao sera efetuado qualquer pagamento a eontratada, em caso de
descumprimento das condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagiio.

Subclausula 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° 066/2020.

Subclausula Quarta - Os pagamentos encontram-se ainda condicionados a apresentagao

dos comprovantes: ..........ilk'.........,-....gÿpTY.
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a) 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.

Subclausuia Quinta -Toda a documentagao exigida devera ser apresentada em original ou
por qualquer processo de reprografia, obrigatoriamente autenticada, seja em cartorio, seja por
meio do permissivo da Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentagao
tenha sido emitida pela internet, so sera aceita apos a confirmagao de sua autenticidade.

CLAUSULA DECiMA QUARTA - DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS

Subclausuia Primeira-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:

14.1.1.1. Multa moratoria em caso de atraso injustifieado da entrega do objeto contratual, a
contar da respectiva solicitagao do orgao contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por
dia e por ocorrencia.

14.1.1.2. Multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicagao da
iicitagao em caso de recusa a assinatura de Ata de Registro de Pregos e/ou Contrato, ou
recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

14.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrencia, de acordo com as regras dispostas no

Decreto Municipal n° 2316/2019, em caso de atraso injustifieado da entrega do objeto
contratual, a contar da respectiva solicitagao do orgao contratante.

14.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrencia, de acordo com as regras dispostas

no Decreto Municipal n° 2316/2019, quando:

a) deixar de manter as condigoes de habilitagao durante o prazo do contrato, nos termos do
inciso XIII do art. 55, da Lei Federal n° 8.666/93;

b) permanecer inadimplente apos a aplicagao da advertencia;

c) deixar de reguiarizar, no prazo definido pela Administragao, os documentos exigidos na
legisiagao, para fins de liquidagao de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida apos solicitagao
da Administragao;

e) nao devolver os valores pagos indevidamente pela Administragao;

f) manter funcionario sem qualificagao para a execugao do objeto contratado;

g) utilizar as dependences da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h) deixar de fornecer equipamento de protegao individual (EPI), quando exigido, aos seus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilizagao, na hipotese de contratagao de servigos

de mao de obra;

i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatfvel com o interesse

pCiblico, em especial quando solicitado pela Administragao;

j) deixar de repor funcionarios faltosos;

I) deixar de controlar a presenga de empregados, na hipotese de contratagao de servigos de

mao de obra;
.hEL.
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m) deixar de observar a legisiagao pertinente aplicavel ao seu ramo de atividade;

n) deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, vale-refeigao, seguros,

ertcargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas
relacionadas a execugao do contrato nas datas avengadas;

o) deixar de apresentar, quando soiicitado, documentagao fiscal, trabalhista e previdenciaria
regularizada;

p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela

Administragao;

q) retirar das dependences da Administragao quaisquer equipamentos ou materials de

consumo, previstos em contrato ou nao, sem autorizagao previa do responsavel;

14,1.1.5. Malta de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrencia, de acordo pom as regras dispostas

no Decreto Municipal n° 2316/2019, quando nao entregar ou entregar objeto contratual em

desacordo com a qualidade, especificagoes e condigoes licitadas ou contratadas e/ou com
vfcio, irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto improprio para o fim a que se destina;

14.1.1.6. Multade7,0%, por dia e porordem de servigoou instrumento equivalente, de acordo

com as regras dispostas no Decreto Municipal n° 2316/2019, quando suspender ou
interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos
pela Administragao Publica, os servigos contratuais.

14.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrencia, de acordo com as regras dispostas no Decreto
Municipal n° 2316/2019, quando:

a) o infrator der causa, respectivamente, a rescisao do contrato ou ao cancelamento da ata

de registro de pregos;

b) fornecer informagao e/ou documento falso;

14.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concreto, a ser decidido no ambito do

processo administrative de aplicagao de penalidade, quando nao cumprir quaisquer dos itens

nao mencionados nesta segao, em relagao a fase de execugao contratual.

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, ficara
impedido de licitar e contratar com a Administragao Municipal e sera descredenciado nos
sistemas cadastrais de fornecedores, peio 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.

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 terao como base de calculo o cronograma inicial dos servigos.

Subclausula Quarta - Nenhuma sangao sera aplicada sem garantia da ampla defesa e

contraditorio, na forma da lei.

!
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CLAUSULA DECIMA QUINTA-DO FORO

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

Assinam esta Ata, os signatarios relacionados e qualificados a seguir, os quais firmam o
compromisso de zeiar pelo fiel cumprimento das suas clausulas e condigoes.

Signatarios:

Sobra! — CE, de de

Karmelina Marjorie Nogueira Barroso
Presidente da Central de Licitagoes da Prefeitura de Sobral

Jl idigfaaCbst!
lumanos]Habitagab e Aÿsistencia SocialSecre£a HI

Representante legal da empresa
Nome da empresa

ih -
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ANEXO 0NICO DA ATA DE REGISTRO DE PRE$OS N°_120_- MAPA DE PREQOS
DA PRESTAgAO DE SERVIQOS

Este documento e parte da Ata de Registro de Pregos acima referenciada, ceiebrada entre os
orgaos detentores do registro de pregos e os fornecedores, cujos pregos estao a seguir
registrados por item, em face da realizagao do Pregao Eletronico n° 066/2020.

EMPRESAS VENCEDORAS

Item(ns) Empresas
Vencedoras

CNPJ E-mail Telefones

FORNECEDOR

ESPECIFICAQAO(tens Unidade Quant. Prego

Unit. (R$)
Prego Total

(R$)

Valor Total

VALOR GLOBAL DAS EMPRESAS VENCEDORAS

- VALOR GLOBAL: R$. C .)
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO

Contrato n°_ / 20 -
Processo r\°ÿVW-hM Qo/9PÿO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM (O)A

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

insefita(o) no CNPJ sob o
neste ato

(nacionalidade), portador da
, residente e

situada(o) na
_, doravante denominada(o) CONTRATANTE,

A(0)_
n°
representada(o) pelo_
Carteira de Identidade n°_
domiciliada(o) em (Municfpio - UF), na

e do CPF n°
e a

com na
Fone:_,
doravante denominada

CEP:
inscrita no CPF/CNPJ sob o n° _
CONTRATADA, representada neste ato pelo
da Carteira de Identidade n°_
e domiciliada(o) em (Municfpio - UF), na
entre si justa e acordada a celebragao do presente contrato, mediante as clausulas e

condigoes seguintes:

(nacionalidade), portador_, residente_, tern
e do CPF n°

CLAUSULA PRIMEIRA-DAFUNDAMENTAL©
1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital do Pregao Eletronico n° 066/2020, e
seus 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 APROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato esta vincuiado aos termos do edital do Pregao Eletronico
n° 066/2020, 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 especializada na prestagao de
servigos funerarios infantil completo destinados as famfiias (morador/residente) no municipio
de Sobral - Ceara, componente do Cadastro Unico, de acordo com as especiflcagoes e
quantitativos previstos no Anexo I - Termo de Referenda do edital e na proposta da

CONTRATADA.

3.2. Do (s) ITEM (NS) contratado (s):
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Valor Unitario
do Item R$

Valor total do
Item R$

Especificacao Unid. Quant.Item

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 demands, 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. Q prego e fixo e irreajustavel.

CLAUSULA SEXTA-DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento advindo do objeto da Ata de Registro de Pregos sera proveniente dos

recursos da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitagao e Assistencia Social e sera efetuado
ate 30 (trinta) dias contados da data da apresentagao da nota fiscai/fatura devidamente
atestada pelo gestor da contratagao, mediante credito em conta corrente em nome da
contratada, preferencialmente no Banco Itau.

6.2. A nota fiscai/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 fiscai/fatura corrigida.

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

6.4. £ 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, seja em cartorio, seja por meio do

permissivo da Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018. Caso esta documentagao tenha sido
emitida pela internet, so sera aceita apos a confirmagao de sua autenticidade.

CLAUSULA S£TIMA- DOS RECURSOS ORQAMENTARIOS
7.1. As despesas decorrentes da contratagao correrao pela fonte de recursos da Secretaria
dos Direitos Humanos, Habitagao e Assistencia Social, com as seguintes dotagoes

orgamentarias:

23.02.08.244.0416.2.207.0000.3.3.90.32.00.1 .001.0000.00;
23,02,06,244,9416,2.207,0000.3,3,90,32,00,1 ,390.0000.01;
23.02.08.244.0416.2.207.0000.3.3.90.39.00.1.001.0000.00.

Fonte de Recureo; Municipal e Estadual.

C

Os
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CLAUSULA OITAVA- DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUQAO
8.1. O prazo de vigencia e de execugao do contrato e de 12 (doze) meses contado a partir da
emissao da Ordem de Servigo.

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

8.3. Os prazos de vigencia e de execugao poderao ser prorrogados nos termos do art. 57 da
Lei Federal n° 8.666/1993.

CLAUSULA NONA-DA GARANTtA CONTRATUAL

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

CLAUSULA D£CJMA-DA EXECUQAO E DO RECEBIMENTO

10.1. Quanto a execugao:

10.1.1. O objeto contratual devera ser executado em conformidade com as especificagoes
estabelecidas neste instrumento, e nas condigoes previstas nos subitens seguintes:

10.1.1.1. A execugao do servigo sera feita mediante solicitagao da CONTRATANTE, de
acordo com a necessidade do servigo, prestados em ate 02 (duas) boras corridas, contados
a partir da data de recebimento do fornecedor da(s) Ordem(ns) de Servigo(s)/Nota(s) de
Empenho(s), no(s) horario(s) e dia(s) da semana de 08:00 as 12:00 e de 13:00 as 17:00, de
segunda a sexta.

10.1.1.2. A prestagao dos servigos sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sendo
esta responsavel por toda despesa decorrente do objeto da contratagao, comprometendo-se
ainda integralmente com eventuais danos causados.

10.1.1.3. Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que

justificados ate 1 (uma) hora antes do termino do prazo de execugao, e aceitos pela
contratante, nao serao gonsiderados como inadimplemento contratual

10.1.1.4. A CONTRATADA devera prestar o servigo em qualquer quantidade solicitada pelo

municipio, nao podendo, portanto, estipular cotas minimas ou maximas para entrega.

10.1.1.5. Quando se tratar de servigos emergenciais, a CONTRATADA devera comparecer
para execugao dos servigos em ate 01 (uma) hora corrida, apos o chamado do
CONTRATANTE.

10.1.1.6. Eventualmente, por necessidade do servigo ou a criterio da Secretaria dos Direitos
Humanos, Habitagao eAssistencia Social-SEDHAS, a CONTRATADApodera ser designada
a fazer deslocamentos para outros distritos ou localidades do municipio, ocorrencia esta que
podera acontecer em dias uteis, ou domingos ou feriados.

10.1,1.7. Os servigos deverao ser executados diretamente pela iicitante vencedora, nao
cabendo a cessao ou sublocagao de terceiros, exceto os que dependerem de analise
especifica e com previa autorizagao da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitagao e
Assistencia Social

10.2. Quanto ao recebimento:

10.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificagao da
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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
estabeiecidas foram atendidas e a consequente aceitagao das Notas Fiscais pelo gestor da
contratagao, devendo haver rejeigao no caso de desconformidade.

10,2,3, Gasp 9 objetp ligjtgdo nio atenda as espeoifigagoes exigidas ou apresenta dafeftos,
nao sera aceito, sujeitando-se o fornecedor a aplicagao das penalidades previstas no termo

do contrato.

CLAUSULA D£CIMA PRIMEIRA- DAS OBRIGAGOES 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 habifitagao e qualificagao exigidas na iicitagao.

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 contratuai.

11.4. Responsabiiizar-se peios 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 proceder
a fiscalizagao ou acompanhar a execugao contratuai.

11.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir

sobre a execugao contratuai, 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 contratuai.

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 docontrato 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.

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

11.9. Providenciar a substituigao de qualquer profissional envolvido na execugao do objeto

contratuai, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagao da CONTRATANTE.

11.10. Responsabilizar-se integralmente pela observancia do dispositivo no tftulo II, capftulo
V, da CLT, e na Portaria n° 3.460/77, do Ministerio do Trabalho, relativos a seguranga e higiene
do trabalho, bem como a Legislagao correlata em vigor a ser exigida.

11.11.A CONTRATADA devera dispor de todos os equipamentos necessarios a execugao dos
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servigos e utilizar profissionais habilitados e quaiificados.

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 na
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 iei e neste instrument.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA FISCAUZAQAO

13.1.Aexecugao contratual sera acompanhada e fiscalizada pela Sra. Renata Castro Ponte,

Gerente da Celula de Beneffcios Sociais especialmente designado 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.

CLAUSULA DECIMA QUARTA-DAS SANCGES ADMINISTRATIVAS

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

14.1.1. Multas, estipuladas na forma a seguir:

14.1.1.1. Multa moratoria em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a

contar da respectiva solicitagao do orgao contratante de 0,33% do valor total inadimplido, por
dia e por ocorrencia.

14.1.1.2. Multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicagao da
licitagao em caso de recusa a assinatura de Ata de Registro de Pregos e/ou Contrato, ou
recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

14.1.1.3. Multa de 0,33%, por dia e por ocorrencia, de acordo com as regras dispostas no
Decreto Municipal n° 2316/2019, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto
contratual, a contar da respectiva solicitagao do orgao contratante.

14.1.1.4. Multa de 0,33% a 3,0%, por dia e por ocorrencia, de acordo com as regras dispostas

no Decreto Municipal n° 2316/2019, quando:

a) deixar de manter as condigoes de habilitagao durante o prazo do contrato, nos termos do
inciso XIII do art. 55, da Lei Federal n° 8.666/93;

b) permanecer inadimplente apos a aplicagao da advertdncia;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administragao, os documentos exigidos na
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legisiagao, para fins de liquidagao de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida apos solicitagao

da Administragao;

e) nao devolver os valores pagos indevidamente pela Administragao;

f) manter funcionario sem qualificagao para a execugao do objeto contratado;

g) utilizar as dependences da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h) deixar de fornecer equipamento de protegao individual (EPI), quando exigido, aos seus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilizagao, na hipotese de contratagao de servigos

de mao de obra;

i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompati'vei com o interesse
publico, em especial quando soiicitado pela Administragao;

j) deixar de repor funcionarios faltosos;

I) deixar de controlar a presenga de empregados, na hipotese de contratagao de servigos de
mao de obra;

m) deixar de observar a legisiagao pertinente aplicavel ao seu ramo de atividade;

n) deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, vale-refeigao, seguros,
encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas

relacionadas a execugao do contrato nas datas avengadas;

o) deixar de apresentar, quando soiicitado, documentagao fiscal, trabalhista e previdenciaria

regularizada;

p) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela

Administragao;

q) retirar das dependences da Administragao quaisquer equipamentos ou materiais de

consumo, previstos em contrato ou nao, sem autorizagao previa do responsavel;

14.1,1.5. Multa de 1,0% a 5,0%, por dia e por ocorrencia, de acordo com as regras dispostas

no Decreto Municipal n° 2316/2019, quando nao entregar ou entregar objeto contratual em

desacordo com a qualidade, especificagoes e condigoes licitadas ou contratadas e/ou com
vfcio, irregularidade ou defeito oculto, que tome o objeto improprio para o fim a que se destina;

14.1.1.6. Multa de 7,0%,por dia e por ordem de servigo ou instrumento equivalente, de acordo

com as regras dispostas no Decreto Municipal n° 2316/2019, quando suspender ou
interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos
pela Administragao Publics, os servigos contratuais.

14.1.1.7. Multa de 10,0%, por ocorrencia, de acordo com as regras dispostas no Decreto
IVJunjQjpaf n° 2316/2019, quando;

a) o infrator der causa, respectivamente, a rescisao do contrato ou ao cancelamento da ata

de registro de pregos;

b) fornecer informagao e/ou documento falso;

14.1.2. Multa de 0,33% a 10,0%, a depender do caso concrete, a ser decidido no ambito do

processo administrative de aplicagao de penalidade, quando nao cumprir quaisquer dos itens
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nao mencionados nesta segao, em relagao a fase de execugao contratual.

14.1.3. O licitante que ensejar falhar ou fraudar na execugao do contrato, comportar-se de
mode 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 prejufzo das multas previstas neste instrumento e
das demais cominagdes legais.

14.2. O CONTRATADO recolhera a multa por meio de:

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

14,2.2. Descontos ex-officio de qualquer credito existente da CONTRATADA ou cobradas
judicialmente terao como base de calculo 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 RESCISAG CONTRATUAL

15.1. A inexecugao total ou parciai deste contrato e a ocorrSncia 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),_de de
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CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1, 2.

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

Os Visto:

Assessoria Jurfdica da CONTRATANTE

3S..AÿS-

o

jgk
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARA£AO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS
(PAPELTIMBRADO DO PROPONENTE)

DECLARAQAO

(nome Imzso social)
inscrita no CNPJ n°_
Sr(a)_
Identidade n°_

j por intermedio de seu representante legal o(a)_, portador(a) da Carteira de
, DECLARA, sob ase CPF n°

sangoes administrativas cabtveis, inclusive as criminals e sob as penas da lei, que toda
documentagao enviado ao e-mail do pregoeiro(a) sao autenticas.

s
Local e data

Assinatura do representante legal

(Nome e cargo)
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Offcio Parecer n° 02/ 2020-CENTRAL DE LICITAQAO (CELIC)

Sobral, 17 de abril de 2020

Assessoria Jundica da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitagao e Assistencia

Social

Sra. Dra. Jessica Loiola Aragao

Assunto: Solicitagao de Parecer Juridico do Pregao Eletronico n° 066/2020 - SDHAS

Prezada Senhora,

K Temos a satisfagao em cumprimentar Vossa Senhoria e, na oportunidade,

encaminharmos-lhe o Processo de n° P114420/2020, cujo objeto e Registro de Prego

para futura e eventual contratagao de empresa especializada na prestagao de servigos

funerarios infantil completo destinados as famllias (morador/residente) no municipio de

Sobral - Ceara, componente do Cadastro Gnico.

Pedimos-lhe, gentilmente, que proceda analise com emissao de parecer

juridico acerca do aludido processo.

Sem mais para o momento, permanecemos a disposigao para prestar

esclarecimentos adicionais que se fizerem necessarios.

Atenciosamente,

9
Prefeitura Municipal de Sobral

- Central de Licitagao-CELIC

join Qjk&JjWiCv

Lisa Soares de Oliveira
Pregoeira

'ms
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