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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o(a) PREFEITURA
MUNICIPAL DE PAULO JACINTO /AL, por meio da COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO sediado(a) a Rua Floriano Peixoto,17, Centro, Paulo Jacinto, realizará licitação
para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor
preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital .
Data da sessão: 30 de Março Horário: 11:00 ,e-mail:compra.paulojacinto@gmail.com

1. DO OBJETO
O objeto da presente licitação é o registro de preços de: Aquisição de Água e Gás, sob o sistema de
registro de preços conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

2.

DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES
2.1.

O órgão gerenciador será a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

2.2.

São participantes os seguintes órgãos:
2.2.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1.
A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório,
mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no
decreto Federal nº 7.892/2013.
3.2.
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e
órgãos participantes.
3.3.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
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3.4.
As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.
3.5.
Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada
a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de
cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao
órgão gerenciador.
3.6.
Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de
Preços.
3.6.1.
Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da
ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. A empresa proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao pregoeiro por um
representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório numa das formas do subitem 4.1.1, devendo, ainda, no ato de
credenciamento, identificar-se exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente
contendo foto.
4.1.1.

4.2
4.3

4.4

O credenciamento pode ser feito por um dos seguintes meios, devendo obrigatoriamente
apresentar os dados constantes do ANEXO II:
4.1.1.1.

Instrumento público de procuração com poderes específicos para formular
lances verbais e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome da empresa proponente, com prazo de validade em vigor;

4.1.1.2.

Instrumento particular de procuração com poderes específicos para formular
lances verbais e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome da empresa proponente, acompanhado de cópia de seu contrato social
ou estatuto, no caso de Sociedade Anônima, devidamente acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;

4.1.1.3.

Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa
proponente, cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente
acompanhado de documentos de eleição dos administradores

Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa no
presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas.
Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo
de cópia reprográfica autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no
processo administrativo pertinente a presente licitação.
Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente
credenciados. A empresa que tenha apresentado proposta, mas não esteja devidamente
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4.5
4.6

4.7

5.

representada, terá sua proposta avaliada, porém, não poderá participar das rodadas de lances
verbais.
A ausência do Credenciado durante a fase de lances, importará a imediata exclusão da licitante
por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro.
Por ocasião do credenciamento dos representantes das empresas licitantes, a empresa deverá,
para se submeter ao regime especial da Lei Complementar nº 123/2006, apresentar, além dos
documentos exigidos nos subitens 4.1.1.1., 4.1.1.2. e 4.1.1.3., os documentos que comprovem
sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.
4.6.1
A comprovação da qualificação da licitante como microempresa ou empresa de
pequeno porte, será feita mediante apresentação de:
a) Declaração, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, subscrita por quem
detenha poderes de representação, de que se enquadra na situação de
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº
123/2006, nos moldes no ANEXO V do presente edital de Pregão.
4.6.1.1 A falta da documentação comprobatória da qualificação da licitante como
microempresa ou empresa de pequeno porte, ou sua imperfeição, não
conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da
Lei Complementar nº 123/2006.
Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de
pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no ANEXO VII
do Edital, a declaração que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009, de acordo com o
estabelecido no ANEXO IV e o Pregoeiro comunicará aos presentes, quais são as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, se houver, e que, em consequência,
poderão se valer dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006.
4.7.1. A partir do momento em que o Pregoeiro proceder à abertura do primeiro envelope,
não mais serão admitidas novas licitantes.
4.7.2. A não apresentação da declaração constante no item 4.7, declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o estabelecido no ANEXO
VII, caso não possa ser saneada no momento do credenciamento, importará no
descredenciamento do representante, porém a proposta será valida para fins de
classificação.
4.7.3. A não apresentação da declaração constante no item 4.7, declaração que a proposta
foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009, de acordo com o estabelecido no
ANEXO IV, caso não possa ser saneada no momento do credenciamento, importará
no não recebimento da proposta da licitante.
DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.
5.1.
A participação neste Pregão se dará a todas as empresas cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação.
5.2.

Não poderão participar desta licitação os interessados indicados no item abaixo:
5.2.1.
Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislação vigente;
5.2.2.
Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso
de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
5.2.3.

Que estejam reunidas em consórcio;
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5.3.
Também é vedada a participação de quaisquer interessados que se enquadrem nas
vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.
5.4.
Como condição para participação no Pregão como ME ou EPP , a entidade de menor
porte deverá atender aos requisitos constantes no item 4.6.
6.

DA ENTREGA DA PROPOSTA
6.1.1.

Os documentos da proposta de preços deverão estar elaborados em papel timbrado
da empresa (Nome, Endereço e CNPJ) e redigido em língua portuguesa, salvo
quanto às expressões técnicas de uso corrente, disposto ordenadamente, contido em
01 (um) envelope distinto, lacrado e indevassado, a qual deverá estar rubricado
pelo representante legal da empresa, ou por seu mandatário, devendo ser
identificado no anverso a razão social da empresa:

ENVELOPE A - Proposta de Preços
Número do Pregão Presencial;
Objeto;
Razão social do licitante.
6.1.2.

A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no
anverso, sem emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as
folhas, datada e assinada pelo representante legal da empresa (que detenha
poderes de administração), ou por seu mandatário, sendo necessária, nesta última
hipótese, a juntada da procuração que contemple expressamente este poder.
6.1.2.1.
Em não havendo quantidade mínima fixada, deverá ser cotada a
quantidade total prevista para o item.

6.1.3. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazos de
validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente,
quando for o caso;
6.2.
Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor
registrado.
6.3.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, seguros, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.
6.3.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de sua
apresentação.
6.3.2. O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências
constantes no Anexo I, podendo ser a critério da empresa, em consonância com o
modelo do Anexo III, devendo conter preço unitário e preço total do item,
expressando os valores em moeda nacional (reais e centavos), em duas casas decimais,
ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas.
6.3.2.1. Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do
preço fixado no Termo de Proposta:
6.3.2.1.1.
Se houver divergência entre o preço por item em algarismo e o
expresso por extenso, será levado em conta este último.
6.3.2.1.1.1. Ocorrendo esta hipótese, a licitante deverá honrar o preço fixado no
Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.
6.3.3. Deverá constar na proposta apresentada que a empresa se compromete a entregar os
produtos requeridos em até 10 dias após a requisição. Não será aceito dilação de prazo
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para a entrega, o que, caso ocorra, serão aplicadas as penalidades constantes na lei. A
não apresentação desta declaração, desclassificará a proposta
6.3.4. A proposta apresentada e os lances formulados deverão incluir todas e quaisquer
despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta licitação, como impostos,
taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se
relacionem com o fiel cumprimento das obrigações pela contratada.
6.3.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando a condição de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar
qualquer custo financeiro para o período de processamento das faturas.
6.3.6. A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data
fixada para início da sessão pública, facultado, porém, aos proponentes estender tal
validade por prazo superior.
6.3.6.1. As propostas que omitirem o prazo de validade previsto neste Edital será
entendido como válidas pelo período de 60 (Sessenta) dias corridos;
6.3.7. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital, nem
propostas com preço unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
6.3.8. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
6.3.9. A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos
legais e regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados.
6.3.10. No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá, a seu critério, solicitar o
assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.
6.3.11. A marca, o modelo, a referência e demais características, bem como o prazo de
garantia, dos bens ofertados, quando for o caso, deverão obrigatoriamente, ser informados
na proposta, até que seja em forma de anexo.
6.3.12. A marca Indicada será uma só para cada Item.
6.3.12.1. Entende-se que a marca cotada para cada item segue as exigências das
especificações correspondentes, tanto quanto certificações, registros dos produtos,
garantias, validade, enfim, espelha-se na descrição de cada item.
6.3.13. Os licitantes deverão apresentar as propostas de preços com o mesmo CNPJ constante
dos documentos de habilitação, o mesmo que constará na Ata de Registro de Preços, como
também na emissão das notas fiscais.
6.3.14. Serão desclassificadas as propostas que:
6.3.14.1. não atenderem às condições e exigências deste Edital;
6.3.14.2. que consignarem valor superior aos praticados no mercado ou com preços
manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrado sua viabilidade através de documentação que comprove que os
custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato;
6.3.14.3. Que não constar expressamente que entregará os produtos em até 10 (dez)
dias após o requerido pela administração
7.

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1 Poderão fazer lances verbais e sucessivos os representantes da licitante cuja proposta tenha sido
classificada em primeiro lugar, e daqueles cujas propostas tenham valores até 10% (dez por
cento) superiores àquela.
7.1.1. Não havendo, pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no subitem 7.1, os
representantes dos licitantes autores das melhores propostas, até o máximo 3 (três),
poderão oferecer lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços propostos.
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7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

7.1.2. Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, o
Pregoeiro procederá ao sorteio, para efeito de ordem de sequência de lances, sendo
admitidas todas as propostas empatadas independentemente do número de licitantes.
Às que atenderem aos termos dos subitens 7.1 e 7.1.1 será facultada a apresentação verbal de
lances sucessivos e distintos, a partir do autor da proposta de maior preço, seguido dos demais,
em ordem decrescente de valor, encerrando-se essa fase quando não houver mais lances.
Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores a proposta de
menor preço, aplicáveis inclusive em relação ao primeiro, a critério do Pregoeiro, observado o
desenrolar da etapa competitiva. A aplicação do valor de redução entre os lances, incidirá sobre
o valor unitário da proposta.
Não poderá haver desistência dos lances já apresentados, sob pena de aplicação das penalidades
previstas neste edital.
A desistência em apresentar lance verbal implicará a exclusão da licitante dessa etapa,
mantendo-se o último preço apresentado somente com o fim de classificação das propostas.
Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade da proposta escrita de
menor preço.
A etapa de lances será considerada encerrada parcialmente quando todos os participantes dessa
etapa declinarem da formulação de lances.
Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas, na ordem crescente
dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.
No caso de existir a participação de microempresas e empresas de pequeno porte no certame
licitatório, neste momento, os procedimentos obedecerão os subitens a seguir:

7.9.1. Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá o Pregoeiro
verificar se ocorreu empate ficto previsto no § 2º do artigo 44 da Lei Complementar nº
123/2006, ou seja, propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno
porte, com valores até 5% (cinco por cento) acima do melhor preço ofertado.
7.9.2. Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada,
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada, até então, vencedora do
certame, devendo o Pregoeiro conceder o prazo máximo de 5 (cinco) minutos para tanto,
sob pena de preclusão.
7.9.3. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não exerça o
benefício de ofertar preço inferior àquele considerado o vencedor do certame, ou não o
faça no tempo aprazado, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do empate ficto previsto no subitem 7.9.1., na ordem
classificatória, para exercício do mesmo direito.
7.9.4. Todos os procedimentos de classificação, habilitação, adjudicação e homologação,
seguirão o disposto na Lei Complementar nº 123/2006.
7.10. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor preço por item,
observados os requisitos, as especificações técnicas e os parâmetros definidos neste edital e em
seus anexos quanto ao objeto.
7.10.1. O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução
do preço.
7.11. Após negociação, se houver, o pregoeiro examinará a exequibilidade da proposta de menor
preço, decidindo motivadamente a respeito.
7.11.1. O critério de exequibilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os
preços praticados no mercado ou fixados pela Administração ou por órgão oficial
competente, ou, ainda, com os constantes do sistema de registro de preços, quando
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houver, promovendo-se
incompatíveis.
8.

a

desclassificação

das

propostas

desconformes

ou

DA HABILITAÇÃO
8.1.1.

Os documentos da habilitação deverão estar elaborados em papel timbrado da
empresa (Nome, Endereço e CNPJ) e redigidos em língua portuguesa, salvo quanto
às expressões técnicas de uso corrente, disposto ordenadamente, contido em 01
(um) envelope distinto, lacrado e indevassado, os quais deverão estar rubricados
pelo representante legal da empresa, ou por seu mandatário, devendo ser
identificados no anverso a razão social da empresa, a saber:

ENVELOPE B - Habilitação
Número do Pregão Presencial;
Objeto;
Razão social do licitante.
8.1.2.

8.1.3.
8.1.4.

Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em original, cópia
autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser
autenticada pelo pregoeiro.
Caso a documentação já tenha havido apresentada na fase do credenciamento, não
será obrigado em apresentar outro na fase da licitação.
As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua
autenticidade.

8.2.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
8.2.1.1.
8.2.1.2.

8.2.1.3.
8.2.1.4.

8.3.

Registro comercial, no caso de empresa individual
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente
registrado no uso de sociedades comerciais, em se tratando de
sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição ou dos
seus administradores.
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada
de prova da diretoria em exercício.
Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.

Habilitação jurídica:
8.3.1.
No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.3.2.
Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM nº
16, de 2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.3.3.
No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
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registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
8.3.4.
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;
8.3.5.
No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de
Registro do Comércio – DNRC, devendo a mesma ser apresentada na fase de
credenciamento caso a mesma opte por esta condição;
8.3.6.
No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata
o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
8.3.7.
Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva;
8.4.

Regularidade fiscal e trabalhista:
8.4.1.
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro
de Pessoas Físicas, conforme o caso;
8.4.2.
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751,
de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.
8.4.3.
(FGTS);

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

8.4.4.
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.4.5.
Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa
ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de inabilitação.
8.4.6.
Declaração que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição, conforme
ANEXO VI;
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8.5.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez
que atenda a todas as demais exigências do edital.
8.5.1.
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à
fase de habilitação.
8.6.
Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, o
licitante sob os benefícios da Lei 123/2006, será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por
igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.
8.7.
A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, com a reabertura da
sessão pública.
8.8.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando a nova data e horário para a continuidade da mesma.
8.9.

Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata .

9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
9.1.

A sessão pública poderá ser reaberta:
9.1.1.
Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores
à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.
9.1.2.
Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços ou não comprovar a
regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses,
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.

9.2.
reaberta.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão

9.2.1.
A convocação se dará por meio de aviso verbal, e-mail, ou, ainda, fac-símile,
publicação no Diário Oficial do Município, de acordo com a fase do procedimento
licitatório.
9.2.2.
A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no na
caixa de entrada da CPL, ou constantes na Ata da Sessão Publica, sendo responsabilidade
do licitante manter seus dados cadastrais de e-mail atualizados.
10.

DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1.
A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo
máximo de 24 horas, a contar da data do encerramento do certame e deverá:
10.1.1.
Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
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10.1.2.
Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento.
10.2.
A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.2.1.
Todas as especificações do objeto, quando necessárias, contidas na proposta,
tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
11. DOS RECURSOS
11.1.
Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 10
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, escrito de próprio
punho.
11.2.
Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
11.2.1.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2.
A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.2.3.
Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias úteis para apresentar as razões, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.2.4.
As razões de recurso deverão ser protocoladas no setor de Protocolo deste
Município (no prazo estabelecido no subitem 11.2.3 que por sua vez encaminhará ao setor
competente).
11.3.
O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4.
Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no
endereço constante neste Edital.
11.5.
As decisões exaradas após a apreciação do recurso, será publicada no Diário Oficial
do Estado de Alagoas ou informada pelo endereço eletrônico dos interessados.
12.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
12.1.
O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular
decisão dos recursos apresentados.
12.2.
Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

13.

DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
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13.1.
Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 dias úteis dias,
contados a partir da data de sua convocação, que será feita por telefone, e-mail ou através de
publicação no Diario Oficial do Municipio de Paulo Jacinto, para assinar a Ata de Registro de
Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
13.2.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura,
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que
seja assinada no prazo de 05 dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
13.3.
O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s)
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
13.4.
Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante
vencedor, a descrição do(s) item (ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais
condições.
13.4.1.
Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na
sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de
preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº
8.666, de 1993.
14.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
14.1.
Dentro da validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser
convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente (Nota de
Empenho/Carta Contrato/Autorização). O prazo de vigência da contratação é de 12 meses
contados do (a) data de assinatura do Termo de Contrato prorrogável na forma do art. 57, § 1°,
da Lei n° 8.666/93.
14.1.1.
A adjudicatária terá o prazo de 05dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, que será feita por telefone, e-mail ou através de publicação no Diário Oficial
do Município de Paulo Jacinto para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento
equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo
das sanções previstas neste Edital.
14.1.2.
Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinado/retirado no prazo de 05 dias úteis, a contar da data de seu recebimento.
14.2.
O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração.

15.

DO PREÇO
15.1.

Os preços são fixos e irreajustáveis.
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15.2.
As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto Federal 7.892/2013
16.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO
16.1.
Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência e neste instrumento, devendo a empresa observar o prazo máximo de
entrega em até 10 dias após o requerimento por parte do município, condição essa que deverá
estar expressa na Proposta de preço sob pena de desclassificação da proposta.

17.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1.
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.

18.

DO PAGAMENTO
18.1.
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 dias, contados a partir da data
final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem bancária, para crédito em
banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
18.2.
Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº
8.666, de 1993.
18.3.
O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente na nota fiscal apresentada.
18.4.
Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento
ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a Contratante.
18.5.
Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancária para pagamento.
18.6.
Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta das certidões para
verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
18.7.
Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a
critério da contratante.
18.8.
Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.
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18.9.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada
a ampla defesa.
18.10.
Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
18.11.
Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público
de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante, não será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente.
18.12.
Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação
aplicável.
18.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
19. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
19.1.

Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor
da proposta do licitante mais bem classificado.
19.1.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado
do certame em relação ao licitante melhor classificado.

19.2.

Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada
durante a fase competitiva.

19.3.

Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu
registro cancelado nas hipóteses prevista no Decreto Federal n°7.892 /2013.

20.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

20.1.

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de
2002 e do Decreto Federal nº 7.892 de 2013 a Contratada ou no que couber a licitante que:
20.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;
20.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
20.1.3. Fraudar na execução do contrato;
20.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
20.1.5. Cometer fraude fiscal;
20.1.6. Não mantiver a proposta.
A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
20.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
20.2.2. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 02 (dois) dias;
20.2.3. Multa compensatória de 10.% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecução total do objeto;

20.2.
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20.6.

20.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
20.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos;
20.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Paulo Jacinto com o
consequente descredenciamento no Cadastro Municipal pelo prazo de até cinco
anos;
20.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos
causados.
Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a
Contratada que:
20.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
20.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
20.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude
de atos ilícitos praticados.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal.

21.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.3.

20.4.

20.5.

21.1.
Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
A impugnação somente deverá ser realizada de forma presencial por petição dirigida ou
protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Paulo Jacinto, setor protocolo.
21.2.

Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.

21.3.
certame.

Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do

21.4.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
21.5.
certame.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no

21.6.
As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
22.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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22.1.
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro
dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja
comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
22.2.
No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
22.3.

A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.4.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
22.5.
Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.6.
Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.
22.7.
O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da
isonomia e do interesse público.
22.8.
Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.9.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.9.1.

ANEXO I - Termo de Referência;

22.9.2.

ANEXO II – Modelo de Procuração

22.9.3.

ANEXO III - Modelo de Proposta de Preço

22.9.4.

ANEXO IV - Declaração de elaboração independente de proposta.

22.9.5.
ANEXO V - Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte.
22.9.6.
ANEXO VI - Modelo de declaração ao atendimento do inciso XXXIII do art.
7º da Constituição.
22.9.7.
Anexo VII - Modelo de Declaração de Conhecimento de Edital e Atendimento
as Exigência de Habilitação.
22.9.8.

ANEXO VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços;

22.9.9.

ANEXO IX – Minuta de Termo de Contrato;
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
Sistema de Registro de Preços

TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO:
1.1 O presente termo de referência tem por objeto à contratação de empresa especializada para o
fornecimento de ÁGUA E GÁS, para as diversas Secretarias Municipais.
1.2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO
A presente solicitação tem por objetivo à contratação de empresa especializada para fornecimento de
ÁGUA E GÁS, visto que se faz necessário para atender as demandas das Secretarias Municipais.
1.3. DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVO
LOTE 01-AGUA

ITEM
Nº

01

UNID.

01

QTDE.

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MATERIAIS, SERVIÇOS OU OBRA.

4.730

Água Mineral Garrafão de 20 litros- fórmula H2o, sem muistura, isento de sujidade, sem
cor, pronta para consumo. Acondicionada em embalagem apropraida, embalagem plástica
ou de material similar de 20 litros, lacrada, com validade mínima de 12 meses a partir da
data de entrega

QTDE.

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS MATERIAIS, SERVIÇOS OU OBRA.

LOTE 02- GÁS

ITEM
Nº

01

UNID.

01

444

Gás Liquefeito de Petróleo - glp, material: composição básica de propano e butano (gás de
cozinha), unidade de fornecimento: botijão com 13 kg, retornável, aplicação: fogões
domésticos.

1.4. DOS LOCAIS DE ENTREGA:
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
End.: Rua Floriano Peixoto, 17, centro, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
Setor de Tributos Municipal
End.: Rua João Cassiano Costa, s/n, centro, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
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Secretaria Municipal de Agricultura.
End.: Rua João Cassiano Costa, s/n, centro, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
End.: Rua João Cassiano Costa, s/n, centro, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
End.: Rua João Cassiano Costa, s/n, centro, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
Secretaria Municipal de Assistência Social.
End.: Rua João Cassiano Costa, s/n, centro, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo para Crianças, Adolescente e Idosos.
End.: Rua João Cassiano Costa, s/n, centro, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
Centro de Referencia da Assistência Social –CRAS
End.: Rua Siqueira Campos, s/n centro, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS
End.: Rua São Francisco, nº 97 centro, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
Secretaria Municipal de Educação e desporto.
End.: Rua Erasmo Porangaba, s/n, centro, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
Industria do Conhecimento
End.: Rua São José, s/n, centro, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
Escola Municipal Souza Barbosa
End.: Rua São José, s/n, centro, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
Escola Municipal 02 de dezembro
End.: Conjunto Santa Inês, s/n, centro, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
Escola Municipal Governador Divaldo Suruagy
End.: Sítio Chorador, Zona Rural, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
Escola Municipal Prefeito Sebastião B. Calado
End.: Vila São Francisco, Zona Rural, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
Escola Municipal Vicente Pininga Monteiro
End.: Sítio Fernandes, Zona Rural, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
Escola Municipal Senador Teotônio B. Vilela
End.: Sítio Olho D'água, Zona Rural, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
Creche Casulo Menino Jesus
End.: Rua São Francisco, s/n, centro, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
Escola Municipal de Educação Infantil José Correia Fontan
End.: Rua São José, s/n, centro, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
Secretaria Municipal de Saúde.
End.: Rua Floriano Peixoto, 37, centro, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
Unidade Básica de Saúde - UBS Mário Leandro da Costa - PSF I .
End.: Rua Erasmo Porangaba, s/n, centro, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
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Unidade Básica de Saúde - UBS Frei Damião - PSF II .
End.: Vila São Francisco, Zona Rural, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
Unidade Básica de Saúde - UBS - PSF III .
End.: Rua João Cassiano Costa, s/n, centro, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) .
End.: Rua Erasmo Porangaba, s/n, centro, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000
Unidade Mista Marina Lamenha (UMML) .
End.: Rua Santos Dumont, s/n, centro, Paulo Jacinto - Alagoas, CEP: 57740-000

2. DA HABILITAÇÃO:
2.1.2. A empresa que não for cadastrada no município, ou no ato da apresentação de sua proposta
não estiver com sua situação fiscal regular, poderá ser habilitada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:

Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal e Dívida Ativa
da União, na forma da Lei.


Certificado de Regularidade junto ao FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.



CNDT - Certidão negativa de débitos trabalhistas.

2.3. Serão consideradas inabilitadas as propostas das empresas que deixarem de apresentar a
documentação solicitada ou a apresentarem com vícios em partes essenciais e não atenderem a
quaisquer dos requisitos exigidos para habilitação.
3. PROPOSTA:
3.1. A proposta deverá ser datilografada/impressa em papel timbrado da empresa. Sendo redigida em
linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo a razão social da empresa, CNPJ,
endereço completo, inclusive CEP, nome e código da Agência Bancária e número da conta corrente
da empresa e os valores UNITÁRIOS E TOTAIS da proposta, bem como ser assinada na última
página e rubricada nas demais pelo representante legal da empresa.
3.2. O prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data
de sua apresentação. Caso a proposta seja omissa quanto ao prazo de validade, prevalecerá o fixado
neste item.
4. DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO:
4.1. O prazo de entrega do material será de, no máximo, 02 (dois) dias corridos, contados da data do
recebimento da Nota de Empenho de Despesa, ordem de fornecimento no(s) endereço(s)
constante(s) deste Termo de Referência.
4.1.1 A ordem de fornecimento poderá ser enviada através de endereço eletrônico do licitante
vencedor
4.2. O material/produto deverá ser entregue em sua embalagem original contendo as indicações de
marca, fabricante/produtor, procedência e prazo de validade, quando for o caso.
4.3. O recebimento do material/produto será efetuado nos seguintes termos:

Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos
materiais com as especificações constantes deste Termo e com a proposta da empresa vencedora;
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Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes deste
Termo, com a proposta da empresa vencedora, e sua consequente aceitação, que se dará até 03
(três) dias úteis, a contar do recebimento provisório;
4.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.
4.5. Se a qualidade ou características do material entregue não corresponderem às especificações
exigidas neste Termo, o mesmo será devolvido ao fornecedor, para substituição no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das sanções cabíveis.
5. PRAZO DE VALIDADE DO MATERIAL:
5.1. O prazo de validade do material será de 60% do estimado para vigência do estabelecido pelo
fabricante.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
6.1.
A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes à: marca fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,
13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.3. Remover, substituir e transportar, à suas expensas, todo ou em parte, o material que estiver
em desacordo com as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano em
decorrência de transporte ou acondicionamento, providenciando a substituição do mesmo, no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;
6.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência,
o objeto com avarias ou defeitos;
6.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
6.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.7.

Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

6.1.8. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou as supressões que se fizerem no objeto,
de até 25% (vinte cinco por cento) do seu valor inicial do Contrato/Nota de Empenho;
6.1.9. O pedido de cancelamento da entrega de determinado material/produto só será aceito, se não
comprometer o andamento normal dos serviços;
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6.1.10. Assumir quaisquer danos causados diretamente ao Município ou a terceiros quando estes
tenham sido ocasionados em decorrência da entrega ou causados por seus empregados ou
prepostos;
6.1.11. A entrega do material/produto será acompanhada por servidor da Unidade solicitante,
podendo o mesmo, recusar, quaisquer material/produto que não estejam de acordo com as
especificações deste Termo;
6.1.12. Não transferir a outrem o fornecimento, objeto da nota de empenho, no todo ou em parte,
sem a prévia e expressa anuência do Município;
6.1.13. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratante.
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
7.1.
7.1.1.

São obrigações da Contratante:
Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;
7.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas
no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
7.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
7.2.
A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.
8. DA NOTA DE EMPENHO:
8.1. O Município convocará a empresa vencedora, para retirar a Nota de Empenho, a qual terá o
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação para comparecer à
Administração, sob a pena de decair do direito à contratação.
8.2. O prazo acima estabelecido para a retirada da Nota de Empenho poderá ser prorrogado uma
única vez, por igual período, quando solicitado pela empresa vencedora durante o seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo Município.
8.3. É facultado ao Município, quando a convocada não retirar a Nota de Empenho no prazo e
condições estabelecidos, ou não apresentar situação fiscal regular, convocar as empresas
remanescentes, em ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das
sanções cabíveis.
9. PAGAMENTO:
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9.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do atesto da
Nota Fiscal/Fatura, mediante Ordem Bancária em conta corrente ou por meio de Ordem Bancária
para pagamento de faturas com código de barras, de acordo com as exigências administrativas em
vigor.
9.2. Os pagamentos, mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão
realizados desde que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das
exigências legais, especialmente no que se refere às retenções tributárias.
9.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
aquisição, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
9.4. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificará, por meio de consulta eletrônica, a
regularidade do cadastramento da CONTRATADA nos sítios oficiais, devendo seu resultado ser
impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
9.5. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R$
8.000,00 (oito mil reais) poderão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com o devido “atesto”, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei n.º
8.666 de 1993.
9.6. Quando do pagamento, será efetuado a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
9.7. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
10. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO
10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar
e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a
uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
10.1.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.2. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das
falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
11.1.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 5.450,
de 2005 e do Decreto nº 3.931 de 2001, a licitante/adjudicatária, que:
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11.1.1. Não assinar a ata de registro de preços ou não retirar a nota de empenho, quando convocada
dentro do prazo de validade da proposta;
11.1.2. Apresentar documentação falsa;
11.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
11.1.4. Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
11.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
11.1.6. Cometer fraude fiscal;
11.1.7. Fizer declaração falsa e
11.1.8. Ensejar o retardamento da execução do certame.
11.2. A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
11.2.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do item (s) prejudicado(s) pela
conduta do licitante;
11.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo
de até cinco anos e
11.2.3. As sanções previstas nos subitens 11.2.1. e 11.2.2 poderão ser aplicadas cumulativamente.
11.3. Comete infração administrativa, ainda, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520,
de 2002 e do Decreto nº 5.450 de 2005, a CONTRATADA que:
11.3.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
11.3.2. Apresentar documentação falsa;
11.3.3. Comportar-se de modo inidôneo;
11.3.4. Cometer fraude fiscal e
11.3.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital e no Contrato.
11.4. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
11.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos
significativos ao objeto da contratação;
11.4.2. Multa de:
 Mora de 0,3% (zero vírgula três por cento) até o vigésimo dia consecutivo de atraso,
sobre o valor total da Nota de Empenho.
 Mora de 10% (dez por cento), após o vigésimo dia consecutivo de atraso, sobre o
valor total da Nota de Empenho.
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 Mora de 20% (vinte por cento), após o trigésimo dia consecutivo de atraso, sobre o
valor total da Nota de Empenho.
 Compensatória, de até 10% (dez por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho,
no caso de inexecução total ou parcial da obrigação assumida, podendo ser acumulada
com a multa prevista no subitem 10.4.2. “a”, “b”e “c”.

11.4.3. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de
até cinco anos;
11.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administração pelos prejuízos causados;
11.4.5. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação das multas.
11.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas, realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666 de 1993.
11.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
11.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da União ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobradas judicialmente.
11.8. Caso a Administração determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez)
dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação.
11.9. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por
conveniência administrativa, mediante ato do Ordenador de Despesas, devidamente justificado.
11.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de
licitar ou impedimento de contratar com a Administração, o licitante será descredenciado por igual
período.
11.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente.
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
12.1.
Quaisquer dúvidas existentes, quanto aos elementos deste Termo de Referência, deverá ser
consultada o setor de compras.
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ANEXO II
MODELO DE PROCURAÇÃO

A _______________, CNPJ nº ____________, situada na _________________, representada neste ato
pelo Sr.(a) ___________________, RG nº _________ – ____/__, CPF nº _________________, pelo
presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Sr.(a) ___________________,
RG nº __________ – ____/__, CPF nº _____________________, a quem confere amplos poderes
para, junto ao município de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx com referência à licitação na modalidade
XXXXXXXXXXX nº XXX/20XX, formular e ofertar lances, negociar preço, interpor recurso, desistir
de sua interposição, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, assinar contratos, fazer
declarações, assinar ata de registro de preços e assumir compromissos.

__________ (XX), _____ de __________ de 20XX.

_______________________
Assinatura
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ANEXO III
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO JACINTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
DADOS DA LICITAÇÃO
MODALIDADE Nº
XXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJETO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ:00.000.000/0000-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000.000.000
ENDEREÇO:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TELEFONE:
xxxxxxxxxxxxx
FAX:xxxxxxxxxxxxx
EMAIL:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BANCO (NOME/Nº)
AGÊNCIA Nº
CONTA CORRENTE Nº
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RG: XXXXXXXXXXXXX
ÓRGÃO EXPED.: XXXXXX
CPF:XXXXXXXXXXXXXXXXX
VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS
PRAZO DE FORNECIMENTO
60 (sessenta) dias
CONFORME EDITAL

Item

Descrição

Unidade

Quant.

01

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

UND

XX

Valor
Valor
Unitário Total R$
R$

Declaro que: nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, seguros, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens, ou prestação de serviços, bem como a mesma está vinculada
ao edital Pregão Presencial xx/2017 e seus anexos
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.
ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(LICITAÇÃO) N° XXXX
_________________________ (representante do licitante), portador da
Cédula de Identidade RG nº ____________ e do CPF nº ____________, como representante
devidamente constituído de _________________________ (identificação do licitante), inscrita no
CNPJ nº ____________, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente
Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente
pelo Licitante , e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão
licitante antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.
Município de _________________________, em ___ de_____________ de ______

________________________________________
(assinatura do representante legal do Licitante)
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ANEXO V
MODALIDADE Nº XX/20XX

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

........................................................................................., ,inscrita no CNPJ n° ................................,
DECLARA, para fins de participação no pregão nº XX/XXX, sob as sanções administrativas cabíveis
e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
(

) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da lei Complementar n/ 123,
de 14/12/2006.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constante do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006

..........................................................................
(data)

...........................................................................
(representante legal)

*ESTA DECLARAÇÃO SOMENTE SERÁ ACEITA SE VIER
ACOMPANHADA COM A CERTIDÃO EXPEDIDA PELA
JUNTA
COMERCIAL
CONFIRMANDO
O
ENQUADRAMENTO.
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ANEXO VI
MODALIDADE Nº XX/20XX

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido
pela Lei n.º 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (

).

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

________________, ______ de _________________________ de 20XX.
Local e data
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E ATENDIMENTO ÀS
EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

A (nome da empresa) ....................................................................................................... CNPJ, nº
........................................, com sede à ......................................................................, Declara, sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório, e possuem o pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação e
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

____________________________________
Data e Local
Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VIII
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE XXXXXXXX
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º xxx/2017
A Prefeitura Municipal de XXXXXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXX, na cidade de
XXXXXXXXXXXXX, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.,Tel nº
(82) XXXX-XXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX .Considerando o julgamento da licitação
na modalidade de pregão, na forma presencial, para REGISTRO DE PREÇOS nº ...xxx.../XXXX..,
publicada no .xxx..... de .xx..../..xx.../XXXX.., processo administrativo n.º xxxxxxxxxxx, RESOLVE
registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a
classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas
no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, no Decreto Federal n.º 7892/2013 e , e em conformidade com as disposições a seguir:
1.

DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual Contratação de
Empresa para XXXXXXXXXXXXXXXXX, especificado(s) no(s) item(ns).do Termo de
Referência, anexo I do edital de Pregão nº XX./2017, que é parte integrante desta Ata, assim
como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
1.1.

2.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
2.1.

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1.

São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:
3.1.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. VALIDADE DA ATA
A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura,
não podendo ser prorrogada.
4.1.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO
A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata
5.1.

Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
5.2.

Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
5.3.
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O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
5.4.

5.4.1.
A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços
aos valores de mercado observará a classificação original.
Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.5.

5.5.1.
Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra
antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
5.5.2.
Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociação.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
5.6.

5.7.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.7.1.

Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2.
Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.7.3.
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou
5.7.4.
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.8.

O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:
5.9.

5.9.1.

Por razão de interesse público; ou

5.9.2.

A pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento
do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais
condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO I AO EDITAL.
6.1.

É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Leinº 8.666/93.
6.2.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos
participantes .
XXXXXXXXXXXXXXX, xx de xxxxxxxx de20XXXX
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Assinaturas
CONTRATADO

CONTRATANTE

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PREFEITO

TESTEMUNHAS:
NOME

CPF
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ANEXO IX
MODELO
TERMO DE CONTRATO

CONTRATO
DE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, DO MUNICÍPIO DE
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX (AL),
E A EMPRESA __________, COM BASE NO
PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/20XX.

O Municipal de XXXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXXXX, na cidade de
JXXXXXXXXXXXXXXXXXX/Al,
inscrito(a)
no
CNPJ/MF
sob
o
nº
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.,Tel
nº
(82)
XXXX-XXXXX,
e-mail:
XXXXXXXXXXXXXXXXX CONTRATANTE neste ato representada pelo Exmo. Sr. Prefeito
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, casado, Prefeito, portador do Cadastro de Pessoa Física CPF nº XXXXXXXX, RG nº XXXXXXX SSP/AL, residente e domiciliado na Rua
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nesta cidade,
doravante denominado apenas de
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa _________, situada na ____________, CEP
___________, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, sob o nº ___________, Inscrição
Municipal nº _________, denominada CONTRATADA, neste ato representada peloSr.(a)
_____________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), (RG), (CPF), (CRC-___), residente e
domiciliado (a) _________________________ , tem, entre si, acordados os termos deste contrato, de
acordo com o constante na licitação referida, em observância à Lei n° 8.666/93, e as seguintes
Cláusulas e condições:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de acordo com as
especificações e condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços apresentada pela
CONTRATADA, conforme informações constantes nos preços a serem praticados encontram-se
especificados neste instrumento contratual.

1.2 É permitida a subcontratação parcial do objeto, a associação da contratada com outrem, a cessão
ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou incorporação da contratada,
não se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela com terceiros.
1.3 Com base no art. 65, inciso I, o presente contrato poderá ser alterado, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
a)
qualitativa: quando houver modificação do projeto inicial ou da especificações, para melhor
adequação técnica dos seus objetos, na forma do art. 65, inciso I, “a”, da Lei Federal 8666/93;
b)
quantitativa: a contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado contratado, na forma do art. 65 inciso I “b”, c/c §1° Lei Federal 8666/93.
c)
havendo alteração unilateral do contrato que aumente o encargo do contratado, a
Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, em
consonância com art. 65, §6ºda Lei 8.666/93.
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1.4 As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
2. CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE FORNECIMENTO
2.1 A forma de fornecimento do presente contrato, é de forma Parcelada.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO
3.1 O Valor Global do Contrato é de R$ (xxxxxxxxxx).
3.2 Nos preços previstos neste contrato estão incluídos todos os custos com material de consumo,
salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como
também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas,
utensílios e equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas,
emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel
cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação
Orçamentária a seguir especificada:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO
5.1 Os pagamentos devidos à Contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em
conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada a execução contratual, desde que não haja pendência a ser regularizada pelo
contratado.
5.2 Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, será considerada data da apresentação
da fatura aquela na qual ocorreu a regularização da pendência por parte da CONTRATADA.
5.3 A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será
calculada considerando a data do vencimento da Nota Fiscal/Fatura e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
6. CLÁUSULA SEXTA - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA –
REAJUSTAMENTO E REVISÃO
6.1 Durante o curso da execução do contrato, os preços serão corrigidos consoante as seguintes regras:
6.1.1 Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de (12) doze meses da data de
apresentação da proposta, pois trata-se de alteração dos valores inicialmente ajustados, na
periodicidade e índice pactuados, para preservar o valor inicial do contrato corroído pela variação de
custo dos insumos básicos utilizados na sua execução ou pela perda do poder aquisitivo da moeda,
decorrente da inflação, após o que a concessão de reajustamento, será feita mediante a aplicação do
INPC/IBGE.
6.1.2 A revisão de preços, alteração do valor original do contrato, para recompor o preço que se tornou
insuficiente ou excessivo, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicialmente
ajustado, em razão da superveniência de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências
incalculáveis, que agravem o custo da execução do contrato, bem assim para reduzir o seu preço com
vistas a compatibilizá-lo com os valores de mercado, dependerá de requerimento da contratada quando
visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o
desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração
quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
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7. CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1 A CONTRATADA, obriga-se a:
a)
Executar os serviços de acordo com as especificações técnicas constantes no Edital de
licitação e no presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de
expediente da Administração;
b)
Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance,
a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente
às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
c)
Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do
contrato;
d)
Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao
CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência de erros, imperícia própria ou de
auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos
decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por
exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão
ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
e)
Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f)
Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução do contrato;
g)
Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a
incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como
observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h)
Adimplir os fornecimentos exigidos pelo Edital e pelos quais se obriga, visando à perfeita
execução deste contrato;
i)
Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j)
Executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações
e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infra-estruturar e equipe técnica
necessária à sua execução;
k)
Trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l)
Oferecer garantia e assistência técnica aos bens objeto deste contrato, através de rede
autorizada do fabricante, identificando-a, quando for o caso;
m)
Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para
execução completa e eficiente do transporte e montagem dos bens;
n)
Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens,
indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total, acompanhada da NF Eletrônica conforme
legislação pertinente em vigor.
8. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
8.1 O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obrigase a:
a)
fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato;
b)
realizar o pagamento pela execução do contrato;
c)
proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa
oficial, condição indispensável para sua validade e eficácia, no prazo previsto em Lei.
9. CLÁUSULA NONA – VIGÊNCIA
9.1 O presente instrumento terá a sua vigência de XXXXXXXXXX até XX. XX.XXXX, podendo ser
acrescidos ou suprimidos através de termo aditivo, observada a legislação vigente.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – PRAZO DE ENTREGA
10.1 O prazo de entrega dos veículos ou maquinas é de 24 (vinte quatro) horas depois do recebimento
da ordem serviço nos termos deste Contrato.
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E
RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1 Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na forma do
art. 67da Lei Federal 8.666/93, bem assim receber o objeto segundo o disposto nas alíneas “a e b”, inc.
II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, competindo ao servidor ou comissão designada,
primordialmente:
11.2 Anotar, em registro próprio, as ocorrências relacionadas com a execução do contrato,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;
11.2.1 - O objeto do contrato poderá ser recebido:
11.2.2 Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do bem com a
especificação, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 10 (dez) dias.
11.2.3 Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do bem e conseqüente
aceitação.
11.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da administração
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
11.4 O Contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover reconstruir ou substituir às suas expensas,
no total ou em partes, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados, disposto no art. 69 da Lei Federal 8.666/93.
11.5 O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, previsto no art. 70 da
Lei Federal 8.666/93.
11.6 Em conformidade com art. 71 da Lei Federal 8.666/93, o contratado é responsável pelos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
11.7 A Administração rejeitará todo ou em parte, do objeto executado em desacordo com o contrato,
disposto no art. 76. da Lei Federal 8.666/93.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PENALIDADES
12.1 Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que ensejar o retardamento da
execução do certame; não mantiver a proposta; falhar ou fraudar na execução do contrato; comportarse de modo inidôneo; fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo ao direito do
contraditório e à ampla defesa, conforme previsto em legislação vigente.
12.2 Por força do Inc. II, do art. 87 da Lei nº 8666/93, a inexecução contratual, inclusive por atraso
injustificado na execução do contrato, sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de
acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
a)
0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso sobre o valor da parte dos
fornecimentos não realizados, em cumprimento ao cronograma físico-financeiro;
b)
0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor dos fornecimentos não realizados por cada dia de
atraso subsequente ao trigésimo.
c)
A multa será descontada dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE. Não existindo
créditos do contrato, o valor das multas será amigável ou judicialmente cobrado.
12.3 A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
12.4 As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
Contratado da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO
13.1 A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Legislação pertinente.
13.2 A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato unilateralmente, antes
do prazo previsto, por inadimplemento contratual ou para atender ao interesse público, tudo nos
termos da legislação em vigor.
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO
14.1 Integra o presente contrato, como se nele estivessem transcritas, as cláusulas e condições
estabelecidas no processo licitatório referido no preâmbulo deste instrumento, no Edital da licitação e
seus anexos e na proposta do licitante vencedor, apresentada na referida licitação.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO
15.1 As partes elegem a Comarca de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (AL), que prevalecerá sobre
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
contrato.
15.2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual
teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.
XXXXXXXXXXXXXXX (AL), ____ de _________________ de 20XX.

CONTRATADO

CONTRATANTE

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
PREFEITO
EMPRESA
TESTEMUNHAS:
NOME

CPF
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