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ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.'OO.O11/2021 'SRP'

A Secretaria de saúde, com as demais secretaria participantes,

§

público
da Prefeitura Municipal de Aracati' tornam

prefeito Municipal, que ora integra os

pregoeira
-s";"s e a equipede uplio, dàsignados por ato do
aos interessados, que a
na modalidade de
oumônf no 1 . 1+6 Bairro centro, eslarâ realizando licitação
autos, na sua sede à
i"Ãu eiBrnÔMCÁ, do tipo menor preço por item' para futuras
pREcÃo, para REGISTRo DE PREÇOS,

R;

,,

-

objeto descrito neste Édital, tudo de conformidade
e eventuais aquisições de bens de forma pur..tuou, conforme
Decreto no 3'555, de 08/08/2000' Decreto Federal no
com as regras estipuladas na Lei no 1O.5rO, de 17illl2OO2,
da Lei
12312006- Lei Geral da Microempresa, com as alterações
ro.oz4 de zor09rz019,
aplicando-se'
correlata
legislação
e
n12011,9,3110212017,
Complement ar n' t+idol+, oeôreto vtqi.,pJ n;
de 2u06r93, com suas alterações e demais exigências no

;i'ô;pi.;;;.'r"

á;;;ff;;L;iF*66D3,

subsidiariamente, no
presente Edital e seus anexos.
-O
edital está disponível gratuitamente nossítios:www,aracati.ce'gov.br,www'colnprasgovernarnentais'gov'br'
www.tce.ce. gov.br/licitações.
O certame será realizado Por meio doSistemadeComprasdoGovernoFederal,noendereçoeletrônico
www. compras governamentais. gov'br.
18 dE MAiO üEZO2I àS OShOOMiN'
DATA E HORA DO INÍCIO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS:
28 dE MAiO dE 2O2I àS OShOOMiN
DATA E HORA DO FIM DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS:
28 de Maio de de 2021 às 09h30min'
DATA E H.RA DA ABERTuü-ííiÀúBs-íu-pnoposrAs:
de Brasília/DF'
para todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema será observado o horário
São anexos ao Presente edital:

Anexo I: Termo de Referência
Anexo II: Modelo de Carta ProPosta
Anexo II.a: Modelo de Planilha de Preços
Anexo III: Modelo de Carta de Apresentagão da Documentação
Anexo IV: Minuta da Ata de Registro de Preços
Anexo V: Minuta do contrato

r^ \

1.0. OBJETO:
,rn^^:^4-^ ro Drannc rpara futuras e
melhor proposta visando.o- Registro de Preços
1.1. o ouj"io àu presenk licitação é a seleção de
p*u atgnd.el as diversas secretarias do Município de
eventuais aquisições de água, ,Áirt Ããr e'gás liquefeiio,
estabelecidas neste Edital e seus anexos'
Aracati - óÊ.,.ánrorme cãndições, quantiaaães e exigênciai
ao

1.2. Alicitação será divididu

".'iãnr, "ánror*"

tãbela constante do Termo de Referência, facultando-se

licitanteaparticipaçãoemquantositensfordeseuinteresse.
2.0. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
preços correrão pela fonte de recursos dos órgãos/entidades
2.1. As despesas decorrentes oa Ãtà de Registro de
instrumento de

participantei do spp

-

sistema

à. n"gi.t õ de preços, a ser informàda

quando da lavratura do

contrato.
3.0. DA PARTICTPAÇÃO

i:?:BâlâJ,l.j.I:tôXiJr

ou sociedade regularmente estabelecidas'
licitação toda e quarquer rirma individual
L^-^ ^ ^.,^ ooricfano
exigências do
as exisências
todas ns
satisraça aq fndaq
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Báitat,

$:'á:":lj::Iffl'J:ilTlii"i,jl?ãá:;"*Jáu." deverão ",tu, "..Ãn.iuJo'
Gou.*o Federal (www'cómprasgovernamentais'gov'br)'
estarão
credenciamento
regras para
).

!

edital'
conformidade de sua proposta com as exigências deste

junto ao sistema de compras do
disponíveis

sítio

dos requisitos para a habilitação e a
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3.4.Paruas microempresas, empresas de pequeno porte e as cooperativas que se enquadrem nos termos do-aüÍ,
da Lei Federal n. 11.488/2007, e que não seencontram em qualquer das exclusões relacionadas no § 4" do artigo
3o da Lei Complementar n" 12312006, deverão declarar no Sistema "www.comprasgovemamentais.gov.br" pata o
exercício do tratamento jurídico simplificado e diferenciado previsto em Lei.
3.5. A participação implica a aceitação integral dos termos deste edital.
3.6. É vedada a participação nos seguintes casos:
3.6.1. Sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua constituição.
3.6.2. Que estejam em estado de insolvência civil, sob processo de falência, dissolução, fusão, cisão, incorporação
e liquidação.

3.6.3. Impedidas de licitar e contratar com a Administração.
3.6.4. Suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com a Administração.
3.6.5, Deôlaradas inidôneas pela Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes desta
condição.
3.6.6. Servidor público ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu quadro sejam
funcionarios ou ãmpregados públicos da entidade contratante ou responsável pela licitação.
3.6.7. Estrangeiras não autorizadas a comercializar no país.
4.0. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E TMPUGNAÇOES

4.1. Os pedidos de esclarecimentos e impugnações referentes ao processo licitatório_deverão ser enviados a
pregoeirá, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por
meú eletrônico, no ándereço nataniele.gondim@ancati.ce.gov.br, até as 17h00min, no horário oficial de
Brasília/DF, indicando o no do pregão.
4.1.1. Caberá a pregoeira, auxiiiú pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento do pedido desta.
4.j. Nao-serão óonhecidas as impugnações apresentadas fora do prazolegal e/ou subscritas por representante não
habilitado legalmente. A petição delnpugnaçao deverá constar o endereço, e-mail e telefone do impugnante ou de
seu representante legal.

4.3. Ás respostas áos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas no sistema eletrônico

e

vincularão os participantes e a administração.
4.4. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data paÍaarealizaçáo do certame, exceto se a
alteruçáo não afetar a formulação das propostas.
5. DA HABILITAÇÃO
SICAF (COMPRASNET),
5.1. A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fomecedores
da habilitação, na forma
impeditivo
de
fato
obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência
do § 2o, do art. 32, dalei Federal n" 8.66611993.
5.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da proposta

-

p.i*"i.o lugar, o(a) Pregoeiro(a) veriÍicará o eventual descumprimento das condições de
classificada
".
participação, espôcialmente quanto'à existéncia de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante consulta em sites oficiais.
5.2.1. Constatada a existência de sanção e/ou eventual descumprimento das condições de participação, o(a)
Pregoeiro(a) reputará a licitante inabilitada.
S.Z,"Z,É Oàver áa licitante atualizat previamente os documentos constantes no SICAF para que estejam vigentes.na
data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.
5.3.6.1. Caso a licitante seja cadastrada no Sistema de Cadastramento UniÍicado de Fornecedores

-

SICAF

do Governo Federal, ncará dispensada da apresentação dos documentos de que tratam os subitens 5.4.

e

5.7. deste Edital.
5.4. A documentação relativa à habititação jurídica consistirá em:
a) Cédula de identidade dos sócios.
b) Registro Comercial no caso de empresa individual.

atã constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades

"i
comerciais

e, no caso de sociedades por ações, documentos de eleição de seus administradores.
de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício'
d) Inscrição do ato constitutivo, ,o
"à.o
n..r.io de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de

"j
registro ou autorização

para funcionamento expedido pelo órgão competenll
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a) Comprovante de insuição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF);
b) Provà de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ào domicílio ou a sede da licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta licitação;
c) Prova de regularidade com a Faz.enda Federal, através da apresentação da Certidão Conjunta Negativa ou
iertidâo Conjúa Positiva com efeitos de Negativa de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da
União, inclusive Contribuições Sociais, emitida pela Secretaria da Receita Federal;
d1 Ceíiaao Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, comprovando sua regularidade com a fazenda
estadual, do domicílio ou sede da Licitante;
e)Certidâo Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, comprovando sua regularidade com afazenda
municipal, do domicílio ou sede da Licitante
f) Certidao de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRS, emitida pela
Caixa Econômica Federal - CEF.
g) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
õertidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou outro órgão

-

da Justiça do Trabalho.

5.5.1. A; Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda
que haja alguma r"itrição de régularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1' da Lei Complementar no
12312006.

5.5.1.1. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, da empresa de pequeno
porte ou da cooperatiurqu" r" enquadré nos termos do art. 34, dalei Federal n" 1 1.488/2007, serâ assegurado o
prazo de 05 (õinco) dias úteis,-contados a partir de declarada a vencedora, pata a rcguluização do(s)
àocumento(s), podendo tal prazo ser prorogado por igual período, conforme dispõe a Lei Complementar no
12312006.

5.5.1.2. A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido, implicará na
decadência do direíto, sem prejuíão das sanções cabíveis, sendo facultado a Pregoeira convocar as licitantes
remanescentes, por ordem de classiftcação.
5.6. A documentação relativa à qualiÍicação técnica consistirá em:
a) Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o
ú;.to d'a licitagão, módiante àpresentação àe atestado (s) fomecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público
ou privado.
5.7. A documentação relativa à qualiÍicação econômica Íinanceira consistirá em:
a) Certidão negativa de falência, cõncordatá ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidorjudicial da sede da

pessoajurídica.
t) gut*ço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
aâ te(teimô de abertura e encerramento), que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balangos provisórios.
b.l. A cãmirovaçao de boa situaçâo Íinanceira da empresa deverá ser aferida através dos demonstrativos de
(1),
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou maiores que um
resultantes da aplicação das formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável

a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG=

Ativo Total
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC:

Ativo CirculantePassivo Circulante

5.7.1. Na ausência da certidão negativa, a licitante em recuperação judicial deverá comprovar o acolhimento
judicial do plano de recuperaçao juOicial nos termos do art. 58 da Lei n" 11.101/2005. No caso da licitante em
iecuperação extrajudicial, deverá apresentar a homologação judicial do plano de recuperação.
5.g. A licitante deverá declarar no sistema COMPRASNET, de que não emprega mão de obra que constitua
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6.0. DA FORMA DE ArRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ELETnÔNrca. E DoS DoCUMENTOS

HABILITAÇÃO
6.1. As licitantes encaminharão, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública,
objeto
exclusivamente por meio do sistema, os documentos de habilitação e a proposta com a descrição do
ofertado e o preço.

(R$)", os preços
6.2. Aproportu druerá explicitar nos campos "VALOR LJNITÁRIO (R$)" E "VALOR TOTAL
deste
referenies'acadaitem incluídos todos os custos diretos e indiretos, em conformidade com as especificações

o,marcd,,o,fabricante" e 'odescrição detalhada do objeto ofertado" deverão ser preenchidos.
edital. Os Campos
pela licitante ou
6.2.1. Aproport, deverá ser anexada, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas
rasuras ou
emendas,
sem
concisa,
e
clara
linguagem
em
portuguesa
língua
em
r.prór.ntante legal, redigida
e
entreliúas, com as especifõagões técn-icas e quantitatiros, Constantes do Anexo I Termo de Referência
planilha de preços
Anexo III.a, deste edital. Havendo divergência entle o

..r

-

conforme Modelo de'
COMnRASNET (CATMAT) e o dispo:sitivo nas especiftcações do Editat e no Termo de Referência'
de
prevalecerão às àescrições contidas ni Ter^o de Referência, sob pena de desclassificação da proposta
preços,

'6.Z.Z.prazo

de validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados

apartit dadata da sua emissão.

cotação do valor
6.2.3. Na proposta eletrônica de preço do item ofertado deverá constar, obrigatoriamente a

unitário do item, expresso em moeáa corrente nacional, com até 02 (duas) casas decimais'
por eles apresentados,
6.3. As licitantes pôderao retirar ou substituir as propostas e os documentos de habilitação
para
recebimento.
até o término do prazo
(cem por cento) das
6.4. Somente serão aceitas arealizaçáo de cotações, por fornecedor, que representem 100%
quantidades demandadas
propostas apresentadas, o que
6.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
julgamento-da proposta.
somente ocogerá após a realizaçáo dôs procedimentos de negociação e

somente serão
6.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante melhor classificada

do envio de lances'
disponibilizados para avaliaçao pela Pregoeira e para acesso público após o encenamento
forma:
seguinte
da
6.2. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados
alguma filial, todos da
;:;:i"d;E;;;ir-"nte, da ,n...u sede, ou seja, se da matriz, todós da matriz, se depara
todas as filiais' O
como
para
matriz
tanto
qüe
válidos
sâo
mesma filial, com excáçao dos documentos
contrato será celebrado com a sede que apresentou a documentação.
intemet, terá sua
6.7.2.O documento obtido através de iítios'oficiais, que esteja condicionado à aceitação via
autenticidade verificada pela Pregoeira.
7. DÀ ABERTURA E

ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS ELETRÔNICÀS

Caso
a pregoeira fará as devidas verificações, avaliando a aceitabilidade das mesmas.
no
sisterna.
ocora alguma dàsciassificação, deverá ser fundamentada e registrada

7.1. Abertas u,

propú*,

valores
7.2. Ospreços deverão ser expressos em reais, com até 02 (duas) casas decimais em seus

globais'.

estas participarão da
sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pela Pregoeira e somente

.3. o
etapa de lances.

7

8. DA ETAPA DE LANCES
g.f . A pregoeira dará início à etapa competitiva no horfuio previsto no preambulo do presente edital, quando,
então, as licitantes poderão encaminhar lances.
g.2.Paraefeito de lances, será considerado o valor unitário do item.
g.3. Aberta a etapa.o111pliitiuu, será considerado como primeiro lance a proposta inicial. Em seguida as licitantes
lances exclusivamente poy meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente

poderão encaminhar
informada do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
g.4. As licitantes poderão ofertar lances sucessivos, desdã que inferiores ao seu último lance registrado no sistema,
ainda que este sejà maior que o menor lance já ofertado por outra licitante.
g.4.1. Em caso de dois ou'mais lances de iguat valor, pievalece aquele que for reoebido e registrado em primeiro

l3|!:;rrrr,.

clo menor lance
a sessão pirblica de disputq as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor
participantes.
demais
as
nem
a
Pregoeira
registrado. O sistema nao identificará o autor dos lances
apresentarão lances-/
s.ã. Será adotado para o envio de lances o modo de disputa "aberto", em que as licitantes

.l
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prorrogada
etapa de envio de lances na sessão pública durará 10_(dez) minúos e,.após isso, será
período
de duragão
do
(dois)
minutos
02
nos
últimos
automaticaàente pelo sistema quando houver lance ofertado

8.7.

A

da sessão

pública.

_-_,__-_--^_.

automática da etapa de envio de lances, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente
A pronogação
-h*.,
lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances
r.rpr" qu.
g.g.

intermediários

g.9 Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida, a sessão pública será

encerrada

automaticamente.
poderá, assessorado pela
8.10. Encerrada a sessão pública sem promogação automática pelo sistema, a Pregoeira
melhor preço, mediante
àquipe de apoio, admitir o'reinício da ôtapa dã ánvio de lances, em prol da consecução do

justificativa.
g.l l. No caso de desconexão entre a Pregoeira e o sistema no decorer da etapa competitiva, o sistema poderá
p.Àun..., acessível à recepção dos lanões, retornando a Pregoeira, quando possível, sem prejuízos dos atos
realizados.
paru aPregoeira persistir por tempo superior a I 0 (dez) minutos,
g. 1 2.
Quando a desconexão do sistema eletrônico
(vinte e quatro) horas da comunicação do
u r".rdo pública será suspensa e reiniciadu ro."nt" após decorridas24
fato pela Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

dos lances, o sistema detectará a existência de situação de empate ficto' Em
empresa de pequeno porte e
"n..oú"nto
cuÁprimento ao que determina a Lei Complementar n' 12312006, a microempresa, a
e que oferto! lance de até
a cooperativa que se enquadre nos termos do art.34, da Lei Federal n" 11.488/2007,
nessa situação de empate, será
05% (cinco poicento) superior ao menor preço da arrematante que não se enquadre
(cinco) minÚos, utilizando-se
convocada automaticamàte pelo sistema, ná sala de disputa, paÍa, no prazo de 05
pena de preclusão'
do direito de preferência, ofertar novo lance inferior ao rnelhor lance registrado, sob
g.13.1. Não havendo .áifr.tução da licitante, o sistema verificará a existência de outro em situação de empate,
g.13. Após

o

o sistema emitirá mensagem'
realizando o chamado de forma automática. Não havendo outra situação de empate,
8.14. O sistema informará a proposta de menor preço ao enceÍrar a fase de disputa'

9. DA LICITANTE ARREMATANTE
g.f . e pregoeira poderá negociar exclusivamente pelo sistema, em_campo próprio, a fim de obter melhor preço' O
minutos'
tempo de úgociáção que sãrá dado pela pregoeira nessa fas-e será de O5(cinco)
poderá encaminhar, pelo sistema
Pregoeira
pública,
a
sessão
9.2. Encenad a a etapa de envio de tancei da
que seja obtida melhor proposta,
para
preço,
melhor
o
eletrônico, contraproposta a licitante que tenha apresentado
Edital.
neste
previstas
vedada a negociação em condigões diferentes das
poderá ser ^diudicada a vencedora da
9.3. Não havendo vencedora para acota reservada, para ME ou EPP, esta
que pratiquem preço da primeira
desde
remanescentes,
cota principal, ou diante de sua recusa, as licitantes
colocada.

para anexar em campo próprio do
9.4. Definido o valor final da proposta, a Pregoeira convocará a anematante
valores readequados ao
os
respectivos
preços
com
sistema, no prazo AeateZ,+(vinte ó quaío; hoias, apropostade
quando necessários à
complementares,
último lance ofertado, acompanhú,..'for o'caso,'dos documéntos
já
confirmação daqueles exigidos neste Edital e apresentados' g.4.1. Apropostà deverá úr anexada em conformidade com o item 6.1. deste edital.
quanto à aceitação da proposta, a Pregoeira verificará a habilitação da licitante, observado

9.5. Encerrada a análise
o disposto neste Edital.
dalicitante, sendo convocadaa
9.6. O descumprimento dos prazos acima estabelecidos é causa de desclassificagáo
de
classificação.
a
ordem
licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada
confirmação daqueles
9.7. Havendo a necessidade de envio de áocumentos complementares, necessários à
formato digital, via
em
encaminhá-los,
a
convocada
será
já
apresentados, a licitante
exigidos neste Edital e
inabilitação.
ou
pena
desclassificação
de
sistãma, no prazo de OZ (duai) horas, sob
10. DOS

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

POR ITEM, observado todas as
10.1. para jufgur.ntá aoúr"p"rã será adotado o critério de MENOR PREÇO
condições definidas neste edital'
desatender às exigências
10.2. Se a proposta de menor preço não for aceitável, ou, ainda, se a licitante
e a habilitação da
compatibilidade
sua
pregoeira
verificando
subsequente,
examinará a proposta
habilitatórias, a
que atenda a este
proposta
uma
de
a
apuração
até
sucessivamente,
púi.ip*t., na ordJm de classiÍicaçao, à assim
edital.
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10.3.1. Em condições ilegais, omissões, ou conflitos com as exigências deste edital.
lO,3,Z, Com preços supãriores aos praticados no mercado, ou seja, superiores ao preço unitário ou total do
orçamento estimado da Administraçãó, que ficará sob a guarda da Pregoeira para classificação final das propostas
e negociação de preços com as licitantes ou comprovadamente inexequíveis.
10.4.

A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema

I I. DOS RECURSOS

-=m

ADMINISTRATIVOS

próprio
I .l . Qualquer licitante poderá manifestar, de forma motivada, a intenção de interpor recurso, em campo
quando
lhe
será
do sistàma, no prazo de até 20 (vinte) minutos depois da anematante ser aceita e habilitada,
concedido'o pi*o de 03 (três) dias para apresentação das razões do recurso no sistema COMPRASNET
(www,compraigovernamentais.gov.br). As demais licitantes ficam desde logo convidadas a apresentar
sendo-lhes
conÍrarrazões dentro de igual prazo, que começará a contar apartir do término do prazo da recorrente,
1

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
legalmente
t t.z. Nao serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante não habilitado
proponente.
pelo
para
responder
processo
licitatório
ou não identificado no
manifestagão, conforme o subiiem 11.1 deste edital, imporilarâ na decadência do direito de

11.3.

A falta de

recurso.
1

1.4. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.5. A decisão em grau de recurso será definitiva, e dela dar-se-á conhecimento as licitantes,
eletrônico constante no preambulo deste edital.

llo

endereço

DA HOMOLOGAÇÃO E DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
procedimento e
12.1. O sistema gerarâ ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do

12.

as

oconências relevantes,
12.2, Ahomologação caberá a autoridade competente que autorizou a abertura do processo licitatório.
dos itens,
12.3. Após a hõmologação do resultado da licitação, os preços ofertados pelas licitantes vencedoras
edital.
IV,
deste
o
anexo
conforme
serão registrados na Aia de Registro de Preços, elaborada
ll.3.l.As licitantes classificaãas em prirneiro lugar terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do
de Preços,
recebimento da convocaçáo,paracomparecerem pirante o gestor a fim de assinarem a Ata de Registro
prazo de
podendo
o
no
Edital,
previstas
prejuízõ
das
sanções
sob pena de decair do direitó à contratação, . ,"rn
pela
justiÍicado
aceito
e
motivo
que
ocorra
pêríodo,
desde
por
iguai
comparecimento ser prorrogado uma vez,
administração.
12.4, AAta de Registro de Preços poderá ser assinada por certificação digital
serão convocadas,
12.5. Homol ogadí alicitagão e obàdecida a sequência da classificação do certame, as licitantes
seus preços ao
ajustarem
desejarem,
se
assim
por meio do siãtema eletrônico, para no prazo de 02 (dois) dias úteis,
reserva.
de
de
cadastro
valor da proposta da licitante máis bem classificado, visando a formação
l2.s.l.As licitantes que aderiram ao cadastro de reserva obedecerão ao disposto no subitem 12.3.1 deste edital.

ti.e. fL incuttuOa à Administração

após

a

homologação da licitação

e desde,que,

obedecida

a ordem

de

preços, em igual prazo e nas
classifrcação, convocar as licitantes remanescentes pará assinarem a ata de registro de
ou no caso da exclusão do
à
convocação,
mesmas óon6ições propostas pela vencedora, quando esta não atender
Preços'
de
Registro
detentor de preço registirado, nas hipóteses previstas de cancelamento do

a Pregoeira
12.6.1. Ocorrido o disposto no ,ubit.* 12.6. deste edital, respeitada a orclem de classificaçáo,
compatível
proposta
e
habilitação
de
condigÕes
convocará as licitantes do cadastro de reserva para comprovar as
desde
remanescentes
demais
as
convocará
Pregoeira
com o objeto licitado. Não havendo cadastro à" res.ruà, a
que realizada a negociação nas mesmas condições de habilitação

e proposta da licitante

vencedora. Após

Éabilitada e classificáda a licitante obedecerá o disposto no subitem 12.3 . 1 deste edital.

prorrogações, não poderá ser
12.7. O prazo de validade da ata de registro de preços, computadas as eventuais
publicação.
superior a 12 (doze) meses, contado a partir da data da sua

da assinatura do contrato, o Certificado de Registro
Prestadores de Serviços,
Cadastral-CRC acompanhado da Ficf,a de Cadastro de Informações de Fomecedores e/ou
emitido pela Secretaria
atualizaçáo
sua
ou
para
registro
o
que comprove a validade da documentação apresentada
prazo
validade.
de
de administração da Prefeitura de Aracati, dentro do

l1.g.

A licitante vencedora fica obrigàda a apresentar no áto

CANCELAMENTO O REGISTRO DE PREÇOS
O fomecedor terá seu registro tra Ata cancelado quando:
descumprir as condições da ata de registro de preços;

13. DO

Í

13. 1 .

I

-
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equivalente ou

a nota de empeúo ou instrumento
- não assinar a ordem de compras ou serviços, não retirar
ou parcialmente, no prazo
recusar-se a rcalizar as contratàgões deconântes do Registro de Preços, total

II

estabelecido pela Administragão, sem justificativa aceitável;
no. mercado,
III não aceitar reduzir o ,.u p..ço iegistrado, na hipótese deste se tomar superior aos praticados
conforme o inciso I, do item 14.2,1.;
item 14'2'2:
IV - for liberado clo compromisso, nos termos do inciso II, do item 14.2.1., ou inciso II do
21 de juúo de 1993,
de
no 8.666,
V sofrer sanção previú nos termos do art. 87, incisos III e IV, da Lei Federal

-

-

do art. 7o daLeiFederal no 10.520, de 17 de julho de2002;
vI - for por razões de interesse público, devidamente fundamentado;
juúo de 1993;
VII - for amigável, nos termos áo art. 79, inciso II, da Lei Federal no 8.666, de 21 de
VIII - for por ordem judicial.
na ocorrência de caso fortuito ou
13.2. O fomecedor poderá, ainda, solicitar o cancelamento do preço registrado
força maior, devidamente comprovado e justificado'
competente do órgão
13.3. o cancelamento de preio registrado, será formalizado por despacho daautoridade
e sua comunicação será feita
gestor do Registro oe preçôs, assegúado o direito à ampla defésa e ao contraditório,
a ôOpiu nos autos que deram origem ao Registro de Preços

fior escrito,.lintando-se

REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
da A!a,- exceto em decorrência das
14.1 Os preços registrados ,.rão fi*o, e irreajustáveis durante _a vigência
no 8.666, cle 2 I de junho de 1 993 '
disposições contidas na alínea d, do inciso II, e no § 5o do aÍt. 65 da Lei Federal
14. DA

t+.2. Cispreços registrados ainda poderão ser revisados quando:
o órgão gestor do Registro de
l4.2.l.Constatada a existência dá preço de mercado abaixo dos preços registrados,
Preços deverá:

I

-

sua adequação ao mercado;
convocar o fomecedor visando a negociação pata aredução de preços e

it - lib.r* o fomecejor

preço
do comprúirro asiumido, sem aplicação de penalidade, e cancelar o seu

as contratações realizadas;
ràgistrado paÍa o item àújeto da negociação, quando essa for frustrada, respeitadas
em igual prazo e nas mesmas
Preços,
de
Registro
de
Ata
a
III - convocar os demaiJ fornecedãres que assinaram
negociação.
de
oportunidade
condições propostas pelo vencedo., p*a attegurar igual
mediante requerimento formal do
14.2.2 euando o preço de mercado tomar-sã .up.iio, aós preços registrados,
Preços poderá:
de
Registro
gestor
do
io*...ai., devidámente justificado e comprovado, o órgão
posteriores ao recebimento do
contratações
nas
I rever o preço ,.gir-dudo, cuja aplica[ão somente ócorrerá

-

requerimento;

assumido,
por interesse da Administração, o requerimento,-e liberar o fomecedor do compromisso
e
apresentados,
comprovantes
e
motivos
dos
sem aplicagão de penalidade, desde qu. .onfi*ada a veracidade

II

- indeferir,

desde que ó requerime,to ocona antes da ordem de compra emitida;
prazo e nas mesmas
III convocar os demais fornecedores que assinaram a Ata de Registro de Preços, em igual
negociação'
de
cãndiçOes propostas pelo vencedor, paÍaassegurar igual oportunidade

-

será admitido após 90
requerimento para revisâà do preio supãrior_àos preços registrados somente
ou encargos legais
de
tributos
casos
nos
(noventa) dias da data de publicação da Ata d" R"gistro de Práçoi, ex"ú
após a data da
quTlo
ocorridas
legais,
criados, alterados ou extintos, bem como a supervãnicncia de áisposições
revisão destes
a
quais
implicarão
os
propostá, de ôomprovada repercussão nos preços coniratadoJ,

14.3.

o

apresentagão da
para mais ou para lnenos, conforme o caso.

cancelará o objeto do Preço
i+.+. Nao havendo êxito nas negociações, o órgão gestor do Registro de Preços
registrado e comunicará aos Órgãos Participantes'

o fato aos Órgãos
t+IS. Caso haja alteraçao do'preço, o órgão gestor do Registro de Preços comunicará

Participantes.

ls. DAS SANÇÔES ADMINTSTRATTVAS
sem prejuízo das sanções legais
15.1. A licitante que praticar quaisquer das condutas previstas abaixo,
civil e criminal, estará sujeito as seguintes penalidades:

nas esferas

I. não assinar a Ata de Registro de Preços;
II. não entregar a documentação exigida no edital;

III. apresenlar documentação falsa;
IV. causar atraso na execução do objeto contratual;
V. não mantiver

I

a ProPosta;

VI. falhar na execução do contrato;

&v. ttr*§ãci d'ú hilár. :3*,
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VIIL comportar-se de modo inidôneo;
IX. declarar informações falsas, e
X, cometer fraude fiscal.
t 5.1.1. Multa de l0o/o (dezpor cento) sobre o valor da proposta.
l5.l.2.Impedimento de lióitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciado no cadastro de
fornecedoràs e prestadores de serviços da Prefeitura Municipal de Aracati, do Estado do Ceará, pelo prazo de até
05 (cinco) anoi, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida_ a
reabilitação perante a própriá autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da multa prevista neste edital e
das demais cominações legais.

15.2. A licitante ràcoheú a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo ser
substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão contratante. Se não o Íizer, será cobrada em processo
de execução.
15.3. Neúuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Secretaria de Saúde será o órgão gestor da Ata de Registro de Preços de que trata este edital.
16.2. A Ata de Registro de Preços, elaÚorada conforme o anexo IV, será assinada pela Secretária de Saúde,
gestora do Registr.ote Pregos or, por delegação, por seu substituto legal, e pelos representantes de cada um dos

16.

16. 1 .

fomecedores legalmente credenciados e identificados.
16.3. Os p..çoJ registrados na Ata de Registro de Preços serão aqueles ofertados nas propostas de preços das
licitantes vencedoras.

assinada, não obriga a Administraçáo a firmar as
de procedimento de licitação, respeitados
autilizaçáo
contratações que delã poderão advir, ficando-lhe facultada
do Registro de Preços a preferência em
detentor
os dispositivo. du t"i Federal 8.66611993, sendo assegurado ao
16.4.

A Ata de Registro de Preços

igualdade de condições.

ú.S. O participante do SRp

-

uma vez lavrada

e

Sistema de Registro de Preços, quando necessitar, efetuará aquisições junto aos

fomecedàres dâtentores de preços registrados na Ata de Registro de Preços, de acordo com os quantitativos e
especificações previstos, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.
tO.O. Os fornêcedores detentores de preços registrados ficarão obrigados a fornecer o objeto licitado aos
participantes do SRp - Sistema de Rãgistro de Preços, nos prazos, locais, quantidades e demais condições
definidas no Anexo I - Termo de Referência deste edital.
16.j. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por órgão ou entidade de outros
entes federativos, cómo órgão interessado, mediante consulta prévia ao órgão gestor do Registro de Preços.
16.8. Os órgãos interessadãs, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu
interessejunto a Secretaria de §aúde, o qual indicará o fomecedor e o preço a ser praticado.
16.g.l. As contratações decorrentes da utilização da Ata de Registro de Preços de que trata este subitem não
poderão exceder, por órgão Interessado, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na Ata de Registro de Pregos.
ao
16,g.2. O quantitãtivo deconente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade,
órgãos
dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Rigistro de Preços, independente do número de
interessados que aderirem.

16.8.3. O órgao interessado deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias,
contados u pu:rtir da autorização do órgão gestor do Registro de Preços, obsen'ado o prazo de vigência da Ata.
16.8.4. A ôomunicação ao gestor Oõ negistro de Preços acerca do cumprimento do prazo, previsto no item
anterior, será providánciada felo órgão interessado até o 5o (quinto) dia útil, após a aquisição ou contratação.
para contratação
16.g.5. O órgâo gestor do Régistro áe Preços não autorizará a adesão à Ata de Registro de Preços
o menor
apresentado
não
tenha
separada deltens-de objeto aãjudicado poi preço global para os quais o fornecedor
preço.

Pública,
16.9. Caberá a Secretaria de Saúde, para utilização da Ata por órgãos interessados da Administração
proceder a indicação do fornecedor deientor do preço registrado, obedecida a ordem de classificação.
iO.tO. O detentoi de preços registrados que descumprir as condições da Ata de Registro de Preços nos termos
previstos nos incisos I a vIII do item 13. I ., terá o seu registro cancelado.
tO.tt. Os preços registrados poderão ser revistos a qualquer tempo em decorrência da redução dos preços
praticados ,o *"r.udo ou de fato que eleve os custos dos itens registrados, obedecendo aos parâmetros constantes
no item

14.2.

----

-r-'-

/

mercado, sempre que verificar que o preço registrado está acima do preço de mercado. Caso seja frustrada a
negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.
16.13. Não havendo êxito nas negociações cóm os fornecedores com preços registrados, a Secretaria de SaÍlde
poderá convocar os demais fomeãedores classificados, podendo negociar os preços de mercado, ou cancelar o
item, ou ainda revogar a Ata de Registro de Preços.
apurados
16.14. Serão considerados preços dã mercado, or p.rçor que forem iguais ou inferiores à média daqueles
pela Administração para os itens registrados.

jO.tS. As alteraçõe, do, pr.ço, re[istrados, oriundas de revisão dos mesmos, serão publicadas no Diário Oficial
do Município euadro aá ,q,"ião e na página oficial da Prefeitura Municipal de Aracati na internet ww_w. arac_êti. ce. gov.

br.

contratuais se encontram estabelecidas no Anexo V - Minuta do Contrato.
para o
16.17. As quantidades previstas no Anexo I - Termo de Referência deste edital, são estimativas máximas
participante,
o
órgão
do
através
Administração,
a
reservando-se
Preços,
de
período de validade da Ata de Registro
item
especificado.
o
adquirir
de
julgar
abster-se
mesmo
ou
que
necessário
quantitativo
àireito de adquirir o

lClC A. &maii condições

17.

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

padrão de ética
17.1. As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, o mais alto
propósitos
deste
os
Para
I
contratual.
objeto
do
e
de
execução
contratação
de
durante todo o processo de licitação,
práticas:
item, definem-se as seguintes
a) ,,prâtica corrupta": oferecàr, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
oUl.iiro de influenciar a açáo de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
processo de licitação
b)",,prática fraudulenta,,: afalsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o
ou de execução de contrato;
c) ,,prática óonluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com oll sem o
artificiais e
cônhecimento de representántes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis
não competitivos;

ou indiretamente, às pessoas ou sua
ou afetar a execução do contrato.
processo
licitatório
piopii.drd", visando a influenciar sua participação em um
pertinentes, previstas na Lei
administrativas
17.2. A contratante, garantida a prévià defeia, aplicarâ ai sanções
da empresa licitante ou
representante
de
g.666,
de junho àe 1993, se comprovar o envolvimento
de
Federal no
ou na execução
licitação
da
no
decorrer
contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas,
cíveis.
do contrato, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e

d) ,,prática coercitiva": causar dano on afieaçar

causar dano, direta

it

18. DAS DISPOSTÇÕES

GERAIS

revoga-la por
18.1. Esta licitagão não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade competente
decisão
mediante
de
terceiros,
provocação
razões de interesse públicó, anulá-la por ilegalidade de oÍicio ou por
reembolso.
ou
devidamente fundamentada, sem quaiiquer reclamações ou direitos à indenização
iá.i. íi;tiaaapregoeíra ou à autàridade supeiior, em qualquer fase da licitação, a promogão de diligência

posterior de
destinada a esclarecer ãu a cornplementar a insirução do processo licitatório, vedada a inclusão
habilitação.
de
documentos que deveriam constaioriginariamente na proposta e na documentação
às
1g.3. O descumprimento de prazos-estabelecidos neste_edilaJ^e/ou pela Pregoeira ou o não atendimento

solicitações ensejará DESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇAO'
que se trate de originais'
1g.4. Toda a documenta çáo farâparte dos autos e não será devolvida a licitante, ainda
e incluir-se-ão os dias de
início
de
dias
os
1g.5. Nacontagem dos praros estabelecidos neste edital, excluir-se-ão
somente nos dias e
vencem
e
se
iniciam
vencimento. Os prazos ôstabelecidos neste edital para a fase extetna se
exclusivamente em
vencem
e
se
prazos
iniciam
se
horários de expeàiente da Comissão de Licitações. os demais
dias úteis de expediente da contratante.
informações e dos
1g.6. os representantes legais das licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
licitante, desde que
1g.7. O desatendimento de exiÀCncias fomrais não essenciais não implicarâno afastamento da
proposta'
sua
da
seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão
pelo ônus decorrente
18.8. Caberá a licitante acompaúar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável
vw
wLt de
)r)Lçtrr(r ou
da perda de negócios dianie da inobiervância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema

desconexão;

18.9.

A

Pregoeira poderá sanar erros formais que não acarretem prejuízos paÍa

sua
rvu
/.

o objeto da licitação, a

PRBSBITURA
ALEGRIA DE

SDR

D

ÀRACATIEN§E

pertinente.
18.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Pregoeira, nos termos da legislação
da ampliação da disputa'
favor
em
l8.l I As norÍnas que disciplinam este pregão serãó sempre interpretadas
deste edital será
judiciais
resultantes
lg.l2. O foro deiignado paÍa julgamenio de quaisqúet quesiões
Comarca de Aracati

-

Estado do Ceará.

Aracati -Cearâ,14 de Maio de2027,
Órgão Gerenciador:

J.

Andressa Guãàes Kaminski Alves
Secretária de Saúde
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1.0. OBJETO
água'
de Preços para futuras e eventuais aquisição de
1.1 - selegão de melhor proposta visando o Registro
secretarias do Município de Aracati -CE'
vasilhames e gás liquefeito, para atender as divãsas
2.0 - ÓRGÃO RESPONSÁVEL

i.i

de Saúde'
- prefeitura Municipal de Aracati/CE através da Secretaria

participantes: Secretaria da Casa Civil; Secretaria de Infraestrutura e
2,2 - Se*etarias Administrativas
Agrário e Recursos Hídricos; Gabinete do
Desenvolvimento urbano; secretaria de Desenvolvimento
do Meio Ambiente;
prefeito; secretaria de segurança cidadã e ordem Pública; Instituto de Qualidade
Turismo e cultura;
de
secretaria
de Meio Ambiente e controie urbano;
procuradoria Geral; secretaria
-eLazer;secretaria
de Finanças;
secretaria
social;
de cidadania e Desenvolvimento
secretaria de Esportes
e
Planejamento
de
e Renda; Secretaria
Secretaria de Desenvolviménto Bconômico Trabalho
ÀOÀinitt ução; Fundo Municipal de Seguridade Social'
DTrD CMTPÍ'.TARIÀ
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Gás liquefeito
pefóleo (gás

de
de

coziúa).Especificaç
ão: gás liquefeito de
petróleo -GLP, tipo
GLP propano butano
tambores de 4

de gás
de
liquefeito
petróleo GLP,

Vasilhame

1

3kg

de gás
de
liquefeito
petróleo - GLP,

Vasilhame

45kg

3.0. JUSTIF'ICATIVA
3.1 - A aquisigão de água

atenderá as necessidades diárias das diversas secretaÍias do Município de Aracati,
bem como se
sendo utiiiz uíu puruhldrataçao dos servidores e eventual público que esteja em atendimento,
(tipo
café, chá)
refeigões
de
faz necessiária á aquisição de gás para propiciar condiçôes para o preparo
visando atender as necessidades dos funcionários e visitantes.

4.0. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA.FINAI\CEIRA
4.1. Adocumentação relativa à qualificação técnica consistirá em:
em características
4.1.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível
pessoa(s) jurídica(s) de
com o objeto da licitação, mediante apresentagão de atestado(s) fornecido(s) por

direito público ou privado.
4,2. Adocumentação relativa à qualificaçâo econômica financeira consistirá em:
pelo
4.2.1. Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida
distribuidor judicial da sede da licitante.
já exigíveis e
4,2.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exeroício social,
vetada a sua
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
substituição por balancetes ou balanços provisórios.
4.2.3. Acomprovação de boa situação financeira da empresa deverá ser aferida através dos demonstrativos
(LC), iguais ou maiores que
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
um (1), resultantes da aplicação das fórmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG:
LC:

Ativo Total
Passivo Circulante -l'Exigível

f
a Longo Prazo

Ativo CirculantePassivo

€n
(

Circulante
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5.2

- A Contratada sujeitar-se-á à fiscalização

Administração

o

dos produtos no ato

llvl PltIli{LlRí;)

da

direito de não proceder ao recebimento, caso não encontre os mesmos em conõiÇões

satisfatórias.
pela Administração,
5.3 - A Contratada deverá cumprir obrigatoriamente os prazos das entregas soliúadas
horas'
48
salvo em caso de alterações, quà d"rc.ao ser comunioadas em um prazo inferior às
.!às, óuro or produtos sejam recusados, os mesmos serão devolvidos, devendo haver
5.4 - No ato das
"nt
reposição de acordo com as exigências editalícias.
Administração quanto à
5.5 - Na ausência de um ou mais itens solicitados, o fornecedor deverá consultar a
ser acompanhada
deverá
A
solicitação
substituição por um produto similar, com dois dias de antecedência.
sobre a
que
deliberará
àté dois dias antes da entrega e encaminhada à Contrarante,
da justifícatiru
aceitação ou não do pedido formulado.
objeto, pela Administração, dar-se-á por meio dos seguintes procedimentos,

"*

5.6

- O recebimento

do

observando o disposto no art. 74 daLeiFederal no.8.666193:

a) provisoriamente, paÍa efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com T
contidás no Termo de i{efer'ência, e, encontrada alguma irregularidade, será fixado

"rp""ifr*çO"t
prazo paÍa correção pela Contratada;
il; Oefinitivamente, mediante a veriircação

do atendimento às especificações contidas no Termo de

Referência e consequente aceitagão.
6.0 - ESPECTFTCAÇÔES DO OBJETO
6.1 - Deverão ser rigórosamente atendidas as especificações constantes da tabela abaixo:
os itens 0l e
6.2 -Bstalicitação Íoi elaborada contendo 07 (sete) itens ao todo conforme allexo I.A, sendo
para
04 destina«tos para ampla concorrência e os itens 02,03,05 e 06, destinado exclusivamente
vigente'
ME/Epp/Coopeiativa po. t"r seu valor abaixo de RS 80.000,00 em obediência à legislação
7.0 - TIPO DE LTCTTAÇÃO
7.1 - Menor Preço Por Item.
8.0 - MODALTDADE DE
8.1 - Pregão Eletrônico.
9.0 .

LrCrrAÇÃo

VIGÊNCIA DA ATA

(doze) meses a contar da data
9.1 - A Vigência da presente Ata de Registro de Preços terá a duraçáo de 12
de sua assinatura.
10.0 - DAS OBRIGAÇÔEs »n CoNTRATANTE
10.1 - São deveres da CONTRATANTB:

10.1.1-n,r"tuu@atada,deacordocomopreçoecondiçõesestipuladasemsua
proposta de Preços;

iO.i.Z- nxigir fiel cumprimento

do Contrato pela CONTRATADA;

sob os.aspegtol
10.1.3 - promover o acompanhamento eafrscalização no fornecimento do objeto,
e
comunicando à
detectadas
quantitativos e qualitativos, anotando, em registro próprio, as falhas
por parte
corretivas
medidas
Contratada as ocàrrências de quaisquer fatos qre, o seu critério, exijam
da mesma;

r,\

explícitas ou
10.1.4 - Zelar pela fiel execugão do contrato e pleno atendimento às especificações
implícitas;
quando da execução
10:1.5 - permitir o acesso da Contratada nos locais de entrega do objeto,
contratan
da
contrato, respeitado as noÍÍnas internas (segurança e disciplina)

1/

^
@1

/4

'h/
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a substituir
dias, a
contar da data da notificação;

A.v.
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- Pagar todos os hibutos que, direta ou indiretamente, incidam sobre o fornecimento-do
tiUriç0". p.ó"iA"nciárias fiscais : p1"fi:::ll,^l9ltl^t§;"?l'f'Jff*?t;
objeto, inclusive ut
da CoNTRATANTE
"ot
]]ü;Xr,f,i'riiàL*"r de trabalho .t., fi.unáo excluída.qualquer solidariedade
que
a inadimplência da
vez
judiciais
uma
por eventuais autuações administraiivut
11.1.2

"lou
transfere à CONTRATANTE;
CONTRATADA, com referência às suas obrigaçõei, não 1e
e/ou aterceiros, provocados
11.1.3 - Arcar com eventuais prejuízor.uurãdó, à CONTRATANTE
envolvidos na
por ineficiência ou inegulariàaãe cometida por seus empregados ou.pr.eqostos
c9T a administração;
execução do contrato que não terão nenhum vinàulo empregatício
objelo, prestando, prontamente' os
do
11.1.4 - Facilitar a açaà da FISCALIZAÇAO no fornecimento
esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE;
do contrato, em compatibilidade.com as obrigações por ele
1 1.1.5 - Manter durante toda a execução
exigidas na licitação;
assumidas, todas as condições de habilitaçao e qualificação
ou supressões que se fizerem
acréscimos
os
contratuais,
11.1.6 - Aceitar nas mesmas condigões
necessários, nos termos do artigo 65 da Lei n'o 8'666193'
12.0. PAGAMENTO
pela Contratante' em até 30
l2.l - O pagamento será efetuado proporcionalmente ao que for solicitado
pela Contratada;
(trinta) dias contador ;;uúir da data da aptesentação da Nota Fiscal/Fatura
que impeça a liquidaÇão da
circunstânõia
ou
Fiscal/Fatura
12.2 - Havendo erro ,à upr.r"ntação da-Nota
providencie as medidas saneadoras' Nesta
despesa, o pagament" f*.-a penáe,te 1té que a Contratada
da tegulatizaçáo da situação' não
hipótese, o prazo puru puÀu,,ento iniciar-sà-á após a comprovação
acàrretando qualquer ônus para a Contratante;
Nacional, instituído pelo Art' 12o da Lei
12.3 A Contratada regularm.nt. optuni, pelo Simples
impostos e contribuições abrangidos pelo
Complementar no 123/06: não sofrerá-a retenção quanto aos
refericlo regime;
bancária em conta corrente, na agência e
10.4 - O pagamento será efetuado por meio de transferência
estabelecimento bancário indicado pela Contratada;
qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
12.5 - A Contratante não se responsab ilinatár por
Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato;
documentos em originais, xerocópia
Aliberação do pagamento fica condicionada à apresentação de
12.6
uut*tr9uàu, da rágularla4". rylToT ut Fazendas Federal
acompanhadas dos originais o, o.
e

-

-

(cND Tributos

(cNo rriuutos
Frd#;j, Ériuorur".ro*fiu

Estaáuais),l4unicipal (cND Tributos Municipais)

Trabalhista (CND Trabalhista) ;
enquanto pendente de liquidação-por qualquer
12.7 - Nenhum pagamento seíá efetuado à CoNTRATADA,
dos preços, ou de compensação financeira por
obrigação nrur..iru, ,àrn que isso gere direito à alteração
atraso de pagamento'

r !--_-t^^1^
licitação con'erão à conta de recursos
despesas decorrentes de eventuais contratações desta
inerentes à respectiva secretaria contratante'
específicos consignados no rqspectivo orçamento Munióipal,

l3.o-DESPESA
13.1

- As

14.0 . PENALIDADES
culminará às penalidades previstas no Edital'
14.1 - o não cumprimento das obrigações pela Contratada
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ORGÃO GERENCIADOR:

çr#kuminski Alves
Secretária MuniciPal da Saúde

Andresa

(

M

o(*'

CEP: ó28@-ffi
Av. DrogÕo do |l1or, 230, Centro, Arocoti-CE - Brosil
:
www.orqcori.ce.gov,br
1iãSããi 3421_1050 I (5s s8) 3421-1e4sl

Pública

Secretaria da Casa Civil
Francisco

secretário de Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos

{-}. Ê \\lt^o
M,.,r.*Jr+-LvtiiétagolandaAlbuç16$pe "u-t^,q

f

l{eio Ambiente

Qualid
Út§üra oe

l\ra

5qu§(y

/\-/

Ge ryrl d o NYu

ppfrrir-

*^^{,{w.s,,,*Ffl1l*@
Secre

Luan Au

de

Ámbiente e Controle Urbano

Mota de Almeida
ismo e Cultura

Kelly da
Ordenad

Franci

Secretaria de EsPortes eLazer

s da

ma Júnior

Secretaria de finanças

,frt(^
imento Econômico Trabalho e Renda
Jucá

amento e Administração

ania e l)esenvolvimento Social
'úlo
.lhães Aguiar
Ordenador de Despesas do Gabinete do Prefeito
Edsard Alves Damasceno N

orãenador dDqpesas

Se

urunniffiucawa*á

Presidente do Fundo Municipal de Seguridade Social

esenvolvinrcnto Urbano

$

,

ARACAT

,D

TERMO DE REFERÊNCIA
ANEXO I.A

01

02
03

04

UND

DESCRIÇÃO

ITEM

Recarga de Água adicionada
Recipiente

pl áEua(ganafão)

QUANT

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL
RS

RS

d. tuit g*ufO.t d" 20 li
com capacidade de 20 litros'

Água mineral, sem gás, em garrafas plásticas de 500 ml,
fardo com 12 unidades.
Gáíttq"efeito de petróleo (gás de cozinha). Especificação:
gás liquefeito de petróleo - GLP, tipo GLP propano butano,
teor máximo
fressao vapor 15, ponto máximo ebulição 2,

Unidade

15.s35

R$ 6,54

Unidade

s89

R$ 23,43

Unidade

7.510

Rs 9,22

Unidade

1092

Rs 89,17

Unidade

120

Rs 281,92

Rs

ênxofre volátil 0.36, corrosividade máxima 1, normas

R$
101.598,90
RS

13,800,27
RS

69.242,20

R$
97.373,64

técnicas mb 281, acondicionado 9lqlambores de 13
05

Gás tiqueEtto-de petróleo (gás de coziúa).Especif,tcação :
gás liquefeito de petróleo -GLP, tipo GLP propano butano

06

Vasilhame de gás liquefeito de petróleo

-

GLP, l3kg'

Unidade

141

07

Vasilhame de gás liquefeito de petróleo

-

GLP, 45kg'

Unidade

4

166,41

R$ 410,25

Valor Total: (Trezentos

e quarenta

mil novecentos

e cinquenta reais e

vinte

e dois centavos)

RS

33.830,40
R$;

23.463,81

Rs 1.641,00

340.950,22

nas especificações do Edital e no
Havendo divergência entre o coMpRASNET (CATMAT) e o dispositivo
de
reÍ'erência'
Termo
no
contidas
Termo tle referãncia, prevalecerão as descrições
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ANEXO II
DA LICITANTE
PROPOSTA
CARTA
(colocar em PaPel timbrado)

A
PREGOEIRA da
PREFEITURA MLINICIPAL DE ARACATI
i{"r púcÃo erBrnÔNICo N." oo.0ttt2021 - sRP'

Seúora Pregoeira,

pregão Eletrônico no 00.01112021'SRP, apresentamos a
Tendo examinado o Edital do
Registro de Preços para futuras e
uSeleção a. *ãifto. froposta^visando o
presente proposta
do
gát iiquefeito, para ateicleras diversas secretarias
eventuais aquisigão de água, vasiltrames;
@reço da
pelo á1or total de
Município de Aracati- ô"E d" Municipiã à.]q.ruruti,
planilha de pregos, anexas'
em número e por extenso,), conforme

p*|

R$

iiipotio

Outrossim, declaramos que:
fomecimento dos bens'
a) nos preços oferecidos estão inclusas todas as despesas de
impóstos, encaÍgos, taxas, royalties e frete;

'

b)
c)

os bens serão entregues na cidade de Aracati'

A garantia dos bens

é de

dos bens.

-

(-----J

meses, contados apartit da data de entrega

Caso a nossa proposta seja aceita' comprometemo-nos:

a)aefetuaracompletaentregadetodososbenssolicitadosnoprazomáximode
de recebimento da ordem de compra'
oZ(sete) dias úteis, ,ontJo ãpartir da data

proposta por um período de 90 (noventa)
Concordamos em manter a validade desta
dias, contado a Partir desta data'

AtéqueaATADEREGISTRoDEPREÇossejaassinado,estapropostaconstituirá
àl rorru parte,observada as condições do Edital.

um compromisso

de

Localidade,

carimbo e assinatura do
responsável legal

tle 2.021.

P

^s

ÍTBFÉÍT{ÍR,A
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ANEXO II - A
papel timbrado)

A
PRBGOEIRA da
PREFEITURA MI,JNICIPAL DE ARACATI
- SRP
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisição de
o
proposta
visando
OnúfOr Seleção de melhor
CE do
do Município de Aracati
água, vasilhu-", e gás liquefeitoi p*u atender as diversas secretarias

REF. PREGÃO

nr,nrnÔNrco N" 00.011/2021

-

Munícipio de Aracati.
ABERTURA: dia 28 de maio de202l às 09h30min'

PLANILHA DE PREÇOS PROPOSTOS
V.UNIT

QTD
TOTAL

Importa a presente proposta no valor total de R$
Prázo de rãlidud" da proposta:
Prazo de

entrega: ('

L------J

-

\ dias da data

de

(Localidade),

.-irnUo

"

RS

dias'
de recebimento da ordem de compra'

de2021.

u..inatura do representante legal

,(íurttctar)t
pnÉrü,Í1'UR/t
À§ l>L§st)As

§',

" l3Z "J

[M t)IllÀ{[lllt) LliüÁ

A
PREGOEIRA da
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI
REf. PREGÃO ELETRÔNICO N.O OO.OIII2O2I - SRP'
Senhora Pregoeira,

da

licitante)-,

CNPJÀ/IF

r'o

as exigências do referido Edital do
examinado e-atendendo
-(nome
habilitação, anexa.

-'

I. (RELAC IONAR A DOCUMENTAÇÃO

completo)- ,

sediada

tendo

Pregão, vem apreserrtar a documentação de
-(endereço

AP RESENTADÁ)

B ainda,

para participar

fatos impeditivos
DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente. data inexistem
pública,
bem como, para sua habilitação
de licitações ou de contratar'com quutq.r.i àrgáo oá Administração
de declarar ocorrências
no presente processo licitatório, ássim comõ que está ciente da obrigatoriedade

a)

posteriores;
pessoal menor de 18 (dezoito)
DECLARA, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de
perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, qualquer
anos em horário noturno de trabalho oo .rn serviços
de t4 (quatorze) anos'
16 (dezesseis) anos, sarvo'na ôond-ição de aprendiz, apartfu

b)

trabalho de menores de

de 2021.

Localidade,

-de
carimbo e assinatura do
responsável legal
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ANEXO IV
MINUTA DA ATÀ DE REGISTRO DE PREÇOS

/20-.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N"
1/2021_SRP.
PREGÃO ELETRÔNICO N" OO.OI
PROCESSO

N"

/2021- SRP.

Aosdiasdomêsdede202l,naSededaSecretari"o"-Tl
p;;;';;;ro.-. i.riu"ruçaoã Atu do P.egão Eletrônico no
f,ii,a],il}jii.ü ãR"st#;"
ho;olágado, publicado no site oficial O" *li]:11t",1"-*:1t: tfl
wDPvvur v
OO.OO6l2OZl-SRp do resp".tirJr.rultado
, gestora do Registro de
I l2o2l,que vai assinada pela Secretátia de- . v

r

Preços,pelosrepres"nánt"'lejaisaosd"tentáre'o@squalificadoserelacionadosao
Íinal, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUI\DAMENTO LEGAL
O presente instrumento fundamenta-se:

L No Pregão Eletrônico no 00.011/2021-SRP'
II. Nos teimos do Decreto Municipal no l2l20y7 , de 0710212017 .

III. Nos termos do Decreto Federal no 10.024120t9 de2010912019.
IV. Na Lei Federal n." 8666 de2l/0611993 e suas alteragões'
CLÁUSULA SEGIINDA - DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto a

-'-do murticípio de Aracati'

cujas

especificaçõesequantitativosencont,am-ffiTermodeReferênciadoeditalde
parte desta Ata, com as propostas de preços

Pregão Eletrônico no 00.01 ll2o2l -sRP, que passa alazlt
lugar, conforme consta nos autos do Processo no
apresentadas pelos fornecedores classificadâs em primeiro

J202t
exclusivamente por

a firmar contratações,
- Este instrumento não obriga a Administraçáo
a legislagão pertinente, sem que, desse
obedácida
esfiecíficas,
podend o realizar licitaçoes
preços' sendolhes

subcláusula única

seu intermédio,
do registro de
fato, caiba recurso ou indenização de qu*quã, espécíe aos detentores
assegurado a preferência, em igualdade de condições'

DE PREÇOS
CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO
(doze) meses, contados a partir da data
A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo ptazo de 12
www.aracat'ce'gov'br'
da sua publicação no íit" oficial doMunicípio de Aracati DE PREÇOS
- DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO
operacional
aspecto
seu
no
ô;fiã'õ.rtor, o gerenciamento deste instrumento,

SLÁUSULA QUARTA

õ;;r;";;

legais, urr,

"orlo"-idade

CLÁUSULA QUINTA

com as norÍnas e legislação pertinentes'

DE PREÇOS
- DA UTILIZAçLODA ATA DE TEGISTRO
de Registro de Preços poderão

pu.ti"ip*t"s do-sistema
fornecedore, ,o---p'r.gor' ."gittrado-s, devendo comunicar

Em decorrência da publicação desta Ata,-os

contratos com

os

e nas questões

a

lrmar

Secretária de

rumj:detentor-deregistrodepreçosemfornecerosprodutos,no
subcláusula primeira
paru

(cinco) dias úteis, contados a partir da convocação,
- o fomecedor terá o prazo de 05prorrogado
\ma Yez por igual período, desde que

a assinatura do contrato. Este prazo ioderá ser

justificado e aceito'
solicitado durante o seu transcurso e, âinda aisim, se devidamente
das. condições de habilitação
óo.p.orução
u
exigida
será
utâ
.ont
oo
súcláusula segunda - Na assinatuio
todo o período da contratação'
no ediáI, as quais deverão ser mantidas pela contrátada durante
ã*igiàu,

/

él':rà
p ftÉ, Ir
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DAS OBRIGAÇÔPS rc RESPSNSABILIDADES

e responsabilidades constantes no
os signatários desta etu a. Registro de Preços assumem as obrigações
-/2021-SPJ e nesta Ata de Registro de Preços'
Bditaide pregão Eletrônico
o controle e adnrlnistração do sRP, em especial, as
subcláusula primeira - competiffi sffitaria de saúde,
CLÁUSULA SEXTA

Íro

atribuições abaixo:
I - gerenciar aatade registro de preços;

do fornecedor detentor de preço registrado' para
quantitativos
da Adrninistraçao, obàdecendo à ordem de classificação e aos
-

II - providenciar, sempre que solicitado, a indicação

atendimento às necessidacles
definidos na Ata;
preços registrados;
III - conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos
decorrentes do descumprimento do
penalidadei
IV - aplicar garantidaa ampla clefesa e o contraditorio,ãs
qu.. impiiquem suspensão de contratar ou declaragão de
pactuado na atade registro de preços, ,"t

,

inidoneidade;

v

-

cancelar

p;;;;;;

alteração do prego
o regish.o do fomecedor detentor do preço registrado, em tazáo de

de

preç9 registrado,quando.não houver êxito nas negociações;
-.r"uàà, seja infer-ior ou superior ao
de preços
u apiióagao de penalidades ao fornecedor detentor
F;i"ip"rit"r'a"
vI - comunicar aos

dü;*

registrados;

VII -

encaminhar

i"ú

Fomecedores
a publicação da sanção administrativa para registro no Cadastro de

e

prestadores de Serviçós da Prefeitura Municipal de Aracati.
abaixo:
subcláusula segunda- caberá aos órgãos participantes, as atribuições
porventura ocorridas' com o
da ata de registro'á" pàçor, inclusive dãs alterações

I - tomar

conhecimento
de suas
objetivo de assegurar, quando do seu úso, o correto cumprimento
as atribuiçOes previstas no art' 67 daLei
qual
compete
ao
II - indicar o gestor do contrato, quando fo, à curo,
Federal no 8.666, de 21 dejunho de 1993;
do descumprimento do
III - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes
em relação às suas
contratuais,
paotuado na atade regisho de preços ou ào descumprimentó das obrigações
preços;
registro de
próprias contrataçõesinformando as ocon'ências ao órgão gestor do
formal' a constatação de prego
docúmento
de
p'or
Ã"io
pr"çor,
fv - comunicar ao orgío g6tor do registro-á.

disposições;

de mercado inferior ao preço registrado;

V - para cada contratação, abrir o devido
legislação Pertinente.
subcláusula Terceira

-

noÍÍnas e
processo administrativo, numerado e instruído com as

- o detentor do regisho de preços, durante o prazo de validade

desta Ata, fica obrigado

a:

^

demais órgão(s) ou entidade(s) participantes do
a) Atender os pedidos efetuados pela secretaria. de saúde e
quantitativos registrados nesta Ata, durante a sua
sRp, bem como aqueles decorrentes de remanejamento de
vigência.
participantes do

indicadas pelos
b) Fornecer os produtos, por preço unitário registrado, nas quantidades
Sistema de Registro de Preços'

Saúde sobre a pretensão cle
c) Responder no prazo de até 05 (cinco) dias a consultas pela Secretaria de
órgaoJentidades não participante, de adesão a At1
, !,r- responsabilizando-se
-.^^-^^--^L:r:-^-,r^ ca tpelo período
d) Cumprir, quando fo, o ,"ro, as condigoes !e. garantil -do objetg,
pela Adminishação'
oferecido .á r^iru proposta, observando o prezo míni.mo exigido
na execução do objeto contratual, cuja
eivolvido
e) providenciar a substituição àr qrrrq.i91 profissional
conduta seja considerada indesejável pela fiscalizagão da contratante'

cLÁusuLA sÉTrMA - Dos PREÇos REGrsrRADos
propostas

dos detentores de preços desta Ata' os
os preços registrados são os pi"çã, ,áiia.ios ofertados nas
pr"ço-r dos itens, u**o a este instrumónto e servirão de base para
quais estão rilacionadogo Mápo aá
frtu.u, aquisições, observadas as condições de mercado'

*

CLÁUSULA oITAvA - DA REvIsÃo Dos PREÇos REGI5TRAD95
em que forem alteradas as condições
os preços registrados só poderão ser revistos no, .uràr, em situações

é*,.e
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do mercado.

pregos registrados,'o órgão '
iubcláusula primeira - Constatada a existência de preço de mercado abaixo dos
gestor do registro de preços deverá:
I - convocar o fornecedor visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao mercado;
o seu preço
II - liberar o fornecedor do compro*'lrro assumido, sem aplicação de penalidade, e cancelar contratações
as
rlgistrado para o item objeto àa negociação, quando essa for frustrada, respeitadas
realizadas;

igual prazo e nas
os demais fomecedores que assinaram a atu de registro de preços, em
de negociação.
mesmas condições propostas pelo vencedôr,puruassegurar igual oportunidade
preços registrados, mediante
aos
superior
tornar-se
subcláusula Slgunàa - euando o preço áe mercaaó
o
órgão gestor do regisho de
justiÍicado
comprovado,
e
Àquerimento fümal do fàrnecedor, dávidamente

III - convocar

preços poderá:

i - ,"r.i

ao recebimento do
o preço registrado, cuja aplicação somente ocorrerá nas contratações posteriores

requerimento;

II .- indeferir, por

interesse da Administração, o requerimelto, e libeiar o fornecedor do compromisso
motivos e comprovantes
assumido, sem^aplicação de penalidade, deÁde que confirmada a veracidade dos
emitida;
de
compra
ordem
da
upr"t.ntuâos, e dàsde qr. o."qu"rimento ocolr& antes
III - convocar os demais fornecedores que assinaram a ata de registro de preços, em igual prazo e nas
de negociação'
mesmas condições propostas pelo vencedõt, puru assegurar igual oportunidade
registrados somente será
Súcláusula Terceira - O req-uerimento para revisão ão pt"ço trpt.ior aos P-reÇos
preços, exceto nos casos de
admitido após 90 (noventa)ãias da data de publicação da ata áe registro de
de disposiçõcs legais,
tributos ou encargos legais criados, alterados ôu extintos, bem como a superveniência
nos preços
quando ocorridaã apóI a data áa apresentação da proposta, de comprov-ada repercussão
o caso'
contratados, os quais implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme
de preços cancelará o
registro
gestor
do
Subcláusula euarta - Nào havendo êxito nas negociações, o órgão
Àú.;rto do preçio registrado e comunicará aos Órgãos Participantes.

de preços comunicará o fato
Subcláusula euinta - Caso haja alteração do pieço, o órgáo gestor do regisho
aos Órgãos Participantes.

DO REGISTRO DE PREÇOS
pleno direito, nas situagões abaixo:
Os preços registrados na presente Ata, poderão ser cancelados de
Subcláusula Primeira - Quando o fornecedor:
I - descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - não assinar a ordem de compras ou serviçoi náo retirar a nota de empenho.ou instrumento equivalente
ou parcialmente, ho prazo
ou recusar-se arealizar as contràtações decorrentes do Registro de Preços, total
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III - não aeeitar,reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aos praticados no

CLÁUSULA NONA

mercado;

IV - for

- DO CANCELAMENTO

liberado do compromisso, nos termos da Cláusula Oitava, inciso

inçiso II da subcláusula segunda;
V - sofrer sanção prevista-nos termos do art. 87, incisos III

e

IV,

da

II, da subcláusula primeira

Lei Federal no 8.666, de

1993, do art.7o Oa Lei Federal no 10.520, de 17 dejulho de 2002;
VI - ior por razões de interesse público, deVidamente fundamentadas;
VII - for amigável, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei Federal no 8'666, de 21 de

VIII - for por ordem judicial.
Subcláusula Segunda

- O fornecedor poderí, aitda, solicitar o cancelamento

juúo

ou

2l dejunho de

de 1993;

do preço registrado na

justiÍicado.
ocorrência de caso fortuito ou força maioi, devidamente comprovado e
por despacho da autoridade
formalizado
será
preço
registradq
áe
subcláusula Terceira - o cancelamento
defesa e ao contraditório, e
à
ampla
direito
o
pieçás,
aslsegurado
competente do órgão gestor do registro de
origem ao Registro de
que
deram
nos
autos
sua comunicação serí feita por e-scrito, .lunt áOo-se ulopio
Pregos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇOES PARA A AQUISIÇÁO

P
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ARACA
de Preços serão forma lizadasPgtô."
As aquisições dos produtos que poderão advir desta Atade Registro
a ser celebrado entre o Município de
de inshumento contratual ou instrumento equivalente de conúato
e o fornecedor'
Aracati, através da Secretaria de Saúde l&gáo-partrcipante/interessados
primeiro lugar, não cumpra o prazo estabelecido
subcláusula primeira - caso o fornecedol"rusin*ào em
a efetuar o fornecimento, terá o seu
pela secretaria de saúde e demais órgãos participantes, ou se recuse
instrumento contratual'
sem prejuíio das demais sanções previstas em lei e no
registro de preço
a esta
"unráiudo,
õ órgao participante comunicará a secretaria de saúde, competindo
subcláusula segunda - Neste
"urà,
convocarcu."rriuu-.nte por ordem de ólassificação, os demais fornecedores'

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
Subcláusulâ Primeira - Quanto à entrega:
a contar da expedição da ORDEM DE
a)Os bens licitados deverão ser entregues até 07 (sete) dias úteis,
no local consignado na oRDEM
coMpRA/AUToRIZAÇÃo DE ronNBcttr,tgNTo pela administração,
/AUTONZAÇÃO.
ou em sua totalidade, de acordo
b) o fornecimento dos bens licitados poderá ser feito de forma fracionada
periódicas
mediante a expedição de
com a necessidade do órgão interessado durante oprazo de contratação,
a quantidade de produtos
constando
oRDENS DE COMPRAS/FORNECIMBNTO, peü secretaria Gestora,
de recebimento da ordem de compra'
a serem entregues até 07 (sete) dias úteis, a contar da data

desde que justificados até o2(dois) dias
c) os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso forhrito,
e aceitos pela contratante, não serão considerados como

úteis antes clo término dà praro de entrega,
inadimplemento contratual.

Subcláusula Segunda - Quanto ao recebimento:
posterior verificação da conformidade do objeto
a) pRovlSoruavrÉúrel Àediante ,..iúã, puru efeito..de
u, especiÍicações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela contratante'
definitivo, após verificação da qualidade e
"â*
b) DEFINITWerrrrgjI,ÍrÉ, sendo expedido termo de recebimentó
foram atendidas e'
da quantidade do objeto, certiÍicando-se de que todas as condições estabelecidas
haver rejeição no caso de
aceitaçãJ das notas fiscais pelo gestor da conhatação, devendo
consequente
desconformidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGI]NDA _ DO PAGAMENTO
dos recursos dos órgãos
o pagamento aavin;o oo objeto desta Ata de Registro de Preços será proveniente
dà apresentação da nota fiscaufatura
participantes e será efetuadó úé 30 (trinta; dias] c_ontados .da data

em conta corrente em nome da contratada'
devidamente atestadapelà gestor da contratação, mediante crédito
em banco que este vier a informar.
será devolvida à contratada para as
subcláusula primeira A nota fiscaufatura que apresente incorreções
antérior começará a fluir a partir da data de
devidas correções. Nesse caso, o pr-o oã qu'" traà o subitem
apresentagão da nota fiscaVfatura corrigida'
à contratada, em caso de descumprimento das
subcláusula segunda - Não será efetuado qualquer pagamento
condições Oe traUititação e qualificagão exigidas na
a^ objeto ou se o *ocm^
-a^ do
mesmo ru6o
da execução
Subcláusula 1.r.".iru - g ,ádudu aiealiza{eo de pagamento antes
de Referência do edital do Pregão Eletrônico no
estiver de acordo com as especificaçõ., aá Àn"*à I-- Termo

-

licitagão'

08.001/2021-SEDUC.
Subcláusula Quarta

de pagamento,
- No caso de atrasopela

^L:^a^

desde que a conhatada não tenha concorrido de
en"utgôt moratorios à taxa nominal de 06Yo a'a'

cúratante,
alguma forma para tanto, serão devidos
em regime
diariamente
(seis por cento ao unoj,.ápitulizados

de

juros simplel'-

-

-

Subcláusulaeuinta-Ovalordosencargosserácalcu-ladop"iufórmulà:EM=IxNxVP,onde:EM=
previstaparu-o pagamento e a do efetivo
Encargos moratórios devidos; N = Númeios de dias entre a data
financeira: 0,00016438; e VP : Valor da prestação em atraso'
;ü#;"; f = Ínai"" i. "o-p.n."ção
os pagomentos encontram-se ainda condioionados à apresentação dos seguintes
subcláusula sexta

comprovantes:

*
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a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
inclusive Contribuigões Sociais; Certidão Negativa de Débitos Estaduais; Certidão Negativa de Débitos
Municipais; Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT.
Subcláusula Sétima - Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer
processo de reprografia, autenticada em cartório competente ou publicagão em órgão da imprensa oficial,
Caso esta documentação tenha sido emitida pela Internet, só será aceita após a confirmação de sua
autenticidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SAIIÇÕES ADMINISTRATTVAS
O fornecedor que descumprir as exigências estabelecidas nesta ata de registro de preços sofrerá sanções
administrativas.
Subcláusula Primeira - O fomecedor que praticar quaisquer das condutas previstas abaixo, sem prejuízo das
sanções legais nas esferas civil e criminal, estará sujeito às seguintes penalidades:
I. não assinar aatade registro de preços;
II. não entregar a documentação exigida no edital;
III. apresentar documentação falsa;
IV. causar atraso na execução do objeto contratual;
V. não mantiver a proposta;
VI. falhar na execução do contrato;
VII. fraudar a execução do contrato;
VIII. comportar-se de modo inidôneo;
IX. declarar informagões falsas, e
X. cometer fraude Íiscal.
a) Multa de t0% (dez por cento) sobre o preço total do(s) item (ns) regishado(s).
b) Impedimento de licitar e contratar com a Administração, sendo, então, descredenciado no cadasho de
fornecedores e prestadores de serviços do município de Aracati, do Estado do Ceará, pelo prazo de até 05

(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da multa prevista neste
instrumento e das demais cominações legais.
Subcláusula Segunda - O fornecedor recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal
(DAM), podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão contratante. Se não o fizer,
será cobrada em processo de execução.
Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na
Subcláusula Terceira
forma da lei.

-

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. DA T.RAUDE E DA CORRT]PÇÃO
O detentor de preços regishado deve observar e fazer obserar, por seus fornecedores e subcontratados, se
admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de
execução do objeto contrafual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:
a)"práúica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agío de servidor público no processo de licitação ou na execugão de contrato;
b) "prática frauddenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitação ou de execugão de contrato;
c) "prática conluiadao': esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis
artifi ciais e não-competitivos;
d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do
contrato.

O contratante, garantida a previa defesa, aplicará as sanções administrativas
Subcláusula Primeira
pertinentes, previstas na Lei Federal no 8.666, de 2l dejunho de 1993, se comprovar o envolvimento de
representante cla empresa ou da pessoa física contratada em práticas comrptas, fraudulentas, conluiadas ott

-
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coercitivas, no.decorrer da licitação, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis.

cr,Áusur,.q.

uÉcrMl QUTNTA - Do FoRo

a
Fica eleito o foro do muniiípio de Aracati, Estado do Ceará, para conhecer das questões relacionadas com
presente Ata que não possam ser resolvidas pelos meios administrativos.
de
Assinam esta Ata, os signatários relacionaáos e qualificados a seguir, os quais firmam o compromisso
zelar pelo fiel cumprimento das suas cláusulas e condições.

Aracati/CE,

de202l.

de

-

Signatários:

ORGÃO GESTOR:
Secretaria de
Secretária de
CPF.

RG.

DETENTORES DO REGISTRO DE PREÇOS:
FORNECEDOR 01
Empresa:
Representante:
Cargo:
CPF.

RG.
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Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços acima referenciada, celebrada entre a
Secretaria de Saúcle e os fornecedores, cujos preços estão a seguir registrados por item, em face da realização
do Pregão Eletr'ônico no
/2021-sRP.
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ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO

QUE ENTRE SI
CONTRATO N.O
CELEBRAM O nnuNtcÍpIo DE ARACATI E A
EMPRESA

O uUltICÍpIO DE ARACATI, pessoa jurídica de direito público
cidade

interno, inscrito no CNPJ. sob

o Íro

- Bairro Centro, na

de Aracati, Estado do Ceara, doravante denominado CONTRATANTE, através da Secretaria
, Secretária
neste ato representada Pela Sra.
eRG
no
o
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob
inscrita no C.N.P.J. sob o
-SSP-CE.eaempresa
, na Cidade
, [o _, Bairro
com sede à Rua

sócio-gerente Sr.

,Estadodocear@aCoNTRATADA,nesteatorepreSentadapelo
, brasileiro, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o
resot""m

""t"brar

de
de
no
no

de
seu
1-ro

o presente contrato com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO

juúo de 1993, dernais
01.01. O presente contrato fundamenta-se nas disposições daLei Federal no 8.666193, de 2l de
no
Eletrônico
Pregão
do
termos
nos
1998,
de
alterações e atualizadapela Lei no 9.648198, de27 de maio
de
pela
Secretária
homologada
/2021 :SRP, e resultado àa licitação, devidamente
/202t-sRP, todos partes integrantes deste
ã" ô"oNrnATADA, na Ata de Registro d" É."ço,
contrato independente de transcrição.
-

n"
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
da Secretaria de

02.01. O objeto é a Aquisição de

CLÁUSULA TERCEIRA-DA FORMA DE FORNECIMENTO
03.01. O fornecimento dos produtos será de forma parcelada'

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE ENTREGA E DA YIGÊNCIA

O prurip*ufornecimento

dos
pôr
parte
Ordem de Compra respectiva
04.02. o prazo'de vigência do presente
bens deverão ser entregues
04.03.

04.01.

d

bens é de até 07 (sete) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da

da CONTRATADA.
contrato é de até 3l de dezembro de

202-.
tro

no Almoxarifado Municipal, localizado a Rua

---,

AracatilCE, sob responsabilidade da iontratada, no horário das 08h00min às l2h00min e das
Bairro
sob quaisquer
l4h00min às l7h00min, de segunda às quintàs-feiras, e das 08h00min às 13h00min as sextas-feiras,
trabalho'
de
pretextos, não serão recebidos bens fora do expediente
04.05. Quanto ao recebimento:

-.=.---,

conformidade do objeto
04.05.01. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da
pela
CONTRATANTE'
contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada
da qualidade e da
04.05.02. DEFINITIVAMENTq sendo expediao tàrmô de recebimento définitivo, após verificação
aceitação
consequente
e,
atendidas
foram
estabelecidas
quantidade do objeto, certificando-se de quL hdas as condições
de
desconformidade.
caso
no
rejeição
haver
das notas fiscais pelo gestor da contrataçãà, devendo

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL

05.01. O

valor

global do

Presente

de

R$

05.02.NovaloracimaaStaxaS,encargos,impostos,fretes,carregamentoe
descarregamento, seguros e dãmais déspesas inerentes ao fornecimento do objeto contratado.
unitários abaixo:
05.03. Os bens ora contratados serão fomec!4qq nqq qug41!i{at§g s

ESPECIFICAÇÃO

MARCAi
FABRIC.

Âv' DragÔo do Mor, ft30, Çeintr"o, À.r.ucc}ti*CE. Brs:sil ffi.p. 6âgÜ0'00o
('ss 8a) 34A1-1,*§0 1 ç"ss asl34e1-1S4S lwww.nr*rsçti.ce..gov.b'r §ffi prefeituroclo*rucotioíicisl

x

P

RüTNITURÀ

(D
RS

VALORTOTAL
CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

após os bens serem recebidos e
06.01. O pagamento será efetuado pela tesouraria da Prefeitura Municipal de Aracati,
conferidos pãlo setor responsável péh solicitaçáo, até 30 (trinta) dias após a entrega'
Fiscal do Bem e Recibo
06.02, os pagamentos'serão efàtivados mediánte a apresentação da respectiva Nota

,onespond*tá devidamente atestado o recebimento pelo responsável do setor solicitante. ..- _ _-- _-^Lt-i^^ r^ ír < ooÁ
de juros moratórios de 0,5
06.03. No caso de evcntual atraso de pagamento, o valor dàvido deverá ser acrescido
pagamento, calculados
do
efetivo
data
a
até
referida
(cinco décimos por cento) ao mês, apúaãos desáe a data acima
"pro rata die", sobre o valor da nota fiscaVfatura'

cLÁusuLA sÉrlM.c, - Do REAJUSTE DE PREÇos

07.01. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis pelo prazo de l2(doz.e) meses'

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

por conta de recursos
0g.01. Os recursos financeiros para pagamento das despesas com a aquisição dos bens correrão
de
recursos:
fontes
e
orçamentárias
dotações
oriundos do orçamento do Município dã Aracati, nas seguintes
- 000.00.000.0000.0.000 Fonte de Recursos:

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

nos termos da legislação vigente,
09.01. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos produtos contratados,
danos ambientais que possam
bem como pelo transporte e segurança do produto, eventuais acidentes e consequentes

ocoffer no trânsito do produto até a entrega,
09.02. Responsabilizar-se pela fiel entrega dos produtos no prazo estabelecido.
royalties, seguros, fretes - catga e
0g.03. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encaxgos,
de Aracati'
decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal
descarga,

processo de compra.
09.04. Manter compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o
as especificações exigidas e
09.05. Substituir às suas expensas, todo e qualquer produto entregue em desacordo com
quanto ao seu consumo dentro do
padrões de qualidade exigidos, com defeito, vício ou que vier a apresentar problema
período de garantia ou validade.

terceiros, decorrente de sua culpa ou
ôe.oo. R rponsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
dolo no fornecimento do Produto.
contratual.
09.07. prestar esclarecimentos que forem solicitados, durante a execução do objeto
que
se fizerem necessários, até 25Yo
09.0g, Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
patágrafos lo e 2o da Lei no
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65,
8.666193 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DECIMA. DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATANTE

das obrigações decorrentes do
10.01. proporcionar à contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento
objeto contratual.
para proceder ao recebimento dos produtos'
10.02. Designar servidor do Almoxarifado Municipal ou da secretaria
de Referência.
10.03. Rejeitar os produtos que não atendam aos requisitos constantes no Termo
objeto contratual'
do
execução
da
decorrente
qualquer
irregularidade
10.04. Notificar a contratada de

10.05. Efetuar

o

pagamento na forma

e no prazo estabelecido no Contrato, Nota de Empenho ou

instrumento

equivalente.
10.06. Aplicar as penalidades previstas em lei'

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

sujeitar-se-á, em caso de inadimplência de suas obrigações, sem prejuízo de responsabilidade
civil e criminal, as seguintes sanções
prazo de
a) advertência, quandã descumpiir qualquer cláusula clo contrato, inclusive

l

l.0l. A CONTRATADA
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administrativas:

entrega.
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b) multa de 0,30Á (zero vírgula três por cento) por dia de âtraso na entrega e por descumprimento de obrigações

dos bens não entregues,
eítabelecidas neste Edital de-pregão, áté o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;
ou parcial do
c) multa Ae iSX (quinze por..nto; sobíe o valor dos bens não entregues, no caso de inexecução total
oficial, sem
da
comunicação
contados
otjeto contratado,-iecolhidano prazo máximo de 15 (quinze) dias-conidos,
pela
não
execução
Aracati,
de
Municipal
a
Prefeitura
.n1burgo cle indenização dos p.ôjríror, porventura causados
parcial ou total do contrato.
total ou parcial de fornecer
à) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global ora ajustado, caso ocorra desistência
os bens objeto deste contrato;
(um) ano;
e; suspensáo temporária de participar em licitação ou contratar com a Adminishação pelo prazo de 01

enquanto perdurarem os- motivos
que será concedida após o
aplicada no item
prazo
suspensão
da
contrataclo ressarcir à Administraôao pãtor prejuízos causados e após decorrido o
anterior.
pagamento, momento em que a
11.02. O valor da multa aplicada será deduzida pela Administração, pôr ocasião do
de
serviços.
prestador
unidade responsável pelo mesmo comunicará ao
volurtariamente, a
11.03. Se nao fo, pôssível descontá-lo po. o.uiião do pagamento, a CONTRATADA recolherá,
Se não o frzer,
Aracati.
de
Municipal
Prefeitura
da
no-.
Municipai
Arrecadação
multa por meio de bocumento de
considerado
e
será
execução,
será encaminhado a procuradoria Jurídica da Prefeitura para cobrança em processo de
inadimplente e inidôneo para licitar com a Administração Municipal'

9 Aeciaraçao de inidoneiduà" pu* licitar ou iontratar com a Administração Pública
áeterminantes da punição ou uté qr" seja promovida a reabilitação perante a Administração,

"-

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer
12.01. A Secretaria de
interpelaçãojudicial ou extrajudicial se a contratada:
partir do prazo máximo Plta
a) paralisar õ fornecimento pio. u* período superior a 03 (três) dias corridos, contados a
-a
emitida pela secretaria de
compra
de
ordem
da
iecebimento
do
na
data
e
baseados
.nt .gu, determinado n.rt.'Editul
;

@ocomasespecificaçõesexigidas,outrocaramarcalfabricantedobemproposto;
legislação vigente;
.ÍNao cumprir ou cumprir irregularmente

as cláusulas contratuais ou a

d) Cometerreitera«los eÍros na execução das entregas dos bens; .) Crd.t ou transferir, no todo ou em parte, o fornecimento dos bens;
g fot u. em concordata, falência ou dissolução, ou recair no processo de insolvência sobre qualquer de seus dirigentes'
item anterior, a contratada
12.02, Declarada a rescisão contratual em decorrência de qualquer um dos fundamentos do
correspondente as multas
o
valor
deduzido
recebidos,
e
fornecidós
dos
bens
receberá exclusivamente o pagamento
porventura existentes.
que título for, se o contrato vier a ser rescindido
12.03. Não caberá a contratada indenização de qualquer espécie seja a
em decorrência de descumprimento das normas nele estabelecidas'
por liwe decisão da Secretaria de
12.04. Independentemente do disposto nesta cláusula, o contrato poderá ser rescindido

qualquer época, sem que caibà a contratada o direito de reclamação ou indenização a

_,'a

@enàs,opagamentodosbensfornecidosedevidamenterecebidos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
qualquer outro, por mais privilegiado
13.01. Fica eleito o foro da Comarca de Aracati, com renúncia expressa de

que

seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste contrato.
e forma, na presença das
U, poi estarem justos aacertados, firmam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor
testirnuúas abaixo nomeadas, para surtir seus efeitos legais'
de202l.
de
Aracati-Ceará,

CONTRATANTE_
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