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EDITAL PREGAO PRESENCIAL N° GM-PP010I2021-SRP

1P

A Secretaria de Sadde; Educaqao, Cultura e Desporto; Trabalho, Desenvolvimento e Assisténcia Social;
lnfraestrutura; Agricultura, Recursos Hidricos e Meio Ambiente; Finangas, Administragao e Gestao da
Prefeltura Municipal de Senador Pompeu-CE, através do PREGOEIRO Oﬂcial do Municipio, Sr. JOSE
HIGO DOS REIS ROCHA e sua EQUIPE DE APOIO, nomeados pela Portaria n° 227/2021 de 05 de
Julho de 2021, torna piiblico para conhecimento dos interessados que, na data, horario e local abaixo
previstos, abriré licitacao, na modalidade Pregao Presencial, do tipo menor preco para atendimento do
ODJGIO desta licitacao, de acordo com as condicoes estabelecidas neste Edital, observadas as disposicoes
contidas no Decreto Municipal n° 11/2017 e na Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes posteiiores, na
Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002 - Lei que Regulamenta o Pregao.
HORARIO, DATA E LOCAL:
_
OS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO E PROPOSTAS serao recebidos em sesséo pﬂblica marcada

AS 09H 00MlN.
DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021.
No endereco: Sala da Comissao Permanente de Licitagoes, localizada na Avenida Francisco Franca
Cambraia, s/n - Centro, Senador Pompeu, Ceara.
CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRIQAO OS
SEGUINTES ANEXOS:

- ESPECIFICAQDES DOS sERv|cos
- MODELO DE PROPOSTA DE PREQOS
- MODELO DE DECLARAQAO
- MODELO DE PROCURAQAO
- MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREQOS
- MINUTA Do INSTRUMENTO CONTRATUAL

1 0 DO OBJETO
1 1- A presente licitagéo tem como objeto 0 REGISTRO DE PREQOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS
CONTRATAQDES DE SERVIQOS DE HOSPEDAGEM NO MUNlClPlO DE SENADOR POMPEU-CE,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS D0 MUNlC|PlO.
2 0 DAS RESIRIQDES E CONDl(}D_ES DE PARTICIPAQAO
2 1 RESTRIQOES DE PARTICIPAQAO:

21 1 Nao podera participar empresa declarada inidonea ou cumprindo pena de suspensao, que Ines
tenham sido aplicadas, por forga da Lei de Licitaqoes n9 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes
posteriores e da Lei do Pregao n° 10.520, de 10 de julho de 2002.
2 1 2- Nao podera participar empresa com faléncia decretada;
2 1 3 Nao sera admitida a participagao de interessados sob a forma de consorcio ou grupo de empresas;
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LICITAQAO DO TIPO MENOR PREQO POR ITEM
VISANDO O REGISTRO DE PREQOS PARA FUTURAS E
EVENTUAIS CONTRATAQDES DE SERVIQOS DE
HOSPEDAGEM NO MUNlClPlO DE SENADOR POMPEUCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO.

ANEXO I
ANEXO ll
ANEXO Ill
ANEXO IV
ANEXO V
ANEXO VI
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2.1 .4- Quando um dos socios representantes ou responsaveis técnicos da Licitante participar de mais Q
uma empresa especializada no objeto desta Licitacao, somente uma delas podera participar do certa e Hi" M
licitatorio.
m mm. Q

2.2- DAS CONDIOOES DE PARTICIPAQAO:

'l___/

2.2.1- Podera participar do pregao qualquer pessoa fisica e/ou juridlca localizada em qualquer Unidade
da Federagao, desde que atenda a todas as exigéncias constantes deste edital e seus anexos.
2.2.2- Em se tratando de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006, para que essa possa gozar dos beneficios previstos nos arts. 42 a 45 da
referida Lei é necessario, no ato do credenciamento do licitante, Apresentar declaracao modelo n° 03, do
anexo Ill.
2.2.3- Caso 0 proponente enquadrado na condicao de microempresa ou empresa de pequeno porte nao
apresente a certidao, na forma do item anterior, este podera participar do procedimento licitatorio, sem

direito, entretanto, a fruicao dos beneficios previstos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n.° 123/2006.
3.0- DOS ENVELOPES
3.1- A documentacao necessaria a Proposta de Precos, bem como a Habilitacao, devera ser apresentada
ao(a) Pregoeiro(a), em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, hora e local indicado no
preémbulo deste Edital, conforme abaixo:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECO
PREGAO PRESENCIAL N° GM-PP010/2021-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)
_
ENVELOPE N° 02 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PREGAO PRESENCIAL N° GM-PP010/2021-SRP

3.2- E obrigatoria a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE PRECOS.
3.3- Os Documentos de Habilitagao e as Propostas de Precos deverao ser apresentadas por preposto da
licitante com poderes de representacao legal, através de procuracao pdblica, ou particular com ﬁrma
reconhecida. A nao apresentacao nao implicara em inabilitacao. No entanto, 0 representante nao podera
pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus dirigentes, que
devera apresentar copia do contrato social e documento de identidade.
3.4- Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habilitacao e as Propostas de Precos de mais
de uma licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracao, podera representar mais de
uma llcitante junto a Comissao, sob pena de exclusao sumaria das licitantes representadas.

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO - ENVELOPE N° 02.
4.1-Os Documentos de Habilitacao deverao ser apresentados da seguinte forma:
4.1 .1-Em originais ou publlcacao em Orgao Oﬁcial, ou, ainda, por qualquer processo de copia autenticada
em Cartorio, ou Por Servidor da Comissao de Licitagao, exceto para a garantia. quando houver, cujo
documento comprobatorio devera ser exibido exclusivamente em original;

4.1.2-Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipotese do
documento nao conter expressamente 0 prazo de validade, devera ser acompanhado de declaracao ou
regulamentacao do orgao emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na auséncia de tal
declaracao ou regulamentacao, o documento sera considerado valido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a
partir da data de sua emissao;
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4.1.3-Preferencialmente, rubricados e numerados sequencialmente, na ordem deste Edital, da primeira a
ultima pagina, de modo a reﬂetir seu numero exato;
4
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4.2- DA PROPOSTA DE PREQO - ENVELOPE N° 01.
4.2.1- As propostas deverao ser apresentadas em papel timbrado da licitante, preenchidas em uma unica
via datilografada/digitada ou impressa por qualquer processo mecénico, eletronico ou manual, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope lacrado.

4.3- AS PROPOSTAS DE PREQOS DEVERAO, AINDA, CONTER:
4.3.1- A razao social, local da sede e 0 numero de inscncao no CNPJ da licitante;

4.3.2- Assinatura do Representante Legal;
4.3.3- lndicacao do prazo de validade das propostas, nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
da apresentacéio das mesmas;
4.3.4- Preco unitario e total propostos, cotados em moeda corrente nacional, em algarismos e por
extenso, ja consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, taxas, contribuigoes e demais
encargos incidentes direta e indiretamente no objeto deste Edital;
4.3.5- Planilha de Pregos, contendo precos unitarios e totals de todos os itens, constantes do ANEXO I —
Termo de referéncia.
4.3.6- Correrao por conta da proponente vencedora todos os custos que pon/entura deixar de explicitar
em sua proposta.
4.3.7- Ocorrendo divergéncia entre os valores propostos, prevalecerao os descritos por extenso e, no
caso de incompatibilidade entre os valores unitario e total, prevalecera o valor unitario.

5.1- HABILITAQAO JURlDlCA:
5.1 .1- Cédula de identidade do responsavel legal ou signatario da proposta.
5.1.2-CONSTITUIQAO DA EMPRESA:
ajl Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e o ultimo aditivo, devidamente registrados, em se
tratando de sociedades comerciais;
b) Registro Comercial em caso de empresa individual e no caso de sociedade por acoes, acompanhado
da ata da assembléia que elegeu seus atuais administradores.
C)EtTl se tratando de sociedades civis, inscricao do ato constitutivo, acompanhado de prova da diretoria
em exercicio.

d]lCertiﬁcado de Condicao de Microempreendedor - CCMEI;
5.1.3- PROVA DE INSCRICAO NA:
8) Fazenda Federal (CNPJ);
b) Fazenda Municipal (ISS), no caso de prestacao de servico.

5.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
5.2.1-Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
Iicitante.
a) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Federal devera ser feita atraves da Certidao
Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao, emitida nos moldes da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.751, de 02.10.2014;

b) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita atraves de
Certidao Consolidada Negative de Débitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
c) A comprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita através de
Certidao Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Divida Ativa Municipal da sede do licitante;
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5.2.2-Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, atraves W pm M
Certiﬁcado de Regularidade de Situacao - CRS e;
ﬂlihriain
5.2.3-Prova de inexisténcia de debitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentacao de Cedidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, por imposicao legal da Lei n°

12.440/11.
5.2.4-Declaracao expressa de que atende ao disposto no art. 7°, inciso XXXIII da Constituicao Federal,
conforme modelo constante do Anexo lll deste edital.

5.3-QUALIFICAQAO TECNICA:
5.3.1-Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
comprovando que a licitante fomece ou fomeceu servicos da mesma categoria dos itens constantes desta
licitacao.
a) Em havendo duvida acerca da veracidade do documento, o Pregoeiro e Equipe de Apoio, poderao
promover diligéncia junto a emitente, a ﬁm de comprovar a veracidade do Atestado de Capacidade
Técnica em questao, e:
.
l - Constatada a veracidade, sera conﬁrmada a habilitacao da licitante;
ll - Constatada a nao veracidade, a licitante sera inabilitada, sendo o fato encaminhado a
Procuradoria Geral do Municipio para que seja aberto processo administrativo, e comprovado o dolo,
aplicadas as sancoes administrativas cabiveis, conforme a legislacao vigente.

5.4-QUALIFICAQAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
5.4.1-Certidao negativa de faléncia expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da PROPONENTE, Justica
Ordinaria;
5.4.1-Balanco Patrimonial e demonstrativos contabeis do ultimo exercicio social 2020, jé exigiveis e
apresentados na fomia da lei, que comprove a boa situagao ﬁnanceira da empresa, vedada a sua
substituicao por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oﬁciais, quando
encerrado ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentacao da proposta.
Observacoes: serao considerados aceitos como na forma da lei o balanco patrimonial e demonstracoes
contabeis assim apresentados:
a.1) Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (sociedade anonima): - publicados em Diario Oﬁcial ou
publicados em jornal de grande circulacao;
a.2) Sociedades Limitadas (LTDA): por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e
de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em
outro orgao equivalente, ou fotocopia do Balanco, Demonstracoes Contabeis e os Termos de Abertura e
de Encerramento devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;
a.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n° 123 - Lei das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Porte - por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de; Abertura e
de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em
outro orgéo equivalente, ou - fotocopia do Balanco. Demonstracoes Contabeis e os Temios de Abertura e
de Encerramento devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante;
a.4) Sociedade criada no exercicio em curso: - fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado
ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante;
AK
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a.5) O balanco patrimonial e as demonstracoes contabeis deverao estar assinados por Contador ou por E ‘I is W
outro proﬁssional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
a.6) Os licitantes deverao comprovar a boa situaqao ﬁnanceira através dos indices abaixo, uma vez que,
nao ferem ao disposto no an. 31, da Lei 8.666/1993 e foram estabelecidos em valores extremamente
razoaveis para avaliar a qualiﬁcacao economico-ﬁnanceira dos licitantes, a ser demonstrada pelo Balango
Patrimonial e sera ratiﬁcada através dos seguintes indices:
LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo = maior ou igual a 1,00;
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante (ELP)
O indice de Liquidez Corrente demonstra a capacidade de pagamento a curto prazo, relacionando tudo
que se convedera em dinheiro no curto prazo com as dividas também de curto prazo. lndice menor do
que 1,00 demonstra que a empresa nao possui recursos ﬂnanceiros para honrar suas obrigacoes de curto

prazo, o que pode inviabilizar a continuidade das atividades da empresa.
LC = Ativo Circulante = maior ou igual a 1,00;

Passivo Circulante
O indice de Liquidez Geral demonstra a capacidade de pagamento da empresa a longo prazo,
relacionando tudo que se convertera em dinheiro no curto e no longo prazo com as dividas tambem de
curto e de longo prazo. lndlce menor do que 1,00 demonstra que a empresa nao possui recursos
ﬂnanceiros suﬁcientes para pagar as suas dividas a longo prazo, o que pode comprometer a continuidade
das atividades da empresa.
SG = Ativo Total = maior ou igual a 1,00
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante (ELP)
O grau de solvéncia demonstra a capacidade da empresa em liquidar suas obrigacoes no caso de
faléncia. Se o indice for maior que 1,00 pode-se dizer que a empresa é solvente, quer dizer que o Exigivel
nao pode ser maior que o Ativo ou Passivo Total.
b) Os indices estabelecidos atendem ao disposto no art. 31, § 5°, da Lei 8.666/93, pois permitem a
comprovacao da situacao ﬁnanceira da empresa de iOlTTl8 objetiva, foram estabelecidos observando
valores usualmente adotados para a avaliacao da situacao ﬁnanceira das empresas e nao frustram ou
restringem o carater competitivo do certame, pois foram estabelecidos em patamares minimos aceitaveis.
5.4.1.2 - O Microempreendedor individual-MEI que no ano-calendario anterior nao tenha auferido receita
bruta de ate R$ 81 .000,00 (oitenta e um mil reais), esta dispensado da apresentacao do Balanco
Patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social na forma do item anterior, conforme an.
1.179 §2° do Codigo Civil e artigo 18-A, § 1° da Lei Complementar n° 123/2006, entretanto devera
apresentar a DASNSIMEI (Declaracao Anual do Simples Nacional — Microempreendedor individual).
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5.5-Os documentos apresentados deverao ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da matri
todos da matriz, se de alguma ﬁlial, todos da mesma ﬁlial, com excecao dos documentos que sao valido
para matriz e todas as ﬁliais.
'
5.6-A licitante devera fornecer, a titulo de informagéo, numero de telefone, fax, e pessoa de contato,

5-‘-e
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preferencialmente local e as fotos externas e internas do seu estabelecimento. Por nao tratar-se de
exigéncias previstas em lei, a auséncia desses dados nao a tornara inabilitada.

6.0- DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO
6.1- A abertura da presente licitacao dar-se-a em sessao publica, dirigida por um Pregoeiro, a ser
realizada no endereco constante do Preémbulo, de acordo com a legislacao mencionada no preambulo e
o conteudo deste edital.
6.2- Antes do inicio da sessao, os representantes dos interessados em participar do certame, deverao se
apresentar para credenciamento junto ao(a) Pregoeiro(a), devidamente munidos de documentos que os
credenciem a participar desta licitacao, inclusive com poderes para fomulacao de ofertas e lances
verbais.
6.3- No dia e local designado neste edital, na presenca dos representantes dos licitantes, devidamente
credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o(a) Pregoeiro(a) recebera, em envelopes
distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de preco e a documentacao
exigida para a habilitacao dos licitantes, registrando em ata a presenca dos panicipantes.
6.4- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento sera
aceito pelo(a) Pregoeiro(a), salvo no caso do item 9.5 deste edital.
6.5- Cada licitante credenciara representante que sera admitldo a inten/ir nas fases do procedimento
licitatono e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua representada.
6.5.1- POR CREDENCIAMENTO ENTENDE-SE A APRESENTACAO CONJUNTA DOS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

a) documento oﬁcial de identidade;
b) documento que comprove a capacidade de representacao, na forma da lei, inclusive com outorga
de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances verbais de precos e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame, em nome da licitante.
c) declaracao na forma do modelo n° 02 do anexo lll deste edital.
d) Para fazerjus aos beneficios previstos na Lei n° 123/2006, a licitante tera que juntar aos documentos
a serem apresentados para credenciamento e, necessariamente no ato do credenciamento, declaracéo de
que se enquadra na condicao de ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Porte), emitida em papel
timbrado da empresa pelo(s) socio(s) que detenha(m) os poderes de administracéo da sociedade, conforme
modelo n° 03 do Anexo lll deste edital.
6.6- Caso o representante seja socio da empresa licitante com poderes de representagéo, socio-gerente,
diretor da licitante ou titular de firma individual, deverao ser apresentados documentos que comprovem tal
condioao (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua eleicao, etc.), nos quais estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacoes em decorréncia de tal investidura.
6.7- Nos demais casos, deverao ser apresentados procuracao por instrumento publico ou particular, este
ultimo com ﬁrma reconhecida em cartorio e acompanhada de copia do ato de investidura do outorgante
(atos constitutivos da pessoa juridica, ata de eleicao do outorgante, etc.), conforme modelo constante do
Anexo IV deste edital.
6.8- Estes documentos (originais ou copias autenticadas em Cartorio) deverao ser entregues fora dos
envelopes, para que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura dos envelopes
Propostas de Precos".
6.9-A nao apresentacao ou incorrecao insanavel de quaisquer dos documentos de credenciamento do
preposto nao inabilitara o licitante, mas impedira 0 oferecimento de lances verbais pelo licitante durante a
sessao do pregao ate que seja cumprido 0 disposto nos itens 6.5 e 6.6 deste edital, quando for o caso.

Prcfcitura Municipal dc Senador Pompcu/(Iii
(INl‘j n." 07.728.'~l21/0001-82 - (l($l" n" 06920.28-l-2
Paco Municipal — lidiﬁcio Francisco l3‘rz1nca(IambnLiu —
\vvniiln l'r-.1nri<rn l"r'¢|r\r<\ (':.iml\mi:| n " 7.65 Hnirrn (Y-nrrn - (“I913 (13 GOO-flﬁﬁ

Lg/.

I

A
-1

V

It-istado do Cearzi
--

.

.

.

., Prefeuura Mun1c1pa1 dc Senador Pompeu

'5'" N’ ;"“'=-’

/

:5 14*

,1

i‘-."".»>,~
\

1

:9

=1‘. 7*‘

.1 . ,. -. ."»._,l ,4
D-...._.f;.. -/' .~._=~-* '"' " M '
3
N‘
.
I, I

l2?

6.10-No decorrer do procedimento licitatorio, os licitantes poderao nomear representantes, caso nao QC"
1-as W1
tenha feito, descredenciar ou substituir os ja nomeados, desde que apresente os documentos exigidos n ‘ii
item 6.6 deste edital. Entretanto, nao sera admitida a participagao de um mesmo representante para mais
de uma empresa licitante.

7.0- DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS
7.1- O Pregao sera realizado pelo Sistema presencial.
7.2- O julgamento da licitagao sera realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas etapas
somente para ﬁns de ordenamento dos trabalhos, e obedecera ao critério do MENOR PREQO POR

ITEM.
7.2.1- A etapa de classiﬁcacao de precos compreendera a ordenacao das propostas de todas as
licitantes, a classiﬁcacao inicial das propostas passiveis de ofenas de lances verbais, a ofeda de lances
verbais das licitantes proclamados para tal a classiﬁcagao ﬁnal das propostas e exame da aceitabilidade
da proposta da primeira classiﬁcada, quanto ao objeto e valor;
7.2.2-A etapa de habilitagao, declaracao da licitante vencedora e adjudicacao compreendera a veriﬁcacéo
e analise dos documentos apresentados no envelope "Documentos de Habilitagao" da licitante
classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigéncias constantes do presente
edital, bem como a declaracao da licitante considerada vencedora do certame e a adjudicagao, sendo
esta ultima feita caso nao ocorra interposicao de recurso.
7.3-Apos a entrega dos envelopes nao cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de fato
supen/eniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).
7.4- Da reuniao para recebimento, abertura e classiﬁcacao das propostas e habilitacao, sera lavrada ata
circunstanciada, que mencionara todas as licitantes, as propostas apresentadas, as obsen/agoes e
impugnacoes feitas pelas licitantes e demais ocorréncias que interessarem ao julgamento da licitacéo,
devendo ser assinadas pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio e por todos os(as) representantes
presentes das licitantes ou por representantes entre eles escolhidos, sendo o nilmero minimo de dois
licitantes;
7.5- A reuniao mencionada no item anterior podera ser gravada, pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio,
por qualquer meio de reproducao mecanica ou eletronica, como a fotograﬁca, cinematograﬁca,
fonograﬁca ou de outra espécie. O(A) Pregoeiro(a) comunicara as licitantes qual o meio de gravagao
estaré utilizando e os registros decorrentes desta poderéo ser utilizados para comprovacao de atos e
fatos nele contidos, sendo que seré arquivada por um periodo de 60 (sessenta) dias apos a data da

reuniao.
7.6- A licitante vencedora sera convocada a apresentar a proposta de preco deﬁnitiva e assinar a Ata de
Registro de Precos, nos termos da minuta constante do Anexo V deste edital.
7.7- O Municipio de Senador Pompeu-CE se resen/ara ao direito de efetuar diligéncias visando conﬁrmar
as informacoes apresentadas pela licitante sobre as caracteristicas dos sen/icos ofertados. Caso sejam
encontradas discrepancias entre informacoes contidas em documentacao impressa e na proposta
especiﬁca, prevalecerao as da proposta. Se inexequiveis, este fato implicara na desclassificacao da
proposta da Iicitante.
8.0- DA FASE DE CLASSIFICAOAO DE PREQOS
8.1- Serao abertos os envelopes "Proposta de Preco" de todas as licitantes e 0(a) Pregoeiro(a) informara
as participantes presentes quais licitantes, apresentaram propostas de prego para o fornecimento do(s)

objeto(s) da presente licitagao e os respectivos valores ofertados.
8.2- O(a) Pregoeiro(a) fara a ordenacéo dos valores das propostas, em ordem decrescente, de todas as
licitantes, classiﬁcando a licitante com proposta de MENOR PREQO POR ITEM e aquelas que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10,0% (dez por cento) relativamente a
de menor preco, para que seus(suas) representantes participem dos lances verbais.
8.2.1- Quando nao forem veriﬁcadas no minimo 03 (trés) propostas de precos nas condicoes deﬁnidas no
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item 8.2, o(a) Pregoeiro(a) classiﬁcara as melhores propostas, até o maximo de 03 (trés), para qu -~ \
'f‘
~" F13 M
seus(suas) representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os precos oferecidos na
propostas escritas.
.
8.3- Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentacao de lances verbais, que deveréio ser
3.-briki‘
---/
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com precos decrescentes.
8.3.1- 0(a) Pregoeiro(a) convidara individualmente os(as) representantes das licitantes, de fomia
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classiﬁcada de menor preco e os demais,
em ordem decrescente de preco.
8.3.2- so serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance que tenha sido
anteriormente registrado, nao sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.3.3- Caso nao mais se reallzem lances verbais, sera declarada encerrada a etapa competitiva e
ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor prego.
8.3.4- A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado(a) pelo(a) Pregoeiro(a), implicara
egrclusao da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ﬁcando sua ultima proposta
registrada para classiﬁcacao, no ﬁnal da etapa competitiva.
8.3.5- Apos o encerramento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) veriﬁcara a existéncia de ME e EPP,
para os efeitos do contido na Lei Complementar 123/2006, procedendo como previsto no item 9.
8.4- Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classiﬁcacao ﬁnal das propostas, o(a)
Pregoeiro(a) examinara a aceitabilidade da primeira classiﬁcada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
8.4.1- Sera veriﬁcada a conformidade entre a proposta escrlta de menor preco e os valores estimados

para a contratacao.
8.5- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classiﬁcadas sem que se
reallzem lances verbais, o desempate se fara por sorteio, em ato publico, na propria sesséo do Pregao,
observado, pnmeiramente, o disposto no item 8.5.1.
8.5.1- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006, o(a) Pregoeiro(a) aplicara os critérios para desempate em favor da
microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma:
8.5.1.1- Entende-se por empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas pelas
mlcroempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao

melhor preco.
8.5.1 .2- Para efeito do disposto no item 8.5.1.1, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:
l - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classiﬁcada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob
pena de preclusao, situagao em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;
ll - Nao ocorrendo a contratacéo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
inciso l deste item, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hlpotese do
item 8.5.1.1 deste Edital, na ordem classiﬂcatoria, para o exercicio do mesmo direito, também todos no
prazo de cinco minutos cada, sob pena de preclusao;
lll - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas mlcroempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 8.5.1.1, inciso l deste Edital, sera
realizado sorteio para deﬁnir aquele que primeiro podera apresentar melhor oferta.
8.5.1.3- Na hipotese da nao contratagao nos termos previstos no item 8.5.1.2 deste Edital, o objeto
licitado sora adjudicado em favor da proposta origlnalmente vencedora do certame.
8.5.1.4- O disposto no item 8.5.1.2 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.5.1.5- Apos o desempate, podera 0(a) Pregoeiro(a) ainda negociar um melhor preco caso ela nao atinja
o valor de referencia deﬁnido pela administragao publica.
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8.6- Nas situacoes em que nao se reallzem lances verbais, ou depois de declarado o encerramento da\\ F4 W
etapa competitiva, ou se a oferta nao for aceitavel ou no exame de oferta subseqiiente, 0(a) Pregoeiro(a) \\~t*.-"K"‘*"“"
podera negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preco melhor para a Administragao.
"-7

8.7-Nao podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente as
penalidades constantes deste edital.
8.8-As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n.° 01
(Proposta de Preco), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou com
irregularidades, bem como os que apresentarem pregos excessivos ou manifestamente inexequiveis,
serao consideradas desclassiﬁcadas, nao se admltindo complementacao posterior.
8.8.1- Considerar-se-ao precos manifestamente inexequiveis aqueles que forem simbolicos, irrisorios ou
de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
8.9- Em caso de divergéncia entre informacoes contidas em documentacao impressa e na proposta
especiﬁca, prevalecerao as da proposta. Em caso de divergéncia entre informacoes contidas nos
documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porém nao exigidos, prevalecerao as

pnmelras.
9.0- DA FASE DE HABILITAQAO E DO JULGAMENTO
9.1- Efetuados os procedimentos previstos no ltem 8 deste edital, e sendo aceitavel a proposta
classiﬁcada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) anunciara a abertura do envelope referente aos
“Documentos de Habilitagao" desta licitante.
9.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n° 02
(Documentos de Habilitagao), ou os apresentarem em desacordo com 0 estabelecido neste edital, ou
com irregularidades, serao consideradas inabilitados, nao se admltindo complementacao posterior, salvo
disposto no item 9.2.1.
9.2.1- Na forma do que dispoe o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, a comprovacao da
regularidade ﬁscal das mlcroempresas e empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de
assinatura do contrato.
9.2.1.1- Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocaslao de participagao neste
procedimento licitatorio, deverao apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacao de
regularidade ﬁscal, mesmo que esta apresente alguma restricao.
9.2.1.2- Havendo alguma restricao na comprovagao da regularidade ﬁscal, sera assegurado o prazo de
05 (cinco) dias uteis, contado a partir do momento em que a proponente for declarada a vencedora do
certame, para regularizacao da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de
eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.
9.2.1 .3- A nao regularizacao da documentacao, no prazo previsto no item anterior, implicara decadéncia
do direito a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, sendo
facultado a Administracao convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classiﬁcaqao, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.
9.2.1.4- Sera inabilitada a licitante que nao atender as exigéncias deste edital referentes a fase de
habilitacao, bem como apresentar os documentos defeituosos em seu conteudo e forma, e ainda, a ME
ou EPP que nao apresentar a regularizacao da documentacao de Regularidade Fiscal no prazo deﬁnido
no item 9.2.1 acima.
9.3- Constatado 0 atendimento das exigéncias ﬁxadas no edital, a licitante sera declarada vencedora,
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitacao, pelo(a) Pregoeiro(a), caso nao haja intencao de interposicao
de recurso.

9.4- Se a oferta nao for aceitavel ou se a licitante desatender as exigencias habllltatorias, 0(a)
Pregoeiro(a) examinara a oferta subseqiiente, permitida renegociacao — item 8.6 do edital, veriﬁcando a
sua aceitabilidade e procedendo a veriﬁcagao da habilitacao da licitante, na ordem de classiﬁcagao, e
assim sucessivamente, ate uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo a respectiva licitante
declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.
9.5- A licitante declarada vencedora do certame devera apresentar, na propria sessao, Proposta de Preco
Prcfcitum Municipal dc Senador Pornpcu/CF.
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formal que ratiﬁque o ultimo lance ofertado, se for o caso. E facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrog ii’ Ere M
prazo, motivadamente, por 24 (vinte e quatro) horas, contados da notiﬁcacao realizada na audien '
publica do Pregao;
9.6- Da sessao do Pregao sera lavrada ata circunstanciada, que mencionara as licitantes credenciadas,
as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classiﬁcacao, a analise da documentacao
exigida para habilitacao e os recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao ﬁnal, pelo(a)
Pregoeiro(a), sua Equipe de Apoio e pelos(as) representante(s) credenciados(as) das licitantes presentes
a sessao ou por representantes entre eles escolhidos, sendo o numero minimo de dois licitantes.
9.7- Ao ﬁnal da sessao, caso nao haja intengao de interposicao de recurso e o preco ﬁnal seja igual ou
inferior ao previsto para a prestacao dos servicos, sera feita, pelo(a) Pregoeiro(a), a adjudicacao a
licitante declarada vencedora do certame e encerrada a reuniao. Posteriormente, o processo,
devidamente instruldo, sera encaminhado para a autoridade competente para homologacao e
subseqiiente contratacao.
9.8- Os envelopes com os documentos relativos a habilitagao das licitantes nao declaradas vencedoras
serao retirados pelos(as) representantes das licitantes na propria sessao. Os remanescentes
permanecerao em poder do(a) Pregoeiro(a), devidamente lacrados, durante 20 (vinte) dias corridos a
disposicao das licitantes. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serao destruidos.

10.0 - DOS RECURSOS
10.1- Ao ﬁnal da sessao, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante podera
manifestar, imediata e motivadamente, a intencao de interpor recurso, com registro em ata da sintese das
suas razoes, podendo juntar memorials no prazo de 03 (trés) dias, ﬁcando as demais licitantes, desde
logo, intimadas para apresentar contra-razoes em igual numero de dias, que comecarao a correr do
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.1 .1- O recurso contra decisao do(a) Pregoeiro(a) tera efeito suspensivo.
10.1.2- A falta de manifestacao imediata e motivada da licitante em recorrer, ao ﬁnal da sessao do
Pregao, importara a preclusao do direito de recurso e a adjudicacao do objeto da licitacao pelo(a)
Pregoeiro(a) a licitante vencedora.
10.2- O acolhimento de recurso importara a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
10.3- Os autos do processo administrativo pennanecerao na Comissao de Licitacao, com vista
franq ueada aos interessados.
10.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Ordenador(a) de
Despesas homologara o procedimento licitatorio e adjudicara o objeto a(s) licitante(s) declarada(s)
vencedora(s) do certame, determinando a convocacao destas para a assinatura da respectiva Ata de
Registro de Precos.

10.5- Os recursos e impugnacoes interpostos fora dos prazos nao serao conhecidos.
11.0 - DAS OBRIGAQOES DA EMPRESA VENCEDORA
11.1- Fomecer os sen/icos junto a Secretaria contratante da Prefeitura Municipal de Senador PompeuCE, mediante solicitacao da CONTRATANTE, dentro do prazo de O5 (cinco) dias , a contar da data do
recebimento da respectiva Ordem de Sen/igo, tudo de acordo com as especiﬁcacoes constantes da
proposta apresentada.

12.0 - DAS CONDIQOES PARA FORMALIZAQAO E ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE

PRECOS, FORNECIMENTO E VIGENCIA.

12.1- Apos a homologacao do resultado da presente licitagao sera lavrada Ata de Registro de Precos e
convocada(s) a(s) vencedora(s) para sua(s) assinatura(s) no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis,
contados da data da sua convocacao.

y
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12.2- O prazo para assinatura da Ata de Registro de Precos podera ser prorrogado por uma vez, por igugl

l/4

periodo, quando solicitado pela empresa vencedora durante seu transcurso e desde que ocorra motivo‘\\;;...¢,;<..r-..-,1/
justiﬁcado e aceito pela Secretaria de contratante.
12.3- O nao cumprimento do disposto no item anterior sujeitara a empresa vencedora ao disposto nos
artigos 64 e 81 da Lei n° 8.666/93 e ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor a ser

registrado na Ata de Registro de Precos.
12.4- O prazo de vigencia da Ata de Registro de Precos sera de 12(doze) meses a contar da data da sua
assinatura.
12.5- A licitante que injustiﬁcadamente, nao apresentar documentaceo exigida para 0 certame, apresentar
declaracao falsa, nao assinar a Ata de Registro de Precos, ensejar o retardamento da execucao do seu
objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do ajustado, comportar-se de modo
inidoneo, cometer fraude ﬁscal, ﬁcare impedido de licitar e contratar com a Administracao Publica pelo
prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagoes
legals.

13.0 - DO REGISTRO DE PREOOS
13.1- A Ata de Registro de Precos, durante sua vigencia, podera ser utilizada pela Secretaria, na
condicao de orgao gerenciador da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE, e por qualquer outro
orgao ou entidade da Administracao que nao tenha participado do certame licitatorio, mediante previa

consulta a Secretaria de Saride da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE, desde que devidamente
comprovada a vantagem.
13.2- Os orgaos e entidades que nao participaram do Registro de Pregos, quando desejarem fazer uso da
Ata de Registro de Precos deverao manifestar o seu interesse junto a Secretaria de saude da Prefeitura
Municipal de Senador Pompeu-CE, que indicara as possiveis licitantes e respectivos precos registrados.
13.3- Cabera a empresa adjudicataria beneﬁciaria da Ata de Registro de Precos, obsen/ada as condicoes
nela estabelecidas, optar ou nao pelo fornecimento dos sen/igos, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que este fornecimento nao prejudique as obrigacoes anteriormente assumidas.
13.4- As aquisicoes adicionais a que se refere o item anterior nao poderao exceder, por orgao ou
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Precos.
13.5- A existencia de precos registrados nao obriga aos ergaos ou entidades Participantes, a adquirir o
objeto licitado, sendo facultada a realizacao de licitacao especiﬁca para a aquisicao pretendida,
assegurado ao beneﬁciario do registro a preferencia de fomecimento em igualdade de condicoes.
13.6- Na hipotese de ocorrencia da situacao a que se refere 0 item 12.3, sera convocada outra licitante,
obsen/ada a ordem de classiﬁcacao, ocasiao na qual o Pregoeiro avaliaré a aceitabilidade da oferta e a
documentacao do convocado, podendo, ainda, negociar diretamente com esta para obtencao de preco
melhor.

14.0 - DAS ALTERAQOES NA ATA DE REGISTRO DE PREQOS
14.1- A Ata de Registro de Precos podera softer alteracoes obedecidas as disposigoes contidas no art. 65
da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alteracoes.
14.2- O preco registrado podera ser revisto em decorrencia de eventual reducao daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve 0' custo dos bens registrados, cabendo a Secretaria contratante da
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE promover as necessarias negociacoes junto as licitantes.
14.3- Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego
praticado no mercado, a Secretaria contratante da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE
convocara a licitante visando a negociaqao para reducao de preqos e sua adequacao ao praticado no
mercado.
14.4- Frustrada a negociacao, a licitante sera liberada do compromisso assumido e a Secretaria
contratante da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE convocara as demais licitantes visando igual
oportunidade de negociacao.
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14.5- Quando 0 preco de mercado tomar-se superior aos precos registrados e a licitante nao pude
cumprir o compromisso, devera apresentar a Secretaria contratante da Prefeitura Municipal de Senador
Pompeu-CE requerimento com as devidas justiﬁcativas e comprovacoes acerca do assunto.
14.6- A Secretaria de contratante da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE, apos analise do
requerimento, podere liberar a licitante do compromisso assumido, sem aplicagao da penalidade, caso
conﬁrmada a veracidade justiﬁcativas e comprovantes apresentados, e se a comunicacao ocorrer antes

‘J

14.7- Ocorrendo a liberacao da licitante confonne o item acima, a Secretaria de contratante da Prefeitura
Municipal de Senador Pompeu-CE convocara as demais licitantes visando igual oportunidade de
negociagao.
14.8- Nao havendo exito nas negociacoes, a Secretaria de contratante da Prefeitura Municipal de
Senador Pompeu-CE procedera com a revogagao da Ata de Registro de Pregos, adotando as medidas
cabiveis para obtencao de ajuste mais vantaioso.

15.0 - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS
15.1- A Secretaria de contratante da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE podera cancelar o
registro de precos, sem prejuizo das sangoes cabiveis:

15.1 .1- Quando a Licitante:
a) Nao mantiver, ou deixar de comprovar que mantem as condicoes de habilitacao e qualiﬁcacao
exigidas neste Edital;
b) Nao atender, ou atender parcialmente, os pregos e as condicoes estipuladas;
c) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigacoes que decorrerem do Edital e da Ata de Registro
de Precos;
d) Recusar-se a revisao de precos proposta pela Secretaria contratante da Prefeitura Municipal de
Senador Pompeu-CE, com o intuito de adequa-los aos praticados no mercado;
e) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender as solicitacoes de fomecimento em
razao dos precos registrados, pela indisponibilidade do bem no mercado, ou, ainda, em decorréncia de
caso fortuito ou forga maior.
15.1.2-Quando a Secretaria contraente da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE:
a) Veriﬁcar que os precos praticados no mercado sao mais vantajosos no que se refere ao subitem
14.4 deste edital;
b) Entender, motivadamente, conveniente e oportuno por razoes de interesse publico;
c) Constatar fato impeditivo a manutencao dos precos registrados.
15.2- A licitante podera solicitar o cancelamento do seu registro de precos na ocorrencia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execucao do ajustado, decorrentes de caso fortuito ou
forga maior, devidamente comprovados.

16.0-DA FISCALIZAQAO
16.1-A execucao da Ata de Registro de Precos sera objeto de acompanhamento, ﬁscalizacao e avaliagao
por intemiedio da Secretaria contratante da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE.
16.2- A ﬁscalizagao de que trata o subitem anterior sera exercida no interesse da Secretaria contratante
da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE.

16.3- Quaisquer exigencias de ﬁscalizacao inerentes ao objeto da Ata de Registro de Pregos deverao ser
prontamente atendidas pelo licitante, sem qualquer onus para a Secretaria contratante da Prefeitura
Municipal de Senador Pompeu-CE.
17.0 - DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES
/
/
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17.1 Ate 02 (dois) dias uteis antes da data ﬁxada para recebimento das propostas, qualquer pesgoai ‘B
fisica ou juridica podera solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocatorio de
.,,,,m ,,
Pregao Presencial.
K» ___,/'
17.2- Decaire do direito de impugnar os tennos do edital de licitacao perante a Administracao a pessoa
que nao 0 ﬁzer dentro do prazo ﬁxado no subitem acima, hipotese em que tal comunicacao nao tera efeito

de recurso.
17.3- A impugnacao feita tempestivamente pela licitante nao o impedira de participar do processo
licitatorio ate 0 transito em julgado da decisao a ela pertinente.
17.4- Somente serao aceitas solicitacoes de esclarecimentos, providéncias ou impugnagoes mediante
peticao confeccionada em maquina datilograﬁca ou impressora eletrenica, em tinta nao lavevel, que
preencham os seguintes requisitos:
a) O enderecamento ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE;
b) A identiﬁcacao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos
documentos comprobatorios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, proﬁssao, domicilio,
numero do documento de identiﬁcacao, devidamente datada, assinada e protocolada na sede da
Comissao de Licitacao da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE, dentro do prazo legal.
17.5- Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a peticao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
17.6- Acolhida a peticao de impugnacao contra o ato convocatorio que importe em modiﬁcacao dos
termos do edital sera designada nova data para a realizacao do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulacao das propostas.

18.0 - DA CONTRATAQAO
18.1- Durante o prazo de validade do registro de precos, as empresas detentoras poderao ser convidadas
a ﬁrmar contratacoes de fomecimento, obsen/adas as condicoes ﬁxadas neste Edital e nas
determinacoes contidas na legislacao pertinente.
18.2- Aplica-se as contratacoes de fornecimento decorrentes de registro de pregos 0 disposto no Capitulo
lll da Lei Federal n.° 8.666/93, com suas respectivas alteracoes posteriores, no que couber.
18.3- Na hipotese de a licitante primeira classiﬁcada ter seu registro cancelado e/ou nao ﬁrmar a
contratacao no prazo e condiooes estabelecidos, podera ser ﬁrmada contratacao com as demais
licitantes, convocadas pela ordem crescente de suas classiﬁcacoes, ate que uma delas demonstre
interesse, desde que nas mesmas condicoes propostas pela primeira colocada e atendidas as
especiﬁcagoes e prazos exigidos neste Edital.
18.4- A contratacao resultante do objeto deste Edital reger-se-a ainda pelas normas ﬁxadas pelo Codigo
de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, de 11.09.90.

19.0 - DO FORNECIMENTO DOS SERVIQOS
19.1- Fomecer os sen/icos junto a Secretaria de contratante da Prefeitura Municipal de Senador PompeuCE, mediante solicitacao da CONTRATANTE, dentro do prazo de 05 (cinco) dias , a contar da data do
recebimento da respectiva Ordem de Sen/igo, tudo de acordo com as especiﬁcacoes constantes da
proposta apresentada.

20.0 - DO PAGAMENTO
20.1- O pagamento sera efetuado, no prazo de ate 30 (trinta) dias apos a entrega do objeto licitado,
mediante apresentacao da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pela
Secretaria contratante da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE.
20.1.1- Para ﬁns de pagamento a empresa contratada devera manter as mesmas condigoes de
habilitacao, cuja conﬂrmacao sera feita atraves de consulta ao CRC ou atraves da internet nos
respectivos sites dos orgaos emissores das certidoes de regularidade ﬁscal.
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20.2- Havendo erro na nota ﬁscal/fatura, ou outra circunstancia que desaprove a liquidacao da despesa, o
pagamento sera sustado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessaries, nao
ocorrendo, neste caso, quaisquer onus para a Secretaria de contratante da Prefeitura Municipal de

Senador Pompeu-CE.
20.3- A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas
e/ou indenizacoes devidas pela Contratada, assegurado o direito ao contraditorio e a ampla defesa.

21.0 - DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS.
21.1- Ficara impedido de licitar e contratar com a Administragao, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos detemiinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
a) Ensejar retardamento da realizacao do certame.
b) Cometer fraude ﬁscal.
c) Deixar de apresentar documento exigido para participacao no certame.
d) Apresentar documento ou declaracao falsa.
e) Nao mantiver a proposta de menor preco ofertado em qualquer fase do certame.
t) Comportar-se de modo inidoneo.
g) Cometer fraude na prestagao dos servicos, e
h) Descumprir prazos.
21.2- As penalidades serao obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Senador
Pompeu-CE e, no caso de suspensao de licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominacoes legals.
21.3- A contratada sujeitar-se-e, em caso de inadimplemento de suas obrigacoes, a adverténcias,
suspensoes e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publlca, sem
prejuizo das sancoes legals na esfera civel e criminal, alem de multas estipuladas na forma a seguir:
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa da licitante em assinar a
Ata de Registro de Precos em 05 (cinco) dias uteis, contados da data de sua convocacao.
b) Multa de 0,3% (tres décimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso na entrega do objeto
dessa licitacao, sobre o valor global do Contrato.
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:
c.1) Atraso, superior a trinta dias na entrega do objeto dessa licitagao.
c.2) Desisténcia de entregar o objeto dessa licitagao.
21 .4- As multas previstas nas alineas anteriores, nao serao aplicadas de modo cumulativo.
21.5- O valor da multa aplicada sera deduzido pela Secretaria de contratante da Prefeitura Municipal de
Senador Pompeu-CE, por ocasiao do pagamento, momento em que a unidade responsavel pelo mesmo
comunicara a CONTRATADA.
21.6 - As suspensoes referentes aos direitos de licitar e contratar com a Administracao Publica serao
aplicadas a CONTRATADA pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimplencia
acarretar prejuizos para a Administracao.
21.7- A declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Senador
Pompeu-CE sera aplicada a CONTRATADA que der causa, por duas vezes, a suspensao prevista no
item anterior.
21 .8- As sangoes previstas no item 21.7 poderao ser aplicadas a CONTRATADA que:
a) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da Licitacao.
b) Demonstrar nao possuir idoneidade para Contratar com a Administracao Ptiblica, em virtude de atos
ilicitos praticados.
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21.9- A inexecucao total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferencia total ou parcial a outra
\\
Empresa, sem previo assentimento do Orgao/Entidade, enseja sua rescisao com as consequentes‘\\n
13/
1:
penalidades previstas legalmente e contratualmente.
21.10- Para aplicagao das sangoes previstas neste topico a licitante sera submetida a processo
administrativo para apuracao dos fatos, garantidos sempre os direitos previos da citacao, da ampla

defesa e do contraditorio, assegurados pela Constituicao Federal de 1.988.
22.0 - DA INEXECUQAO E DA RESCISAO CONTRATUAL
22.1- A inexecucao parcial ou total do Contrato dare ensejo a sua rescisao, atendido o disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores.

23.0 - DAS DISPOSIQOES GERAIS
23.1- Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subseqiiente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacao do
pregoeiro em contrario.
23.2- Qualquer pedido de esclarecimento em relacao a eventuais duvidas na interpretacao do presente
Edital e seus Anexos devera ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no endereco constante do
preambulo deste edital.
23.3- As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da
disputa entre os interessados desde que nao comprometam o interesse da Administracao, a ﬁnalidade e
a seguranca da contratacao.
23.4- A licitante e responsavel administrativa, civil e penalmente pela ﬁdelidade e legitimidade das
informacoes e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitacao;
23.5- independentemente de declaracao expressa, a simples participacao neste certame implicara na
aceitacao plena das condicoes estipuladas no presente edital e submissao as normas nele contidas.
23.6- O desatendimento de exigencies formais nao essenciais nao implicara o afastamento da licitante,
desde que seja possivel a aferioao da sua qualiﬁcacao e a exata compreensao da sua proposta, durante
a realigacao da sessao publica de Pregao.
23.7- E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade competente, em qualquer fase da licitagao, a promocao de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugao do processo.
23.8- A autoridade competente podera revogar a licitacao por razoes de interesse publico decorrentes de
fato supen/eniente devidamente comprovado, pertinente e suﬁciente para justiﬁcar tal conduta, devendo
anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado.
23.9- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. so se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente ao publico na
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE.

23.10- E vedado ao sen/idor dos orgaos e entidades da Administracao Publica, inclusive Fundacoes
instituidas ou mantidas pelo Poder Publico, participar como licitante, direta ou indiretamente, por si ou por
interposta pessoa, do presente processo licitatorio;
23.11- A documentacao apresentada para ﬁns de habilitacao fara parte dos autos da licitagao e nao sere
devolvida ao proponente;
23.12- Aos casos omissos aplicar-se-ao as demais disposicoes constantes da Lei Federal n° 8.666/93 e
suas posteriores alteracoes. bem como da Lei Federal n° 10.520/2002 e demais normativos legais
pertinentes e materia.
23.13- O resultado deste Pregao sera publicado na fonna da sua divulgacao.
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24.1- Fica eleito o foro da Comarca de Senador Pompeu-CE, Estado do Ceara, para dirimir toda e
qualquer controvérsia 0n'unda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via administrative.
renunciando-se, desde jé, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Senador Pompeu-CE, 22 de JULHO de 2021.

/50%;

J0‘ ﬂu; V/W5-

Jose Higo os Reas Rocha
Pregoeiro do Municipio
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ANEXO || - MODELO DE PROPOSTA DE PREQOS
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(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR POMPEU-CE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO
SENADOR POMPEU-CE

Prezados Senhores,
Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de pregos, confom1e planilha abaixo, referente ao

PREGAO PRESENCIAL N° GM-PP010/2021-SRP , cujo objeto é 0 REGISTRO DE PREQOS PARA
FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAQOES DE SERVIQOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE
SENADOR POMPEU-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES

GESTORAS no MUN|CiPlO.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto
desta Iicitagao; que nao possuimos nenhum fato impeditivo para parﬁcipagao deste certame e que nos

submetemos a todas as clausulas e condigﬁes previstas neste edital.

Iii

tilt?

PROPONENTE:
CNPJ N°:
REPRESENTANTE DA EMPRESA:
CPF N°:
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Nome do Representante Legal
CPF n°
-_

V
Prefeitura Municipal dc Senador Pompeu/CE
CNPJ n.° 07.728421/0001-82 — CGF n° 06.920284-2
Paco Municipal I Ediﬁcio Francisco Franca Cambraia Avonirla Fmnrisrn Fmnm (‘mrnhraia n." 265 Hairrn (‘rnrrn — (TFIP (H.600-ﬂﬁﬂ
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MODELO DE DECLARAQAO

MODELO N° 01
(Juntar aos documentos requeridos para habilitagao)

DECLARAQAO
(NOME E QUALIFICAQAO D0(A) PROPONENTE), DECl_ARA, para os devidos ﬁns que, em
cumprimento ao estabelecido na Lei Federal n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999,
e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituigao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho
algum, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, ﬁrma a presente, sob as penas da Lei.

Local e data

Nome do representante Legal
CPF N°
-_

/it
Prcfcimra Municipal dc Senador Pompcu/ CE
CNPJ n.° 07.728421/0001-82 — CGF n° 06.920284-2
Paco Municipal — Ediﬁcio Francisco Franca Cambraia \vr‘ni<ia Fr-anrisrn Franc-U (‘Amhraia n.“ 26R Rairrn (‘.r\n1'rr\ - (‘VP 63 600-(100
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MODELO N“ 02

, ‘Alia
1

(Juntar com os documentos apresentados para credenciamento)

'

DECLARAQAO

(NOME E QUALIFICAQAO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos ﬁns e sob as penas da
Lei, que atende a todas as exigéncias requeridas para habilitacao no PREGAO PRESENCIAL N” GMPP010/2021-SRP , cujo objeto é o Registro de Precos para futuras e eventuais contratacoes de servicos
de hospedagem no municiplo de Senador Pompeu-CE, para atender as necessidades das diversas
unidades gestoras do municipio, parte integrante deste processo, e que se submete, de pleno acordo, a
todos os termos e condicoes previstas no instrumento convocatorio.
Local e data
Nome do representante Legal

- __

MODELO N° 03

(Juntar com os documentos apresentados para credenciamento)

DECLARAQAO
(NOME E QUALIFICAQAO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos ﬁns e sob as penas da
Lei, que esta inscrita na Receita Federal, na condicao de (citar se: Micro Empresa-ME ou Empresa de
Pequeno Porte-EPP).
Local e data
Nome do representante Legal

-_

M
Prefeitura Municipal dc Senador Pompeu/CE
CNPJ ti.“ 07.728421/DQO1 -82 I CGF n° 06.920284-2

Paco Municipal — Ediﬁcio Francisco Franca Carnbraia —
Avenida Pranrisrn Frnnra (Tnmhraia n.° ‘Z65 Rairrn (‘rnrrn — (‘HP (i'5.(iOﬁ»Oﬁﬁ
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ANEXO lV- MODELO oz PROCURAQAO
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PROCURAQAO

OUTORGANTE: Nome e qualiﬁcacao.
OUTORGADO: Nome e qualiﬁcagao.
PODERES: Pleno e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto a Prefeitura Municipal de
Senador Pompeu-CE, no processo de PREGAO PRESENCIAL N° GM-PP010/2021-SRP , cujo objeto é o
Registro de Precos para futuras e eventuais contratacoes de sen/icos de hospedagem no municipio de
Senador Pompeu-CE, para atender as necessidades das diversas unidades gestoras do municipio, parte
integrante deste processo, podendo 0 mesmo, assinar propostas, atas, entregar no pregao os envelopes
de habilitagao e proposta de pregos, assinar toda a documentacao necesséria, como também formular
ofertas e lances verbais de precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da
OUTORGANTE e tudo o mais que se ﬁzer necessario ao ﬁel cumprimento deste mandato.

Local e data

Nome do representante Legal

CPF N”

/

,»"’

1

-_

0BS.: No caso de grocuragaio particular, reconhecer a ﬁrma do OUTORGANTE, em cartoiio.
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ANEXO V - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS
ATA DE REGISTRO DE PREQOS N”

PROCESSO N° GM-PP010/2021-SRP

._/_ - SRP.

PREGAO PRESENCIAL N° GM-PP010/2021-SRP

'

cc;

'

'\,
'

Aos.................. ..dias do més de...................do ano de dois mil e ..... na sala da Comissao Permanente
de Licitacao da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE, localizada na Avenida Francisco Cambraia,
s/n,, Centro, Senador Pompeu-CE, nos termos do art. 15 da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores; Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002 e as demais normas legais aplicaveis, de
acordo com 0 resultado da classiﬁcacao das propostas apresentadas no PREGAO PRESENCIAL n.° GMPP010/2021-SRP , foram registrados os precos da(s) empresa(s), de acordo com a classiﬁcacao por
ela(s) alcangada(s), obsen/adas as condicoes do edital que integra este instrumento de registro de precos
e aquelas enunciadas nas clausulas que se seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA - D0 OBJETO
1.1- A presente Ata tem por objeto 0 REGISTRO DE PRE(}0S PARA FUTURAS E EVENTUAIS
CONTRATAQDES DE SERVIQOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE SENADOR POMPEU-CE,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICIPIO, parte
integrante deste processo de PREGAO PRESENCIAL n.° GM-PP010/2021-SRP , que passa a fazer
parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com as propostas das licitantes vencedoras, bem
como com os mapas de apuracao de lances ofertados e/ou verbais apresentados pelas licitantes.
CAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREQOS
2.1- O registro de precos formalizado na presente Ata tera validade de 01 (um) ano, contados a partir da
data de sua assinatura.
2.2- A partir da vigéncia da Ata de Registro de Pregos, 0 licitante se obriga a cumprir integralmente todas
as condicoes estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, as penalidades pelo descumprimento de quaisquer
de suas clausulas.
2.3- As quantidades previstas no Anexo I - Especiﬁcacoes dos Sen/lcos sao estimativas maximas para o
periodo de validade da Ata de Registro de Precos.

CLAUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRAQAO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PRE(}0S
3.1- O gerenciamento da presente Ata cabera ao Ordenador de Despesas da Secretaria de Saude da
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE, na forma que a lei estabelece.
CLAUSULA QUARTA - DAS CONDl(;DES DE PARTICIPAQAO
4.1- A Ata de Registro de Precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada pela Secretaria de saude, na
condigao de orgao gerenciador, e por qualquer outro orgao ou entidade da Administracao que nao tenha
participado do certame Iicitatorio, mediante prévia consulta a Secretaria contratante da Prefeitura
Municipal de Senador Pompeu-CE, desde que devidamente comprovada a vantagem.
4.2- Os orgaos e entidades que nao participaram do Registro de Precos, quando desejarem fazer uso da
Ata de Registro de Pregos deverao manifestar o seu interesse junto a Secretaria de Saude da Prefeitura

Municipal de Senador Pompeu-CE, que indicara as possiveis licitantes e respectivos precos registrados.
4.3- Cabera a empresa adjudicataria beneﬁciaria da Ata de Registro de Precos, obsenrada as condigoes
nela estabelecidas, optar ou nao pelo fomecimento dos Senricos, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que este fomecimento nao prejudique as obngacdes anteriomiente assumidas.
4.4- As aquisicoes adicionais a que se refere 0 item anterior nao poderao exceder, por orgao ou entidade,
a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Precos.
M
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4.5- A existéncia de precos registrados nao obriga aos orgaos ou entidades Participantes, a adquin'[~foobjeto licitado, sendo facultada a realizacao de licitacao especiﬁca para a aquisigao pretenpiﬂa,
('1
assegurado ao beneﬁciario do registro a preferéncia de fomecimento em igualdade de condicoes. i; -'1'=;;i~ 4.1
CLAUSULA QUINTA - DO PREQD E ESPECIFICAQAO

l.\%* hr I

5.1. Os precos ofertados, especiﬁcacoes, quadro classiﬁcatorio com precos propostos das licitantes, da
empresa vencedora e das que se dispuserem a ter seus precos registrados ao preco da primeira
colocada, empresa(s) e representante(s) lega|(ais), encontram-se enunciados, em anexo, na presente Ata
de Registro de Precos.

CLAUSULA SEXTA - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA
6.1- Os sen/cos serao entregues no local previamente deﬁnido pelo orgao contratante da Prefeitura
Municipal de Senador Pompeu-CE, mediante solicitacéo da CONTRATANTE, dentro do prazo de 05
(cinco) dias , a contar da data do recebimento da respectiva Ordem de Sen/igo, tudo de acordo com as
especiﬁcacoes constantes da proposta apresentada.

CLAUSULA SETIMA - no PAGAMENTO
7.1- O pagamento sera efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias apos a entrega do objeto licitado,
mediante apresentacao da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pela
Secretaria contratante da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE.
7.1 .1- Para ﬁns de pagamento a empresa contratada devera manter as mesmas condigoes de habilitacao,
cuja conﬁrmacao sera feita através de consulta ao CRC ou atraves da internet nos respectivos sites dos
orgaos emissores das certidoes de regularidade ﬁscal.
7.2- Havendo erro na nota ﬁscal/fatura, ou outra circunstancla que desaprove a liquidacao da despesa, o

pagamento sera sustado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessaries, nao
ocorrendo, neste caso, quaisquer onus para a Secretaria contratante da Prefeitura Municipal de Senador
Pompeu-CE.
7.3- A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas
e/ou indenizacoes devidas pela Contratada, assegurado 0 direito ao contraditorio e a ampla defesa.

CLAUSULA OITAVA - D0 FORNECIMENTO DOS SERVIQOS
8.1- Fomecer os servicos junto a Secretaria contratante da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE,
mediante solicitacao da CONTRATANTE, dentro do prazo de 05 (cinco) dias , a contar da data do
recebimento da respectiva Ordem de Servico, tudo de acordo com as especiﬁcacoes constantes da
proposta apresentada.
CLAUSULA NONA - DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS
9.1- Ficaré impedido de licitar e contratar com a Administracao, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
a) Ensejar retardamento da realizacao do certame.
b) Cometer fraude ﬁscal.
c Deixar de apresentar documento exigido para participacao no certame.
d Apresentar documento ou declaracao falsa.
e \/\/% N50 mantiver a proposta de menor prego ofertado em qualquer fase do certame.

f) Comportar-se de modo inidoneo.
g) Cometer fraude na prestacao dos senricos, e
h) Descumprir prazos.
9.2- As penalidades serao obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Senador
Pompeu-CE e, no caso de suspensao de licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominacoes legals.
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9.3- A contratada sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obrigacoes, a adverlénciasli‘!
suspensoes e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, sem \\:h-=hri<"

prejuizo das sancoes legals na esfera civel e criminal, alem de multas estipuladas na forma a seguir:
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre 0 valor homologado, em caso de recusa da licitante em assinar a
Ata de Registro de Precos em 05 (cinco) dias utels, contados da data de sua convocacao.
b) Multa de 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigesimo dia de atraso na entrega do objeto
dessa licitacao, sobre 0 valor global do Contrato.
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:
0.1) Atraso, superior a trinta dias na entrega do objeto dessa licitacao.
c.2) Desisténcia de entregar o objeto dessa licitacao.
9.4- As multas previstas nas alineas anteriores, nao serao aplicadas de modo cumulativo.
9.5- O valor da multa aplicada sera deduzido pela Secretaria contratante da Prefeitura Municipal de
Senador Pompeu-CE, por ocasiao do pagamento, momento em que a unidade responsavel pelo mesmo
comunicara a CONTRATADA.
9.6 - As suspensoes referentes aos direitos de licitar e contratar com a Administracao Publica serao
aplicadas a CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimpléncia
acarretar prejuizos para a Administracao.
9.7- A declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Senador PompeuCE sera aplicada a CONTRATADA que der causa, por duas vezes, a suspensao prevista no item anterior.
9.8- As sangoes previstas no item 9.7 poderao ser aplicadas a CONTRATADA que:
a) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da Licitacao.
b) Demonstrar nao possuir idoneidade para Contratar com a Administracao Publica, em virtude de atos
ilicitos praticados.
9.9- A inexecucao total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferéncia total ou parcial a outra
Empresa, sem previo assentimento do Orgao/Entidade, enseja sua rescisao com as consequentes
penalidades previstas legalmente e contratualmente.
9.10- Para aplicacao das sancoes previstas neste topico a licitante sera submetida a processo
administrativo para apuracao dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citacao, da ampla
defesa e do contraditério, assegurados pela Constituicao Federal de 1.988.
CLAUSULA DECIMA - DA INEXECUQAO E DA RESCISAO CONTRATUAL
10.1- A inexecucao parcial ou total do Contrato dara ensejo a sua rescisao, atendido 0 disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAQOES NA ATA DE REGISTRO DE PREQOS
11.1- A Ata de Registro de Precos podera sofrer alteracoes obedecidas as disposicoes contidas no art. 65
da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alteracoes.
11.2- O preco registrado podera ser revisto em decorréncla de eventual reducao daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Secretaria contratante da
Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE promover as necessarias negociacoes junto as licitantes.
11.3- Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preco
praticado no mercado. a Secretaria contratante da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE
convocara a licitante visando a negociacao para reducao de precos e sua adequacao ao praticado no
mercado.
11.4- Frustrada a negociacao, a licitante sera liberada do compromisso assumido e a Secretaria
contratante da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE convocara as demais licitantes visando igual
oportunidade de negociacao.
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11.5- Quando 0 preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e a licitante nao puder F
cumprir o compromisso, devera apresentar a Secretaria contratante da Prefeitura Municipal de Senaddr
__
Pompeu-CE requerimento com as devidas justiﬁcativas e comprovacdes acerca do assunto.
11.6- A Secretaria contratante da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE, apos analise do
“’
requerimento, podera liberar a licitante do compromisso assumido, sem aplicacao da penalidade, caso
conﬁmiada a veracidade justiﬁcativas e comprovantes apresentados, e se a comunicacao ocorrer antes
do pedido de fomecimento.
11.7- Ocorrendo a liberacao da licitante conforme 0 item acima, a Secretaria de contratante da Prefeitura
Municipal de Senador Pompeu-CE convocara as demais licitantes visando igual oportunidade de
negociacao.
11.8- Nao havendo éxito nas negociacoes, a Secretaria contratante da Prefeitura Municipal de Senador
Pompeu-CE procedera com a revogacao da Ata de Registro de Precos, adotando as medidas cabiveis
para obtencao de ajuste mais vantajoso.

['45

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - D0 CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREQOS
12.1- A Secretaria contratante da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE podera cancelar o registro
de precos, sem prejuizo das sancoes cabiveis:
12.1.1- Quando a Licitante:
a) Nao mantiver, ou deixar de comprovar que mantem as condicoes de habilitacao e qualiﬁcacao exigidas
neste Edital;
b) Nao atender, ou atender parcialmente, os precos e as condigoes estipuladas;
c) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigacoes que decorrerem do Edital e da Ata de Registro de
Precos;
d) Recusar-se a revisao de precos proposta pela Secretaria contratante da Prefeitura Municipal de

Senador Pompeu-CE, com o intuito de adequa-los aos praticados no mercado;
e) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender as solicitacoes de fornecimento em
razao dos precos registrados, pela indisponibilidade do bem no mercado, ou, ainda, em decorréncia de
caso fortuito ou forca maior.
12.1 .2- Quando a Secretaria contratante da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE:
a) Veriﬁcar que os precos praticados no mercado sac mais vantajosos no que se refere ao subitem 11.4
acima.
b) Entender, motivadamente, conveniente e oportuno por razoes de interesse publico;
c) Constatar fato impeditivo a manutengao dos precos registrados.
12.2- A licitante podera solicitar o cancelamento do seu registro de precos na ocorréncia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execucao do ajustado, decorrentes de caso fortuito ou
forca maior, devidamente comprovados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAQAO
13.1- A execucao da Ata de Registro de Precos seré objeto de acompanhamento, ﬁscalizacao e avaliacao
por intennédio da Secretaria contratante da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE.
13.2- A ﬁscalizacao de que trata o subitem anterior sera exercida no interesse da Secretaria contratante
da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE.
13.3- Quaisquer exigéncias de ﬁscalizacao inerentes ao objeto da Ata de Registro de Precos deveréo ser
prontamente atendidas pelo licitante, sem qualquer onus para a Secretaria contratante da Prefeitura
Municipal de Senador Pompeu-CE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA CONTRATAQAO
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14.1- Durante 0 prazo de val|dade do reg|stro de pregos, as empresas detentoras poderao ser convndadas’

a ﬁrmar contratagoes de fomecnmento, observadas as cond|<;6es ﬁxadas neste Edltal e na 3
I
determmagoes contndas na leglslaoao pertmente
" h-He W

14.2- Aphca se as contratagoes de fomecnmento decorrentes de reg|stro de preqos 0 d|sposto no Capntulo
Ill da Le| Federal n ° 8 666/93 com suas respect|vas alteraqoes postenores, no que couber
wig?

14.3- Na hnpotese de a ||c|tante pl'l|T1€ll’8 class|ﬁcada ter seu regnstro cancelado e/ou nao ﬁmwar a
contratagao no prazo e condugoes estabe|ec|dos, podera ser ﬁrmada contratagao com as demals
licitantes, convocadas pela ordem crescente de suas classmcagoes, ate que uma delas demonstre
interesse, desde que nas mesmas condlgoes propostas pela pnmelra colocada e atend|das as
especlﬁcagoes e prazos 8XlQ|d0S neste Ed|tal
14.4- A contratagao resultante do Ob]8tO deste Edutal reger se-a amda pelas nomwas ﬁxadas pelo Codlgo
de Defesa do Consumndor Lea n 8 078 de 11 09 90

CLAUSULA DECIMA QUINTA DO FORO
15.1- F|ca eleito o foro da Comarca de Senador Pompeu CE Estado do Ceara para d|r|m|r toda e
qualquer C0ﬂ'[l'0V6|'S|8 onunda do presente ed|ta| que nao possa ser resolvnda pela v|a admmlstratsva,
renunclando se, desde Ja, a qualquer outro por mans pnvnlegnado que S613
E por estarem assim ]USl0S e comprom|ssados fo| Iavrado este mstrumento que apos l|do, confendo e
achado conforme, va| assmado pelas partes
Senador Pompeu CE _

de 20_

X>O<XX

Nome do Representante Legal

ORDENADORA DE DESPESAS
Secretana de )ooo<xxx

Nome da Empresa
LICITANTE

ORGAO GERENCIADOR

TESTEMUNHAS
1.

Nome

CPF:
2.
Nome
CPF:
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Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Pregos n° _._/20_ - SRP, celebrada entre
0 municipio de Senador Pompeu-CE, através da Secretaria de
a(s) empresa(s) abaixo
indicadas, cujos pregos estéo a seguir registrados, demonstrado nas planilhas seguintes, confom1e
resultado extraido dos mapas de lances ofertados no Pregéo Presencial n° GM-PP010/2021-SRP

EMPRESA
ENDERE(}0
cum N°
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ANEXO v| - mmum no INSTRUMENTO CONTRATUAL

I Ll '3
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CONTRATO N 9 .

\w.”£"b " 53;‘.
‘ ,»
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICIPIO
DE
SENADOR
POMPEU-CE,
ATRAVES DA SECRETARIA DE .................., COM
A EMPRESA .............................................. .., PARA
0 FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O MUN|CiPl0 DE SENADOR POMPEU, Estado do Ceara, pessoa juridica de direito publico intemo,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° ................. .. - CGF n° .............. sito a Avenida Francisco Franoa
Cambraia, sln, Centro - CEP 63.600-000 - Senador Pompeu/Ce, atraves da Secretaria de ...................
neste ato representado pelo(a) Ordenador(a), Sr(a) ...................................... doravante denominado de
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa ........................................... com enderego na Rua
..................................... N°
bairro
em
Estado do inscrita
no CNPJ sob o n° .................................. representada por ......................................................... CPF n°
............................. ao ﬁm assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o Edital
de Pregao Presencial n° .................... Processo n° ....................... em confonnidade com 0 que
preceitua a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteraqoes posteriores, a Lei Federal
n° 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes as suas normas e as cléusulas e
condigoes a seguir ajustadas:

CLAUSULA PRlMElRA- no OBJETO
1.1- O presente contrato tem por objeto e contratagoes de senligos de hospedagem no municipio de
Senador Pompeu-CE, para atender as necessidades da
do municipio, parte integrante

deste processo de PREGAO PRESENCIAL n.° GM-PP010/2021-SRP.
CLAUSULA SEGUNDA - DO PREQO E ESPECIFICAQAO
2.1-O Presente Contrato importa no valor global de R$ .__i
seguir:

ITEM ‘

*’--fa;\\

ESPECIFICAQ/7\O

UNID.

, conforme planilha a

oros. ‘ VR.UNlT. u VR. TOTAL l

CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E VIGENCIA
3.1- Os servigos serao entregues no local previamente deﬁnido pelo orgao contratante da Prefeitura
Municipal de Senador Pompeu-CE, mediante solicitagéo da CONTRATANTE, dentro do prazo de 05
(cinco) dias , a contar da data do recebimento da respectiva Ordem de Seniigo, tudo de acordo com as
especiﬁcagoes constantes da proposta apresentada.
3.2- O presente instrumento tera vigéncia até _ de _ de _. Podendo ser prorrogado na forma da

Lei n° 8.666/93 e alteragoes posteriores.
CLAUSULA QUARTA - D0 PAGAMENTO
4.1- O pagamento sera efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias apos a entrega do objeto licitado,
mediante apresentagao da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pela
Secretaria contratante da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE.
M
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4.2- Para ﬁns de pagamento a empresa contratada deveré manter as mesmas condigoes de habilita§a'_Q,
CUj8 conﬁrmagao sera feita atraves de consulta ao CRC ou através da lntemet nos respectivos sitesl~3dos;,c_ M
orgaos emissores das certidoes de regularidade ﬁscal.
1
4.3- Havendo erro na nota ﬁscal/fatura, ou outra circunstancia que desaprove a liquidacao da despesa,\ _-.\(..h, .,_ /.
,-I
pagamento sera sustado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessarias, nao -.
ocorrendo, neste caso, quaisquer énus para a Secretaria contratante da Prefeitura Municipal de Senador
Pompeu-CE.
4.4- A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas
e/ou indenizaooes devidas pela Contratada, assegurado o direito ao contraditorio e a ampla defesa.
|
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CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATANTE
5.1-A Contratante se obriga a proporcionar ao(a) Contratado(a) todas as condigoes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n9 8.666/93 e
suas alteragoes posteriores;
5.2-Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e
impostos, empregados e demais despesas necessarias ao bom andamento do objeto;
5.3-Comunicar ao(a) Contratado(a) toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugao do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;
5.4-Providenciar os pagamentos ao(a) Cont_ratado(a) a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.
-

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA
6.1-Entregar o objeto do Contrato, de confomidade com as condigoes e prazos estabelecidos no Edital,
no Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, em 05 (cinco) dias , a contar da data do
recebimento da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas
alteragoes;
6.2-Manter durante toda a duragéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, todas
as condigoes de HABILITAQAO e qualiﬁcacao exigidas na licitacao;
6.3-Providenciar a imediata correcao das deﬁciéncias e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuizos causados a CONTRATANTE e/ou terceiros,
provocados por ineﬁciéncia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos
na entrega do objeto contratual;
6.4- Os pedidos de pronogagéo de prazo de entrega serao dirigidos a Comissao de Licitagao, ate
O5(cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razoes e
devidamente fundamenladas;
6.5-Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que notiﬁcado no prazo de
48 (quarenta e oito) horas e aceito pela Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE, nao serao
considerados como inadimplemento contratual.
CLAUSULA SETIMA - D0 REAJUSTAMENTO DE PREQO
7.1-Os pregos séo ﬁrmes e irreajustaveis;
CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERAOOES CONTRATUAIS
8.1-A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acréscimos ou
supressoes no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, confomte o disposto no § 19, art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas alteragoes
posteriores.
CLAUSULA NONA - DO FORNECIMENTO DOS SERVIQOS
9.1- Fomecer os Servicos junto a Secretaria contratante da Prefeitura Municipal de Senador Pompeu-CE,
mediante solicitagao da CONTRATANTE, dentro do prazo de O5 (cinco) dias , a contar da data do
Prefeitura Municipal dc Scnador Pompcu/CE
CNPJ n." 07.728.42l /0001 —82 — CGF 11° 06.920284-2
Paco Municipal — Ediﬁcio Francisco liranca Cambraia —
.~\ vr-nirin lirnnrisrn l*'r:1r\r:1("samhr¢1i'1 n." 76‘? Rairrn ('1-nfrn - ("PP 6'5 ﬁ(iﬁ-ﬁﬁﬁ

Hr

1k‘<~21<

~ a
F

‘U

A

Estado do Ceara

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu
1*’
J

'

Q»?/l

is

\

‘<4-‘ii <9 _c
°"v2mv $17’

.

I

~ ‘\

l_.-¢.\,

I

"

recebimento da respectiva Ordem de Sen/igo, tudo de acordo com as especiﬁcacoes constantes da
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proposta apresentada.
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CLAUSULA DECIMA - DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS

\‘\ m mm, _,_
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10.1- As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Senado?\¥;__éy
Pompeu-CE e, no caso de suspenséo de licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominagoes legais.
10.2- A contratada sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obrigagoes, a advenéncias,
suspensoes e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, sem
prejuizo das sancoes legais na esfera civel e criminal, além de multas estipuladas na forma a seguir:
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa da licitante em assinar a
Ata de Registro de Precos em 05 (cinco) dias uteis, contados da data de sua convocacao.
b) Multa de 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o tngésimo dia de atraso na entrega do objeto
dessa licltacao, sobre 0 valor global do Contrato.
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:
c. 1) Atraso, superior a trinta dias na entrega do objeto dessa licitacao.
c.2) Deslsténcia de entregar o objeto dessa licitacao.
10.3- As multas previstas nas alineas anteriores, nao serao aplicadas de modo cumulativo.
10.4- O valor da multa aplicada sera deduzido pela Secretaria contratante da Prefeitura Municipal de
Senador Pompeu-CE, por ocasiao do pagamento, momento em que a unidade responsavel pelo mesmo
comunicara a CONTRATADA.
10.5-As suspensoes referentes aos direitos de licitar e contratar com a Administracao Publica serao
aplicadas a CONTRATADA pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadimplencia
acarretar prejuizos para a Administragéo.
10.6-A declaraqao de inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Senador
Pompeu-CE sera aplicada a CONTRATADA que der causa, por duas vezes, a suspensao prevista no
item anterior.
10.7As sancoes previstas no item 9.7 poderao ser aplicadas a CONTRATADA que:
a) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da Licitacao.
b) Demonstrar nao possuir idoneidade para Contratar com a Administragao Publica, em virtude de atos
ilicitos praticados.
10.8-A inexecucao total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferéncia total ou parcial a outra
Empresa, sem previo assentimento do Orgao/Entidade, enseja sua rescisao com as consequentes
penalidades previstas legalmente e contratualmente.
10.9-Para aplicagéo das sangoes previstas neste topico a licitante sera submetida a processo
administrativo para apuracao dos fatos, garantidos sempre os direitos previos da citacéo, da ampla
defesa e do contraditorio, assegurados pela Constituigao Federal de 1.988.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA INEXECUQAO E DA RESCISAO CONTRATUAL
11.1- A inexecucéo parcial ou total do Contrato daré ensejo a sua rescisao, atendido o disposto nos

artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1-As despesas orlundas da presente contratacéo correrao por conta da dotacao orgamentaria n°
, e elemento de despesas n°
.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - no FOR0
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13.1- Fica eleito 0 foro da Comarca de Senador Pompeu-CE,
Estado do Ceara, para dirimir todaiieii-3
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qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via administrativl, T“-“'"‘ QM

renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
-

Senador Pompeu-CE/, ....... de ........................ .. de ........ ..

(Nome do Secretério)
Secretaria de ........... ..

Representante da Empresa
Nome da Empresa

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS
1.

2.

i

CPF‘
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E por estarem assim justos e compromissados, foi Iavrado este instrumento que apos lido, confendo e
achado conforme, vai assinado pelas partes.

Nome:

\

Nome:
CPF:
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