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EDITAL

PREGA0 PRESENCIAL N° 001/2022 -SRP
S]STEMA REG[STR0 DE PRECOS

6RGAO GERENCIADOR: Camara Munici al de Amontada,

PARTICIPANTE: Camara Munici al de Amontada.

PROCESSO N9: 2022.04.04.01
TIPO DE LICITACAO: MENOR PRE€O TOTAL POR ITEM
FORMA DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PREC0 UNITARIO

A  Camara  Municipal  de  Amontada,  por  interm6dio  de  sua  Pregoeira,  devidamente
nomeada pela Portaria n9 044/2022 de 01/03/2022, toma pdblico para conhecimento
dos  interessados  que,  na  data  e  horirio  abaixo  indicado  farf  realizar  licita9ao  na
modalidade PREcho PRESENCIAL, atrav6s de SRP (Sistema de Registro de Pregos) que
sera  adjudicado  pelo  VALOR TOTAL  DO  ITEM,  conforme  descrito  neste  Edital  e  seus
Anexos.
0 procedimento licitat6rio obedeceri integralmente i legislacao aplicfvel a modalidade
Pregao, qual seja: a Lei Federal ng 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei n9 8.666, de 21 e

junho  de  1993  e suas  alterag6es posteriores,  e da  Lei  Complementar n9  123, de  14  de
dezembro  de  2006   (com  inovag6es  trazidas  pela  LC  nQ   147/2014),  ben  como  as
condi96es estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1. D0 0BJETO.
1.1.  0  presente  Preg5o  Presencial  tern  por  objeto  o  REGISTR0  DE  PRECOS  PARA  A
CONTRATACAO  DE   EMPRESA  ESPECIALIZADA  PARA  PRESTACAO   DE  SERVICOS   DE
PUBLICACAO   DE   MATERIAS   LEGAIS   DE   INTERESSE   DA   CAMARA   MUNICIPAL   DE
AMONTADA, EM  JORNAL  DE  GRANDE  CIRCULA9AO  E  DIARIO  OFICIAL DO  ESTADO,  de
acordo com as quantidades e especificag6es constantes do Termo de Referencia e demais
exig6ncias previstas neste edital e seus anexos.
1.2. Crit6rio de adjudica¢o do objeto: VALOR TOTAL DO ITEM.
13.  0  valor  estimado  da  presente  licitagao  e  de  R$  37.466,00  (trinta  e  sete  nil
quatrocentos e sessenta e seis reais).
1.4.    0    Edital    e    seus    Anexos    estarao    a    dispusigao    due    interessados    no   site
www.tce.ce.Eov.br. www.camaraamontada.cejzov.br e na sala da Comissao  Permanente
deLicitac2i+o.situadaiRuaDonnaMariaBelo.1311.Centro.Amontada-Cearfi

2. DAS DATAS E HORARIOS D0 CERTAME.
2.1. DATA DE ABERTURA: 26/04/2022.
2.2. HORARIO: AS O9H00MIN.
2.3.  REFER£NCIA  DE  TEMpO:  PARA TODAs  As  REFERfiNclAs  DE  TEMro  uTILlzADAs
SERA OBSERVADO 0 HORARIO LOcAL DO MUNIcirlo DE AMONTADA/cE.
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3. DAS PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL.
3.1. ANExO I -TERMO DE REFEReNclA;
3.2. ANEX011 -MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;
3.3. ANEXO Ill -MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS;
3.4. ANEX0 IV -MINUTA DO CONTRATO;
3.5. ANEX0 V -MODEL0 DE DECLARACAO -CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITACAO;
3.6.   ANEXO   VI   -   MODEL0   DE   DECLARACAO   -   MICROEMPRESA   OU   EMPRESA   DE
PEQUENO PORTE;
3.7. ANEX0 VII -MODELO DE DECLARACAO -EMPREGADOR PESSOA |URfDICA.

4. I)OS CRITERI0S DE PARTICIPACAO.
4.1.   Poderao   participar   desta   Licitag5o   qualquer   firma   individual   ou   sociedade
regularmente  estabelecida  no  Pals  especializada  no  ramo  pertinente  ao  objeto  desta
licita9ao e que satisfaga todas as exigencias, especificag6es e normas contidas neste Edital
e seus Anexos.
4.2.  Nao  poderao  participar  da  licitag5o  empresas  que  se  encontrem  sob  processo  de
recupera9ao  judicial  ou   extrajudicial,  falencia,  concordata,  dissolucao,  liquidacao  ou
estejam suspensas para licitar e contratar e/ou declarada inid6nea por qualquer 6rgao da
Administracao Pdblica.
4.3. Nao poderao participar desta licita55o as pessoas ffsicas ou jurfdicas mos seguintes
Casos:
a) Sob a forma de cons6rcio, qualquer que seja sua constituig5o;
b) Servidor pdblico ou empresas cuj os dirigentes, gerentes, s6cios ou componentes de seu
quadro   sejam   funcionarios   ou   empregados   pdblicos   da   entidade   contratante   ou
responsavel pela licita9ao;
c) Estrangeiras nao autorizadas a comercializar no pals; e
d)  Cujo estatuto ou contrato social, n5o inclua no objetivo social  da empresa, atividade
compativel com o objeto do certame.

5. DAS FUNC6ES I)O(A) PREGOEIRO(A).
5.1.  0 certame sera conduzido pelo(a)  Pregoeiro(a)  que tera, em especial, as seguintes
atribuic6es:
5.1.1. Coordenar o processo licitat6rio;
5.1.2.  Receber,  examinar e  decidir as  impugnag6es  e  consultas  ao  edital,  apoiado  pelo
setor responsivel pela sua elaboracao;
5.1.3. Conduzir a sessao ptiblica;
5.1.4.   Verificar   a   conformidade   da   proposta   com   os   requisitos   estabelecidos   no
instrumento convo cat6ri a ;
5.1.5. Dirigir a etapa de lances;
5.1.6. Verificar e julgar as condic6es de habilita9ao;
5.1.7. Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente
quando mantiver sua decisao;
5.1.8. Indicar o vencedor do certame;
5.1.9. Adjudicar o objeto, quando nao houver recurso;
5.1.10. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
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5.1.11. Encaminhar o processo devidamente instrufdo a autoridade superior e propor a
homologagao.

6.     DOS     PED[DOS     DE     ESCLARECIMENTOS    E    DA    IMPUGNAcfio     DO    ATO
CONVOCAT6RIO.
6.1.  As  licitantes  dever5o  proceder,  antes  da  elaborafao  das  propostas,  a  verifica9ao
minuciosa de todos os elementos fomecidos. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao
processo  licitat6rio  deverao  ser enviados  ao(a]  Pregoeiro(a),  por  meio  eletr6nico,  no
enderego  licitacao@camaraamontada.ce.£ov.br. Telefone: (88) 3636-1177, ate 05 (cinco)
dias  dteis  antes  da  reuni5o  de  abertura  da  Hcitac5o,  os  erros,  ddvidas  ou  omiss6es
porventura observados. A nao  comunicacao  no prazo  acima  estabelecido  implicara  na
facita aceitacao dos elementos fornecidos, nao cabendo, em nenhuma hip6tese, qualquer
reivindicagao posterior com base em imperfeig5es, incorrec6es, omiss6es ou falhas,
62. Nun pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverio se identificar
(CNP],  Raz2io  Social  e  nome  do  representante  que  pediu  esclarecimentos,  se  pessoa
juridica, e CPF para pessoa ffsica) e disponibilizar as informac6es para contato (endereco
completo, telefone, fax e e-mail).
6.3. Os esclarecimentos serao prestados pelo(a) Pregoeiro(a), por escrito, por meio de e-
mail aqueles que enviaram solicitaf6es de retirada do Edital.
6.4. Ate 02 (dois) dias dteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer
pessoa  poderf  impugnar  o  presente  EditaL  mediante  petigao  escrita,  protocolada  na
Comissao  Permanente de  Licitajao  da  Camara  Municipal  de Amontada,  situada a Rua
Dona  Maria  Belo,  1311,  Centro,  Amontada  -  Ceara  no  horirio  de  atendimento  destata
Comissao, que e das O8hoomin ds 14hoomin, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
6.5.  Decairi  do  direito  de  impugnar  os  termos  deste  Edital  perante  a  Administracao
Pdblica o licitante que nao o fizer ate o segundo dia htil que anteceder a data prevista para
a  divulgagao  da  Proposta,  apontando  as  falhas  ou  irregularidades  que  o  viciariam,
hip6tese em que tal comunicacao nao tera efeito de recurso.
6.6. Cabera ao(a) Pregoeiro(a), auxiliada do setor t€cnico especffico, quando for o caso,
enviar a petigao de impugnagao para que a autoridade competente decida sobre a peti9ao
de impugnagao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
6.7. Acolhida a petigao contra o ate convocat6rio pela autoridade competente, a decisao
sera  comunicada  aos  interessados  e  sera  designada  nova  data  para  a  realizacao  do
certame, exceto se a alteragao nao afetar a formula9ao das propostas.
6.8. As respostas aos pedidus de impugnag5es e esclarecimentos aderem a esse Edital tal
como se dele fizessem parte, vinculando a Administragao e os licitantes.
6,9.  Qualquer  modificacao  no  Edital  exige  divulgajao  pelo  mesmo  instrumento  de
publica9ao em que se deu o telct:o original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabe]ecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulagao das propostas.
6.10. As impugna¢6es e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos
no certame.
6.11.  Nao  serao  conhecidas  as  impugnag5es  apresentadas  fora  do  prazo  legal  e/ou
subscritas por representante nao habilitado legalmente.
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7. D0 CREDENCIAMENTO.
7.1.  A  abertura  da  presente  licitafao  dar-se-a  em  sessao  ptiblica,  dirigida  pelo(a)
Pregoeiro(a),  a  ser  realizada  no  endere9o  constante  do  preambulo  deste  Edital,  em
conformidade com seu conteddo e com a legislag5o ap]ic5vel i esp6cie.
7.2. Aberta a sessao, os interessados em participar do certame ou seus representantes
deverao se apresentar para credenciamento junto ao(a)  Pregoeiro(a), identificando-se,
por  meio  da  apresentacao  de  documento  oficial  de  identidade  ou  outro  documento
equivalente  contendo  foto,  e  comprovando  a  existencia  dos  necessfrios  poderes para
formula£5o  das  propostas  e  lances  verbals  e  para  a  prdtica  de  todos  os  demais  atos
inerentes ao certame.
7.3. Caso o representante seja s6cio da empresa licitante com poderes de representacao,
s6cio-gerente,   diretor   da   licitante   ou   titular   de   empresa   individual,   deverao   ser
apresentados  documentos  que  comprovem  tal  condi9ao,  tais  como  ato  constitutivo  da
pessoa jun'dica,  ata  de sua  elei€ao,  mos  quais  estejam  expressos  poderes  para  exercer
direitos e assumir obrigag6es.
7.4.  Nos  demais  casos,  deveri  ser  apresentado  instrumento  pdblico  ou  particular  de
procuragao  com  firma  reconhecida  em  cart6rio,  com  poderes  para  formular  lances
verbais  e praticar todos  os demais atos pertinentes ao certame, em none da empresa
proponente, com prazo de validade em vigor, acompanhado de c6pia autenticada de seu
contrato social ou estatuto, no caso de Sociedade An6nima, devidamente acompanhado
de documentos de elei9ao de seus administradores.
7.5.  Os  interessados  apresentarao  ainda  declaragao  dando  ciencia  de  que  cumprem
plenamente os requisitos de habilitagao, conforme modelo constante do ANEX0 V.
7.6. Para fins de credenciamento, os interessados deverao apresentar ainda declaragao de
que  6  microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte,  mos  termos  do  enquadramento
previsto na Lei  Complementar nQ  123, de  14  de dezembro  de 2006,  conforme  modelo
constante do ANEXO VI.
7.6.1. Caso a licitante enquadrada na condig5o de microempresa ou empresa de pequeno
porte nao apresente a declaragao, mencionada anteriormente, este poderf participar do
procedimento licitat6rio, sem direito, entretanto, a frui9ao dos beneficios a ele conferidos,
7.7.  Sera  garantido  as  licitantes  enquadradas  como  Microempresas  e  as  Empresas  de
Pequeno  Porte, tratamento  diferenciado  previsto  mos  termos  da  Lei  Complementar n°
123, de  14  de dezembro  de  2006, em seu  Capitulo V - Do Acesso aos  Mercados /  Das
Aquisig6es Pdblicas.
7.8.  Os  documentos  referentes  ao  credenciamento  deverao  ser  entregues  fora  dos
envelopes, afim de que possam ser analisados no inicio da sess5o, antes da abertura do
Envelope "A" -Propostas de Precos.
7.8.1. Os documentos necessarios ao credenciamento deverao estar dentro do prazo de
validade de sua apresentag5o, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hip6tese de o
documento n5o conter expressamente o prazo de validade, dever5 ser acompanhado de
declaragao ou regulamentafao do 6rgao emissor que disponha sobre a sua validade. Na
ausencia de tal declaragao ou regulamenta9ao, o documento sera considerado vilido pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissao; e poder5o ser apresentados
em  original  ou  em  c6pia  autenticada  por  cart6rio  competente  ou  por  servidor  da
administragao ou publicagao em 6rgao da impressa oficial;
7.9. Caso a licitante nao credencie nenhum representante, nao esteja representada por
s6cio  administrador,  ou  que  nao  cumpra as  exigencias  de  representagao,  nao  podera
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formular novas ofertas e lances de pregos na fase da disputa de pregos, nem se manifestar
durante o transcurso do Pregao, n5o podendo ainda interpor recurso, valendo-se, para
todos os efeitos, dos termos de sua proposta escrita.
7.10,  Nao sera admitida a participagao de urn mesmo representante para mais  de uma
empresa licitante, devendo optar por qual delas ira participar.

8. DOS ENVELOPES.
8.1. No dia e local designados neste edital, na presenga dos representantes dos licitantes,
devidamente   credenciados   e   demais   pessoas   que   queiram   assistir   ao   ato,   a(a)
Pregoeiro(a)  receberi,  simu]taneamente,  em  envelopes  distintos,  opacos,  fechados  e
rubricados  mos  fechos,  os  documentos  referentes  a  proposta de  pregos,  ben  como  a
habilitagao, conforme modelos abaixo:

A CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE
PREGAO PRESENCIAL N9 001/2022 -SRP
ENVELOPE "A" -PROPOSTA DE PRECOS

NOME D0 PROPONENTE: (identificafao do licitante)
CNP':

A CAMARA MUNICIPAL I)E AMONTADA/CE
PREGfio PRESENCIAL N9 001/2022 -SRP

ENVELOPE "8" - I)OCUMENTOS DE HABII.ITAquo
NOME I)0 PROPONENTE: (identiflcafao do licitante)

CNP':

8.2.  Ser5  admitido  o  encaminhamento  dos  envelopes  por  via  postal  ou  similar,  com
comprovagao mediante Aviso de Recebimento - AR, ou serem entregues diretamente na
Sala da Comissao Permanente de Licitacao, situada a Rua Dona Maria Belo,1311, Centro,
Amontada   -   Ceara,   CEP:   62.540-000,   caso   o   licitante   opte   par  nao   designar   urn
representante  legal  para  participar  da  sess5o  ptiblica,  desde  que  entregues  antes  do
horario marcado para a abertura da sessao, conforme descrito no preambulo deste Edital,
8.3. Na hip6tese de remessa por via postal ou por meio de pessoa indicada pelo licitante,
os envelopes deverao ser acondicionados em inv6lucro tinico, enderegado diretamente a
Comissao  Permanente  de  Licitagao  do  Municfpio  de  Amontada/CE,  com  a  seguinte
identificagao:

A COMISSA0 PERMANENTE DE LICITACA0 DA CAMARA MUNICIPAL DE AMONTADA/CE
RUA I)ONA MARIA BELO,1311, CENTRO, AMONTADA -CEARA, CEP N° 62.540-000

PREGA0 PRESENCIAL N9 001/2022 -SRP
DATA DA SESSAO: 26 I)E ABR[L DE 2022

HORA DA SESSAO: 09:00h
NOME D0 PROPONENTE: (identificafao do licitante)

CNP':

8.4. Os envelopes apresentados junto ao(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio, por via postal
ou  por  meio  de  pessoa  indicada  pela  licitante,  serao  considerados,  para  efeito  de
participagao  da  sessao  ptiblica  e,  consequentemente,  de  analise  dos  documentos,  fao
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somente aqueles cuja entrega tenha ocorrido antes do horirio marcado para a abertura
da sessao, conforme indicado no preambulo deste Edital.
8.5. Os envelopes encaminhados na forma deste subitem serao submetidos a verificafao
dos demais licitantes, a fim de que estes confirmem a jnvio]abi]idade dos inv6Iucros.
8.6.  Depois  de  encerrado  o  recebimento  dos  envelopes,  nenhum  outro  envelope  ou
documento sera aceito pelo(a) Pregoeiro(a), salvo no caso de apresentagao da proposta
adequada ou retificadora.
8.7.  Ap6s  a  entrega  dos  envelopes  nao  cabera  desistencia,  salvo  por  motivo  justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

9. DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPES "A".
9.1.  As  propostas  deverao  ser  preenchidas  em via tinica,  datilografada  ou  digitada  ou
impressa por qualquer processo mecanico, eletr6nico ou manual, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, em papel timbrado da empresa, assinadas na ultima folha e rubricadas nas
demais por pessoa legalmente habilitada.
9.2.  As  propostas  de  pregos  deverao  conter  a  razao  social,  local  da  sede,  ntimero  de
inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica -CNP], inscrig5o estadual ou municipal,
ntimero do telefone/fax e o enderego eletr6nico.
9.3. I obrigat6ria a assinatura de quem de direito da proponente na proposta de precos.
9.4. Planilha de  Pregos com especificag6es claras,  completas e minuciosas  dos servi9os
oferecidos, e demais caracteristicas t6cnicas detalhadas que possibilitem sua avaliagao,
com respectivas quantidades, pre9os unifario  e total, conforme Termo  de Referencia  -
ANEXO I.
9.5. A proposta devera conter os pregos unitario e total expressos em algarismos e por
extenso. Em caso de divergencia entre os valores unitirio e total, prevalecera o unitirio,
e entre os expressos em algarismos, e por extenso, prevalecera o por extenso.
9.6.   A   nao   apresentagao   da   proposta   com   valor   por   extenso   nao   acarretari   a
desclassificaf5o da proponente no certame.
9.7. 0 prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de entrega da mesma.
9.8. Os pre€os devem ser cotados em moeda nacional,  devendo incluir todos os custos
necessarios para o atendimento do objeto desta licitagao, bern como, todos os impostos,
encargos   trabalhistas,   previdenciirios,   fiscais   e   comerciais,   taxas,   fretes,   seguros,
deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham
a   incidir   direta   ou   indiretamente   sobre   o   fornecimento,   constantes   da   proposta,
abrangendo,  assim,  todos  os  custos  necessarios  a  execugao  do  objeto  em  perfeitas
condig6es durante o prazo de contrato.
9.9. Correrao por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar
de explicitar em sua proposta.
9.10. A apresenta9ao da proposta implicara plena aceita5:ao, por parte da proponente, das
condi¢6es estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
9.11. Ap6s a anilise, sefao desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e 11 da Lei nQ
8.666/93, as propostas que:
9.11.1.   Apresentarem   pre9os    excessivos    ou   manifestamente   inexequiveis,   assim
considerados aqueles que nao venham a ter demonstrada a sua viabilidade atrav€s de
documentagao  que  comprove  que  os  custos  dos  insumos  sao  coerentes  com  os  de

j2
ss-

•.4_



CAN^k^   MtJHICII)AL   DE

AMONTADA

CAIVIARA  MUNICIPAL  DE  AIWIONTADA
Rua Dona  Maria Belo.  n° 1311,  Centro / CEP:    62.540floo -Amontada -CE

CNPJ  N° 06.582.555/0001 -75 / CGF N° 06.920.417®
Fone:  (88) 3636-1177 / Fax:  (88) 3636-1414

Home page: \^/\^/w.camaraaamontada.ce.aov.br
E-mail: crnamontada@cimail.com

mercado e que os coeficientes de produtividade sao compativeis com o fomecimento do
objeto, nao se admitindo complementagao posterior.
9.11.2. Nao atenderem as exigencias contidas neste Edital.

10. DA FASE DE CLASSIFICAgA0 DE PREfos.
10.1. Serao abertos os  Envelopes "A" - Proposta de Pregos de todos os licitantes e o(a)
Pregoeiro(a)   informara   aos   participantes   presentes   quais   licitantes   apresentaram
propostas para o fornecimento do  objeto da presente licitagao e os respectivos valores
ofertados.
10.2. 0(A) Pregoeiro(a) fara a ordena€5o decrescente dos valores das propostas de todos
os licitantes, classificando aquele com proposta de MENOR PRECO TOTAL FOR ITEM e
aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em ate
10% (dez por cento) do valor de menor prego, afim de que seus representantes participem
da fase de lances verbais.
10.3.  Quando  nao  forem  verificadas  no  minimo  03  (tres)  propostas  de  precos  nas
condif6es   deflnidas   no   item   anterior,   a(a)   Pregoeiro(a)   classificari   as   melhores
propostas,  quaisquer que  sejam  os prefos  apresentados  nas  propostas  escritas,  ate  o
mfximo de 03 (tres), para que seus representantes participem dos lances verbals.
10.4. Sera verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor prego e os valores
estimados, no Termo de Referencia, para a contrata9ao.
10.5. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas, o
desempate far-se-a por sorteio, antes da realizagao dos lances verbais, em ato ptiblico, na
pr6pria  sessao  do  Pregao  Presencial,  assegurados  as  microempresas  e  empresas  de
pequeno porte, devidamente credenciadas nessa condigao, os beneficios dos artigos 44 e
45 da Lei Complementar ng 123, de 14 de dezembro de 2006, quanto aos crit6rios e forma
de desempate.
10.6. 0 disposto no item anterior somente se aplicara quando a melhor oferta escrita ja
nao tenha sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, ben como
aplica-se  apenas  as  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  que  apresentarem
propostas  para  a  cota  principal,  correspondente ao  percentual  do  objeto destinado  a
amp]a concorrencia.

11. DA FORMULAcfio DOS LANCES.
11.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderao ofertar lances verbalmente que
deverao  ser  formulados  sucessivamente  e  em  ordem  decrescente,  quando  solicitado
pelo(a) Pregoeiro(a).
11.2.  O(A)  Pregoeiro(a)  convidari individualmente os representantes  das licitantes, de
modo sequencial, a apresentar lances verbais a partir da proposta classificada de menor
prego e em ordem decrescente de valor.
11.3. S6 serao aceitos lances cujos valores forem inferiores ao iiltimo lance ofertado, nao
sendo possivel a oferta de lances de iguais valores.
11.4.  A  recusa  em  apresentar  lance  verbal,  quando  convocado  pelo(a)  Pregoeirota),
implicari a exclusao  do licitante das rodadas  posteriores,  ficando  sua tiltima  proposta
registrada para classifica9ao, no final da etapa competitiva.
11.5.   Nao  podera  haver  desistencia   dos  lances   ofertados,   sujeitando-se   o  licjtante
desistente as penalidades cabiveis. ..\J-
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11.6.   Ap6s   o   encerramento   da   etapa   de   lances,   o(a)   Pregoeiro(a)   poderi   fazer
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor,
para que seja obtido pre9o mais vantajoso a Administra9ao Pdblica.
11.7.    O(A)    Pregoeiro(a)    anunciara    o    licitante   vencedor   imediatamente   ap6s    o
encerramento  da  etapa  de  lances  da  sessao  ptiblica  ou,  quando  for  o  caso,  ap6s  a
negocia9ao e decisao pelo(a) Pregoeiro(a) acerca da aceitacao do lance de menor valor.
11.8. 0 licitante vencedor obriga-se a apresentar, no prazo m&ximo de 02 (dois) dias riteis,
nova Planilha contendo os valores para cada urn dos itens cotados deste certame, e de
acordo com o novo valor ofertado, caso exista.
11.9.  Os  valores  apresentados  na  Nova  Planilha  nao  poderao  ser  superiores,  em item
algum, aos ofertados na Proposta de Precos inicial.

12. D0 IULGAMENTO DAS PROPOSTAS.
12.1.  Declarada  encerrada  a  etapa   competitiva  e  rea]izada  a  classificafao  final  das
propostas,  o(a)  Pregoeiro(a)  examinara  o  atendimento  de  todas  as  especificag6es  e
condi96es estabelecidas neste Edital e seus Anexos pelo primeiro classificado, mormente
quanto  a  aceitabilidade  do  objeto  e  valor  apresentados,  decidindo  motivadamente  a
respeito.
12.2.  Ocorrendo divergencia entre  os valores  propostos, prevalecerao  os  descritos por
extenso e, no caso de incompatibilidade entre os valores unifario e total, prevalecera o
primeiro.
12.3.  Analisada   a   aceitabilidade  dos  pre9os   obtidos,   o(a)   Pregoeiro(a)   divulgara   o
resultado de julgamento das propostas de pregos.
12.4.  A  classifica5:ao  das  propostas  sera  pelo  crit6rio  de  MENOR PREC0  TOTAL  POR
ITEM indicado no Termo de Referencia (ANEX0 I).
12.5.  Na elaboragao  da proposta,  a  preFo cotado poderi ultrapassar o limite miximo
discriminado no mapa de pregos constante do processo administrativo que deu origem a
este edital; entretanto, na fase de lances, o lance final devera atingir pre9o igual ou inferior
ao limite mfximo constante no referido mapa de pre9os e, caso a proposta seja composto
de items, o prego unitirio do item deverf ser inferior aquele limite. Caso nao seja realizada
a fase de lances, o licitante que cotou na proposta escrita o menor preco devera reduzi-Io
a urn valor igual ou inferior ao limite miximo do referido mapa de pregos.
12.6. Se a proposta ou o lance de menor pre9o nao for aceifavel ou se o licitante desatender
as   exigencias   habilitat6rias,   o(a)   Pregoeiro(a)   examinara   a   proposta   ou   o   lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitacao, na ordem
de classificagao, e assim, sucessivamente, ate a apuragao de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.
12.6.1. Ocorrendo a situa9ao a que se refere o inciso anterior, o(a)  Pregoeiro(a) poderf
negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

13. DA HABILITACAO.
13.1. Exigir-se-i do licitante vencedor os seguintes documentos:
13.1.1. Cedula de ldentidade;
13.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
13.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ag5es, documentos de
eleigao de seus administradores;

f a   ':`b:



CAN^k^  MIJllcIP^L  OE

AMONTADA

CAMARA  MUNICIPAL  DE  AIVIONTADA
Rua Dona Maria  Belo,  n° 1311,  Centro / CEP:    62.540i)00 -Amontada -CE

cNpj No o6.582.555roool -75 / CGF No o6.92o.41 7ro
Fone:  (88) 3636-1177 / Far  (88) 3636-1414

Home page: www.carnaraaamontada.ce.ao\/.br
E-mail: cmamontada@amail.com

13.1.4. Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercicio;
13.1.5. Decreto de autorizagao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pars, e ato de registro  ou autorizag5o para  funcionamento expedido
pelo 6rgao competente;
13.1.6. Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoa |uridica (CNP|);
13.1.7.  Prova  de  regularidade  para  com  as  Fazendas:  Federal  (Certidao  Negativa  de
D6bitos Relativos aos Tributos Federais e a Dfvida Ativa da Uniao), Estadual e Municipal
do domicflio ou sede do licitante, devidamente atualizadas;
13.1.8.  Certificado  de  Regularidade  do  FGTS  -  CRF,  perante  o  Fundo  de  Garantia  por
Tempo de Servico, atualizado;
13.1.9.  Prova  de  inexistencia  de  d6bitos  inadimplidos  perante  a  |ustiga  do  Trabalho,
mediante apresentagao de certidao negativa, mos termos do Tfulo VII-A da Conso]idagao
das  Leis  do  Trabalho,  aprovada  pelo  Decreto-Lei  n.Q  5.452,  de  19  de  maio  de  1943,  e
considerando o disposto no art. 39 da Lei n.g 12.440, de 7 de julho de 2011;
13.1.10. Registro ou lnscri9ao da Pessoa Juridica na Entidade Profissional Competente -
Conselho Regional de Administrac5o - CRA;
13.1.11. Apresentar atestado de capacidade t6cnica emitido por pessoa jun'dica de direito
ptiblico ou privado, que comprove que o (a) licitante tenha prestado ou esteja prestando
servi9os de natureza e esp6cie condizentes com o objeto desta licitagao, especificados no
anexo I deste edital.
13.1.11.1.  Quando  o(s)  atestado(s)  de  capacidade  t€cnica  for  emitido(s)  por  pessoa
juridica de direito privado, o(s) atestado(s) mencionado(s) devera(ao) apresentar firma
reconhecida do assinante.
13.1.12. BALANCO PATRIMONIAL e demonstrag6es contibeis do tiltimo exercicio social,

ja exigiveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial,
que  comprove  a  boa  situagao  financeira  da  empresa,  vedada  a  sua  substituigao  por
balancetes ou balan9o provis6rios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados hi mais de tres meses da data de apresentag5o da proposta, na forma do artigo
31, inciso I, da Lei 8.666/93 e alterag6es posteriores;
13.1.13. Certid5o negativa de falencia, recuperaf5o judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor judicial da sede da pessoa jun'dica, com data de expedi€ao nao superior a 60
(sessenta) dias, quando nao houver prazo de validade expresso no documento.
13.1.14.  Declaragao  de  que  a  empresa  cumpre  o  disposto  no  inc.  XXXIII  do  art.  7°  da
Constitui€ao Federal  (relativo  ao trabalho de menor)  - conforme modelo  constante  do
ANEX0 VII.
13.1.15.  Por se tratar de  microempresa  ou  empresa  de pequeno  porte,  a  regularidade
fiscal respeitari ao tratamento diferenciado e favorecido disposto mos arts. 42 e 43 da Lei
Comp]ementar n9 123/2006.
13.1.16. Todos os documentos de habilitafao emitidos em lingua estrangeira deverao ser
entregues  acompanhados  da  tradug5o  para  lingua  portuguesa  efetuada  por Tradutor
Juramentado  e  tamb6m  devidamente  consularizados  ou  registrados  no  Cart6rio  de
Tfulos e Documentos.
13.1.17.  Documentos  de  proced6ncia  estrangeira,  mas emitidos  em lingua  portuguesa,
tamb6m   deverao   ser  apresentados   devidamente  consularizados   ou  registrados   no
Cart6rio de Tfulos e Documentos.
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13.1.18. As  declarag6es  relacionadas  deverao  estar emitidas  em pap6is timbrados  dos
6rgaos ou Empresas que as expediram.
13.1.19. 0 representante legal que assinar pelo licitante os documentos exigidos dever5o
estar credenciado para esse fim.
13.1.20. Sob pena  de  inabilita5ao,  todos  os  documentos apresentados  para  a  Licitag5o
deverao estar:
13.1.21.  Em  none  do  licitante,  e,  preferencialmente,  com  ntimero  do  CNPJ  e  com  o
endereco respectivo:
a) se a ]icitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz.
b)  se o licitante for filial, todos os documentos deverao estar em none da filial, exceto
aqueles  documentos  que,  pela  pr6pria  natureza,  comprovadamente,  forem  emitidos
somente em none da matriz.
c)  os atestados de capacidade t6cnica/responsabilidade tecnica poder5o estar emitidos
em nome e com CNpj da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante.
13.1.22.  Os  documentos  necessarios  a  habilitagao  deverao  estar  dentro  do  prazo  de
validade de sua apresenta9ao, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hip6tese de o
documento n5o conter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de
declara9ao ou regulamentag5o do 6rgao emissor que disponha sobre a sua validade. Na
ausencia de tal declara€5o ou regulamentacao, o documento sera considerado valido pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua emissao; e poderao ser apresentados
em  original  ou  entregues  mediante  fotoc6pia,  os  quais,  nesse   caso,  deverao  estar
obrigatoriamente autenticados em cart6rio competente.
13.1.22.1. Serao aceitas somente c6pias legiveis.
13.1.22.2. Nao serao aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
13.1.22.3.  O(A)  Pregoeiro(a)  reserva-se  ao  direito  de  solicitar  o  original  de  qualquer
documento, sempre que tiver dtivida e julgar necessario.
13.1.22.4.  Caso na autenticacao conste  expressamente que  esta se  refere ao verso e ao
anverso  do  documento,  a  exigencia  referente  a  autentica9ao  de  todas  as  faces  do
documento fica sem validade.
13.1.22.5. Caso o documento apresentado seja expedido por instituigao que regulamente
a  disponibiliza9ao  do  documento  pela  I.ntemct,  o(a)  Pregoeiro(a)  podera  verificar  a
autenticidade  do  mesmo  atrav6s  de  consulta vl.a  I.nternet e  no mesmo devera  conter o
certificado de autenticidade.
13.1.22.6. Para a habilita¢ao juridica,  o 1icitante devera, mos documentos exigidos neste
instrumento convocat6rio, demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com
o objeto da licitacao.
13.1.22.7. Caso o documento apresentado seja expedido por institui95o ptiblica que esteja
com  seu  funcionamento  paralisado  no  dia  de  recebimento  dos  envelopes,  o  licitante
devera, sob pena de ser inabilitada, apresentar o referido documento constando o termo
final  de  seu  periodo  de  validade  coincidindo  com  o  periodo  da  paralisagao  e  devera,
quando do termino da paralisa9ao, sob pena de rescisao contratual supervenientemente,
levar  o  documento  ao(a)  Pregoeiro(a)  nas  condig6es  de  autenticagao  expressas  neste
Edital, para que seja apensado ao processo de licitafao.
13.1.23. Depois de examinados os documentos apresentados para efeito de habilitagao
das licitantes, mediante confronto com ds condig6es deste Edital, serao desqualificados e
nao aceitos aqueles que nao atenderem as exigencias aqui estabelecidas.
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13.1.24. Havendo restri9ao quanto a regularidade fiscal e trabalhista da Microempresa -
ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias dteis,
contados  da  convoca9ao  do(a)  Pregoeiro(a),  para  a  regularizag5o  do(s)  documento(s),
podendo tal prazo ser prorrogado por igual perfodo, conforme disp6e a Lei Complementar
nQ 123/2006.
13.1.25.  A  n5o  comprovacao  da  regularidade  fiscal,  ate  a  final  do  prazo  estabelecido,
implicara  a  decadencia  do  direito,  sem  prejuizo  das  sang6es  cabiveis,  sendo  facultado
ao(a) Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classifica€ao.
13.1.26.   Quando   todas   as   ]icitantes   forem   inabilitadas,   o(a)   Pregoeiro(a)   poder5,
obedecida a ordem de classificag5o das propostas, fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias uteis
para a apresenta¢ao de novos documentos escoimados das causas referidas no ato de
inabilita,ao.

14. DOS RECURSOS ADMIN]STRATIVOS.
14.1. Ao final da sess5o, depois de declarado o vencedor do certame, qualquer licitante
poderi  manifestar,  imediata  e  motivadamente,  a  inten95o  de  intexpor  recurso,  com
registro em ata da sintese das suas raz6es, sendo concedido o prazo de 03 (tres) dias para
apresentag5o das raz6es, mos termos do artigo 49, inciso XVIII da Lei 10.520/2002.
14.2.   Os   demais   licitantes,   que   tiverem   interesse,   ficam   desde   logo   notificados   a
apresentar contrarraz6es em igual prazo, a contar do t6rmino do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
14.3. A falta de manifesta9ao imediata e motivada do licitante importari a decadencia do
direito de recorrer e a adjudicacao do objeto pelo(a) Pregoeiro(a) ao vencedor.
14.4. A petigao de recurso podera ser feita na pr6pria sessao e, se oral, sera reduzida a
termo na ata circunstanciada da sessao licitat6ria.
14.5. Os recursos e impugnac6es interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.
14.6. 0 recurso contra a decis5o do(a) Pregoeiro(a) nao teri efeito suspensivo.
14.7.  Os  autos  do  processo  permanecerao  com  vista  franqueada  aos  interessados  na
Comissao de Licita95o da Camara Municipal de Amontada/CE, Rua Dona Maria Belo,1311,
Centro, Amontada  -  Ceara,  CEP n°  62.540-000,  que  6  das  O8hoomin  is  14hoomin,  de
segunda a sexta-feira, exceto feriados.
14.8.  Findo  o  prazo  para  apresentagao  das  contrarraz6es,  apresentadas  ou  nao,  o(a)
Pregoeiro(a) realizara o juizo de admissibilidade do recurso interposto e encaminhara os
autos a autoridade competente para analise e julgamento.
14.9. 0 acolhimento do recurso importara a invalidafao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

15. DA AD|UD]CACAO E HOMOLOGACAO.
15.1.  0  6rgao  competente  poderi  se  valer  de  analise  t6cnica  das  aquisi96es  antes  da
Adjudicagao e Homologagao da licitante e, assim, rejeitar a proposta cujas especificaf6es
nao atenderem aos requisitos minimos constantes do Termo de Referencia.
15.2. 0 objeto da licitagao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do (a)
Pregoeiro (a), caso nao haja interposig5o de recurso, ou pela autoridade competente, ap6s
a regular decisao dos recursos apresentados.
15.3. Ap6s a fase recursal,  constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitat6rio.
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16. DA ATA DE REGISTR0 DE PRECOS.
16.1.  Homologado o  resultado da licitagao, tera o adjudicatario  o prazo de 05  {cinco)
dias dteis, contados a partir da data de sua convocagao para assinar a Ata de Registro de
Pregos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a
contrata9ao, sem prejuizo das sang6es previstas neste Edital.
16.2. A Ata de Registro de Prefos elaborada conforme modelo constante do ANEXO Ill
sera   assinada  pelo   Gestor   do   6rgao   participante,   pelos   representantes   legais  dos
detentores do registro de pregos.
16.3. Sera excluido da Ata de Regjstro de Presos a Fornecedor classificado que convocado
para assinar a Ata, deixar de faze-lo no prazo de 05 (cinco) dias dteis, contados da data de
sua convoca9ao.
16.4.  Os pregos  registrados  na Ata  de  Registro  de  Precos  serao  aqueles  ofertados nas
propostas  de pregos  dos licitantes vencedores, bern como  dos licitantes que aceitarem
cotar os produtos ora licitados com pre€os iguais ao do licitante vencedor, na sequ6ncia
de classificagao do certame.
16.5. A Ata de Registro de Precos, uma vez lavrada e assinada, nao obriga a Administra9ao
a  firmar as  contrataf5es  que  dela  poderao  advir,  ficando-lhe  facultada  a  utiliza€ao  de
procedimento de licita95o, respeitados os dispositivos da Lei 8.666/93, sendo assegurado
ao detentor do registro de precos a preferencia em igualdade de condic6es.
16.6. 0 participante do SRP (Sistema de Registro de Pre9os), quando necessitar, efetuarf
aquisig6es junto aos fomecedores detentores de pre¢os registrados na Ata de Registro de
Pre9os, de acordo com os quantitativos e especificac6es previstos, durante a vigencia do
documento supracitado.
16.7.  Os fornecedores  detentores  de pregos registrados ficarao  obrigados a fornecer o
objeto licitado ao participante do SRP (Sistema de Registro de Precos), mos prazos a serem
definidos no instnimento contratual.
16.8. A Ata de Registro de Pregos, durante sua vigencia, podera ser utilizada por qualquer
6rgao ou entidade da Administragao Ptiblica Municipal, Estadual ou Federal, na condi€ao
de 6rgao lnteressado, mediante consulta pr6via ao 6rgao Gestor do Registro de Pregos e
concordfncia do fornecedor.
16.9. Os 6rgaos interessados, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Precos,
deverao manifestar seu interesse junto ao  6rgao gestor do  Registro  de Pregos,  o qual
indicari o fomecedor e o prego a ser praticado.
16.10, 0 quantitative decorrente das ades6es a ata de registro de pregos nao poderi
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro    de    prefos    I)ara    o    6rgao    gerenciador    e    6rgaos    participantes,
independentemente do ndmero de 6rgaos nao participantes que aderirem.
16.11. Cabers ao 6rgao gestor do Registro de  Pregos, para utilizagao da Ata por 6rgaos
interessados da Administragao Pdblica, proceder a indicagao do fornecedor detentor do
prefo registrado, obedecida a ordem de classiflcafao.
16.12. 0 detentor de pregos registrados que descumprir as condi96es da Ata de Registro
de Pre9os, recusando-se a fornecer o objeto licitado ao participante do SRP (Sistema de
Registro  de  Pregos),  n5o  aceitando  reduzir  os  pregos  registrados  quando  estes  se
tornarem superiores  aos  de  mercado,  ou mos  casos  em que  for declarado  inid6neo  ou
impedido  para licitar e  contratar com a Administra9ao  Ptiblica,  e  ainda, par raz6es  de
interesse ptiblico, devidamente fundamentado, tera o seu registro cancelado.
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16.13. Os precos registrados poderao ser revistos a qualquer tempo em decorr6ncia da
reducao  dos  pregos  praticados  no  mercado  ou  de  fato  que  eleve  os  custos  dos  items
registrados.
16.13.1. Ser5o considerados pre9os de mercado os precos que forem iguais ou inferiores
a media daqueles apurados pela Administragao para os items registrados.
16.14.  0  6rgao  Gerenciador desta Ata convocara o  Fornecedor para negociar a pre9o
registrado e adequi-lo ao prego de mercado, sempre que verificar que o prego registrado
estiver acima do prego de mercado.
16.14.1 Caso seja frustrada a negociag5o, o licitante poderf ser liberado do compromisso
assumido.
16.15. Nao havendo exito nas negocia96es com o primeiro colocado, o 6rgao Gerenciador
podera convocar os demais Fomecedores na sequ6ncia de classificagao do certame nas
mesmas condig6es ou cancelar o item, ou ainda revogar a Ata de Registro de Pregos ou
parte dela.
16.16. As quantidades previstas no Anexo I deste Edital sao estimativas maximas para o
pen'odo  de  validade  da  Ata  de  Registro  de  Pre9os,  reservando-se  a  Administrac5o
Municipal, atrav6s do 6rg5o participante, no direito de adquirir o quantitativo que ju]gar
necessario ou mesmo de abster-se de adquirir o item especificado.
16.17. A Ata de Registro de Precos tera validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados
a partir da data de sua assinatura,

17. D0 CONTRATO.
17.1.  0  contrato  decorrente  do  Registro  de  Pregos  a  ser firmado  entre  os  6rgao(s)  e
entidades da Administragao integrantes do Sistema de Registro de Precos e a detentora
do    registro    podera    ser    formalizado    atrav6s    do    recebimento    da    Ordem    de
Fornecimento/Compra  e  de  Nota  de  Empenho  pela  detentora,  ou  outro  instrumento
similar que substituira o instrumento contratual mos casos previstos no artigo 62 e seus
paragrafos da Lei nQ 8.666/93 e suas alterag6es posteriores, observando-se as condi96es
estabelecidas neste Edital, seus anexos e na legislag5o vigente.
17.2.  Caso  a  Detentora  da  Ata  de  Registro  de  Pre9os  se  recuse,  injustificadamente,  a
assinar o contrato, a autoridade superior devera extinguir os efeitos da homologa95o e da
assinatura da Ata, sem prejuizo da aplicagao das san96es cabiveis.

18. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA.
18.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigag6es constantes no edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execug5o do objeto e, ainda:
18.1.1.   Cumprir   as   autoriza¢6es   emitidas   na   forma   e   prazo   determinado   pelo
CONTRATANTE;
18.1.2. Enviar c6pia das publicac6es autorizadas;
18.1.3. Manter durante toda a execu9ao do objeto contratual, em compatibilidade com as
obriga96es  assumidas,  todas  as  condi96es  de  habilitacao  e  qualifica9ao  exigidas  na
Licita9ao;
18.1.4.   Emitir  a  nota  fiscal   de  servico   ap6s   a   emissao   da  nota   de  empenho,  com
apresentagao das certid6es de habilitag5o.
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19. DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE.
19.1. Sao obrigag6es da Contratante:
19.1.1. Receber o servigo no prazo e condig6es estabelecidas no edital e seus anexos;
19.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do servico executado
com as especificag6es constantes do edital e da proposta;
19.1.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei96es, falhas ou irregularidades
verificadas no obj eto fomecido, para que seja substitufdo, reparado ou corrigido,.
19.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigag6es da Contratada, atrav6s de
servidor especialmente designado;
19.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao servico executado,
no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos;
19.2.  A  Administragao  nao  respondera  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela
Contratada  com  terceiros,  ainda  que  vinculados  a  execu9ao  do  presente  termo  de
Contrato, bern como por  qualquer dano  causado  a terceiros  em  decorrencia  de ato  da
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

20. DA FISCALIZACAO D0 CONTRATO.
20.1.  Durante  a  vigencia  deste  Contrato,  a  execugao  do  objeto  sera  acompanhada  e
fiscalizada  por urn  representante  da  CONTRATANTE,  devidamente  designado,  ao  qual
competiri dirimir as ddvidas que surgirem no curso da presta€ao dos servi9os, de tudo
dando ciencia a CONTRATADA A Fiscalizagao do Contrato sera permitida a assistencia de
terceiros.
20.2.  Todos  os  servicos  mencionados  no  Edital  e  seus  Anexos  serao  executados  sob
responsabilidade    pessoal,    direta    e    exclusiva    da    CONTRATADA,    resguardada    a
responsabilidade tecnica dos profissionais envolvidos em cada atividade;
20.3. A fiscalizacao exercida pela contratante nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA,  inclusive  perante  terceiros,  por  quaisquer  irregularidades,  e,  na  sua
ocoIT€ncia,  nao  implica  corresponsabilidade  do  Poder  Ptiblico  ou  de  seus  agentes  e
prepostos;
20.4. Quaisquer exigencias da FISCALIZACAO, inerentes ao fiel cumprimento do objeto
deste instrumento, deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA.

Z1. DA EXECUCAO DOS SERVICOS.
21.1. DAS ORDENS DE SERVICOS/AUTORIZACA0 DE EXECUCAO:
21.1.1.  A  execucao  dos  servigos  licitados  sedara  mediante  expedic5o  de  ORDENS  DE
SERVICOS/AUTORIZACAO   DE   EXECUCAO,   por   parte   da   administragao   ao   licitante
vencedor,  que  poderao  englobar  integralmente  os  quantitativos  e/ou  bens  objeto  do
Registro de Pregos (execugao imediata) ou apenas parte deles (execu95o fracionada), de
acordo    com    a    conveniencia    e    oportunidade    administrativa,    a    necessidade    e
disponibilidade financeira do 6rgao gestor;
21.1.2. Os servi9os licitados devem ser atendidos em tempo real mediante Solicitag5o de
Publicagao via e-mail ou fax que sera enviado i empresa detentora do registro de pregos
para publicac5o imediatamente no dia seguinte ao dia da solicitagao, cujos dados constem
do cadastro ou da pr6pria Ata de Registro de Pregos;
21.1.3. Observadas as determinag6es e orlentag6es constantes da ORDEM DE SERVICO, o
licitante devera executar os servigos junta aos jomais de circulagao estadual  Uornal  0
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POVO)   e   Diario   Oficial   do   Estado   -   DOE,   dentro   do   prazo   e   horarios   previstos,
oportunidade em que recebera a atesto declarando a execu9ao dos servigos;
21.1.4.  0 aceite dos servigos pelo 6rgao recebedor n5o exclui a responsabilidade civil do
fornecedor  por  vi'cio  de  quantidade,  qualidade  ou  disparidade  com  as  especiflca96es
estabelecidas no Anexo deste Edital quanto aos servigos a serem executados;
21.1.5.  Poderao  ser firmados  contratos  decorrentes  da Ata  de  Registro  de  Pre9os, que
serao tratados de forma aut6noma e se submeterao igualmente a todas as disposi96es
constantes da Lei n° 8.666/93, inclusive quanto as prorroga96es, alterag5es e rescis6es;
21.2. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUCAO:
21.2.1.   Os   servi€os   devem   ser  atendidos   em   tempo   real   mediante   Solicitaf5o   de
Publicagao via e-mail ou fax que sera enviado a empresa para publica9ao imediatamente
no dia seguinte ao dia da solicitacao, junta aos jornais de ciroulacao estadual  (]ornal 0
POVO) e Diario Oficial do Estado - DOE, quando for o caso,  dentro do prazo e horarios
previstos na respectiva Solicita€ao de Publica€ao;
21.2.2.  Os  servi9os  deverao  obedecer  a  urn  cronograma  de  execugao,  a  partir  das
caracteristicas   que  se  apresentam,  mos   quantitativos   discriminados  na   ORDEM   DE
SERVICO;
21.2.3.   Os   servigos   serao   atestados   por   servidor   designado   e   responsfvel   pelo
acompanhamento e fiscalizacao do contrato:
21.2.4. Por ocasiao da execucao dos servigos, o fomecedor deverf apresentar recibo em
02 (duas) vias, al6m das respectivas faturas e Nota Fiscal;
21.2.5.  Para  os  bens  objetos  deste  certame,  deveri ser emitida  fatura  e nota  fiscal  em
none da Camara Municipal de Amontada, CNP| n° 06.582.555/0001-75, com sede na Rua
Dona Maria Belo, n91311, Centro, Amontada, Cear£, CEP: 62.540-000;
21.2.6.  No  caso  de  constatafao  da  inadequagao  dos  servicos  prestados  as  normas  e
exigencias   especificadas  neste  edital  e  na  proposta  vencedora  a  administra9ao   os
recusar£,  devendo  ser de imediato  ou no prazo miximo de 24  (vinte e quatro)  horas
adequados as supracitadas condi96es, sob pena de aplicacao das penalidades cabiveis, na
forma da lei e deste instrumento;
21.2.7. Em nenhuma hip6tese serao concedidas prorroga96es de prazo.
21.3.   Os   servigos  licitados   deverao   ser  executados,   observando   rigorosamente   as
especifica€6es  contidas   no  Termo  de  Referencia,  mos  anexos  desse  instrumento  e
disposig6es  constantes  de  sua  proposta, ben ainda as  normas vigentes,  assumindo  o
fornecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer
Onus de origem federal, estadual e municipal, bern como, quaisquer encargos judiciais ou
extrajudiciais,  sejam  trabalhistas,  previdenciarios,  fiscais  e  comerciais  resultantes  da
execugao dos servigos que lhes sejam impufaveis, inclusive com rela€ao a terceiros.

22. DAS SANC6ES ADMINISTRATIVAS.
22.1.  0 descumprimento, total  ou parcial, de qualquer das obrigaF6es estabelecidas no
contrato, sujeitarf i  CONTRATADA as sans5es previstas nas Leis  ng  10.520/2002  e n9
8.666/1993, garantida a pr6via e ampla defesa.
22.2.  Por ilfcitos  cometidos,  a  Camara  Municipal  de Amontada/CE  podera,  garantida a
pr6via  defesa  e  ainda  segundo  crit6rios  de  adequada  dosimetria,  aplicar as  seguintes
sang6es:
I. advertencia;
[1. multa de: •.`..`-
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a) 0,33% ao dia sobre o valor total estimado do contrato, no caso de atraso injustificado
no prazo de entrega de qualquer servigo, limitada a incidencia de 30 (trinta) dias;
b) 10,0% sobre o valor total estimado do contrato, no caso de atraso injustificado no prazo
de  entrega  de  qualquer  servigo  par  perfodo  superior  ao  previsto  no  item  anterior,
inexecugao da obrigagao assumida ou nao assinatura do Contrato;
Ill.  ficar  impedido  de  licitar  e  contratar  com  a  Uniao,  Estados,  Distrito  Federal  ou
Municipios,  pelo  prazo  de  ate  5  (cinco)  anos  (art.  79  da  Lei  Federal  ng  10.520/02),
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a
reabilitafao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade;
IV. suspensao temporfria de participa95o em licitagao e impedimento de contratar com a
Administracao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, mos casos de falha na execucao do
contrato, garantida a ampla defesa;
22.3.   0   descumprimento   total   da   obrigagao,   acarretara   a   rescisao   unilateral   do
compromisso e aplica5:ao das sanc6es previstas mos incisos ]1 e Ill.
22.4.  As  san96es  previstas  mos  incisos  I,  Ill  e  IV  deste  artigo  poderao  ser  aplicadas
juntamente  com a  do inciso  11, facultada a defesa  pr6via do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis.
22.5. As multas porventura aplicadas  serao  descontadas  dos pagamentos  devidos pelo
CONTRATANTE    ou    cobradas    diretamente    da    CONTRATADA,    administrativa    ou
judicialmente.
22.6. Serao considerados injustificados os atrasos nao comunicados tempestivamente ou
indevidamente fundamentados,

Z3. DAS DOTAC6ES ORquMENTARIAS.
23.1.  As  despesas  decorrentes  da  contratacao  correrao  pela  fonte  de  recursos  do
6rgao/entidade participante do SRP (Sistema de Registro de Pregos), consignadas abaixo.

ORGA0 REQUISITANTE/ UNIDADE ELEMENTO DE DESPESA
GESTORA

16.01 -Camara Municipal de Amontada
3.3.90.39.00 -Outros Servi9os de Terceiros

Pessoa|un'dica.

23.1.1.   Na   licitagao   para   registro   de   pregos   nao   6   necessario   indicar   a   dota5ao
orgamenfaria,  que  somente  sera  exigida  para  a  formalizacao  do  contrato  ou  outro
instrumento  hfbil,  ou  seja,  nao  ha  necessldade  de  que  o  6rgao  tenha  pr6via  dotac5o
or9amentiria.

24. DO PAGAMENTO.
24.1. Os pagamentos serao realizados ate 30 (trinta] dias corridos ap6s a apresenta€ao
da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo setor competente e acompanhada dos
seguintes documentos:
a) Certid5o Negativa de D6bitos Relativos aos Tributos Federais e a Dfvida Ativa da Uniao;
b) Certidao Negativa de D6bitos junto aos Governos Estadual e Municipal;
c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
d) Certidao Negativa de D6bitos Trabalhistas - CNDT.
24.2.  Constatada  qualquer  divergencia  ou  irregularidade  na  documenta9ao,  esta  sera
devolvida a CONTRATADA para as devidas corre96es. c-
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24.3. 0 pagamento fica condicionado a comprovagao de que a CONTRATADA se encontra

2g!.mDP:efieG:#;EeE8EacnLdad3Fjac:`EeRTvi%boa.Ihista.
25.1. 0 objeto deste contrato sera executado em regime de empreitada por preco unitario.

26. D0 REA|USTE ECON6MICO.
26.1. 0 reajuste econ6mico-financeiro do contrato, a ser reconhecido por meio de termo
aditivo,  pode  ocorrer  a  qualquer  tempo  para  restabelecer  o  Principio  do  Equilibrio
Econ6mico Financeiro conforme o djsposto no inciso XXI art. 37 da Constitui9ao Federal
e § 5° inciso [1, alinea "d" do art. 65, da Lei de licita96es vigente.

Z7. DOS ACRESCIMOS OU SUPRESS6ES.
27.1.  No  interesse  do  CONTRATANTE,  o  valor  inicial  atualizado  do  presente  Contrato
poderf  ser  aumentado  ou  suprimido  ate  a  limite  de  25%  (vinte  e  cinco  par  cento),
conforme disposto mos paragrafos 19 e 2Q do art. 65 da Lei nQ 8.666/93.
27.2.  A  CONTRATADA  fica   obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condig6es  licitadas,   os
acr€scimos ou supress6es que se flzerem necessfrios.
27.3. Nenhum acr6scimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido no item 27.1,
do presente Termo, exceto as reduc6es resultantes de acordo entre as partes.

28. DA RESCISAO CONTRATUAL
28.1. A inexecu€5o total ou parcial do Contrato por qualquer dos motivos constantes do
art.  78  da  Lei  nQ  8.666/93  6  causa  para  sua  rescisao,  na  forma  do  art.  79  e  com  as
consequencias previstas no art. 80, do mesmo diploma legal.
28.2.   No   caso   de   rescisao   provocada   por   inadimplemento   da   CONTRATADA,   o
CONTRATANTE podera reter, cautelarmente, os cr6ditos decorrentes do Contrato ate o
valor dos prejuizos causados, ja calculados ou estimados.
28.3. No procedimento que visa a rescisao de Contrato, sera assegurado o contradit6rio e
a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias, sem prejuizo da possibilidade da CONTRATADA
adotar motivadamente, providencias acauteladoras.

29. DA ALTERACAO D0 CONTRATO.
29.1. 0  Contrato poderi ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nQ 8.666/93,
desde que haja interesse do CONTRATANTE com a apresentagao das devidas justificativas
e formalizadas em processo.

30. DAS DISPOSI€6ES GERAIS.
30.1. Esta licitafao nao importa necessariamente em contrata9ao, podendo a autoridade
competente revoga-la por raz6es de interesse ptiblico, anula-la por ilegalidade, de oficio,
ou  por  provocagao  de  terceiros,  mediante  declsao  devidamente  fundamentada,  sem
quaisquer reclamac5es ou direitos a indenizagao ou reembolso.
30.2.  i  facultada  ao(a)  Pregoeiro(a)  ou  a  autoridade  superior,  em  qualquer  fase  da
licita9ao, a promogao de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instm9ao
do processo licitat6rio, vedada a inclusao posterior de documentos que deveriam constar
originariamente da proposta e da documentaFao de habilitagao.
30.3. 0 descumprimento de prazos estabelecidos neste Edital e/ou pelo(a) Pregoeiro(a)
ou o nao atendimento as solicitaf6es ensejara DESCLASSIFICACAO ou INABILITACAO.
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30.4. Toda a documentagao fara parte dos autos e nao sera devolvida ao licitante, ainda
que se trate de originals.
30.5. 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 da Comissao Permanente de Licita95o da Camara
de Amontada/CE.
30.6. Os licitantes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informa96es e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.
30.7. O(A)  Pregoeiro(a) poderf sanar erros formais que nao acarretem prejufzos para o
objeto  da  licita€ao,  a  Administra9ao  e  os  licitantes,  dentre  estes,  os  decorrentes  de
operag6es aritm6ticas.
30.8.  Os  envelopes  de  HabilitaFao  deste  Pregao  que  nao  for(em)   aberto{s),
ficari(ao) em |]oder do (a) Pregoeiro {a) pe]o prazo de 30 (trinta) dias a partir da
homo]oga€ao da licita¢ao, apes este per]'odo ocorrerd a inutilizafao do mesmo.
30.9. Os casos omissos serao resolvidos pelo(a)  Pregoeiro(a), mos termos da legislagao
pertinente.
30.10. As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da
amplia€ao da disputa.
30.11.  A  Comissao  Permanente  de  Licitac5o  atenderf  aos  interessados  no  horario  de
O8hoomin as  14hoomin,  de segunda a sexta-feira, exceto feriados, situada a Rua Dona
Maria Belo,1311, Centro, Amontada -Ceara, CEP n° 62.540-000, telefone n°  (88) 3636-
117 7, e-mail: licitacao@camaraamontada.ce.gov.br, para maiores esclarecimentos.
30.12.  0  foro  designado  para  julgamento  de  quaisquer  quest6es  judiciais  resultantes
deste Edital sera o da Comarca de Amontada, Estado do Ceara.

Amontada -CE, 07 de abril de 2022.

PO/n[ao, Hul5   1ij.JJinfty
Patricia Alves Teixeira

Pregoeira da Camara Municipal de Amontada
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