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PREGAO PRESENCIAL N° 21.06.02/2018
LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS, TIPO
MAIOR DESCONTO, VISANDO FUTUROS E
EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE PASSAGENS
AEREAS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE.
O rnuniclpio de Jaguaribe, atraves da Comissao Permanente de Licitacao, devidamente nomeada
pela Portaria n° 003/2018, de 02 de janeiro de 2018, torna publico para conhecimento dos
interessados que, na data, horario e local abaixo previsto, abrira llcitacao, na modalidade Preqao
Presencial, do tipo maior desconto, para atendimento do objeto desta llcitacao, de acordo com as
condicoes estabelecidas neste Edital, observadas as disposicoes contidas na Lei Federal n° 8.666/93
e suas alteracoes posteriores, na Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002 - Lei que Regulamenta o
Preqao, sob a conducao do Pregoeiro Sr. Rafael Peixoto Amorim e sua equipe de apoio composta
por Uiara Costa Silveira e Wagner Barros Serrano, nomeados pela Portaria n° 106/2018, de 04 de
junho de 2018.
HORJ\RIO, DATA E LOCAL:
OS DOCUMENTOS DE HABILITA<;Ao E PROPOSTAS serao recebidos em sessao publica marcada
para:
As 14:00 Horas.
Do dia 11 de julhode 2018.
No endereco: Sala da Comlssao Permanente de Licitacces, na Secretaria de Planejamento e Gestao,
localizada na Rua COnego Mourao, 216, altos, Centro - Jaguaribe - CE.
CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO OS
SEGUINTES ANEXOS:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO Ill
ANEXOIV
ANEXOV
ANEXOVI

-

ESPECIFICA<;6ES DOS PRODUTOS
MODELO DE PROPOSTA DE PRE<;OS
MODELO DE DECLARA<;AO
MODELO DE PROCURA<;AO
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRE<;OS
MINUTA DE CONTRATO

1.0 - DO OBJETO
1.1- A presente licitacao tern como objeto o REGISTRO DE PRE<;OS, TIPO MAIOR DESCONTO,
VISANDO FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AEREAS PARA AS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE.
2.0- DAS RESTRICOES E CONDICOES DE PARTICIPACAO
2.1-RESTRICOES DE PARTICIPACAO:
2.1.1- Nao podera participar empresa declarada midonea ou cumprindo pena de suspensao, que lhes
tenham sido aplicadas, por forca da Lei de ucuacoes nQ 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteracoes posteriores e da Lei do Pregao n° 10.520, de 17 de julho de 2002.
2.1.2- Nao podera participar empresa com falencia decretada;
2.1.3- Nao sera admitida a participacao de interessados sob a forma de cons6rcio ou grupo de
empresas;
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2.1.4- Quando um dos s6cios representantes ou responsaveis tecnicos da Licitante participar de mais
de uma empresa especializada no objeto desta ucitacao, somente uma delas podera participar do
certame licitat6rio.
2.2- DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:
2.2.1- Podera participar do preqao pessoa juridica, EXCLUSIVAMENTE, enquadrada como ME
(micro-empresa) e/ou EPP (empresa de pequeno porte), conforme determina o art. 48. lnciso Ida
Lei Complementar n° 147/2014, de 07 de agosto de 2014, localizada em qualquer Unidade da
Federacao, desde que atenda a todas as exiqencias constantes deste edital e seus anexos.
2.2.1.1- Em se tratando de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, nos termos das Leis
Complementares n° 123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos beneficios previstos nos
arts. 42 a 45 da referida Lei, a licitante tera que apresentar declaracao de que se enquadra na
condlcao de ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno porte), emitida em papel timbrado da
empresa pelo(s) s6cio(s) que detenha(m) os poderes de administracao da sociedade;
3.0- DOS ENVELOPES
3.1- A docurnentacao necessaria a Proposta de Precos, bem coma a Habilitacao, devera ser
apresentada a Pregoeiro, em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, hora e local indicado no
prearnbulo deste Edital, conforme abaixo:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)
CNPJ:
ENVELOPE N° 01 - PROPOSTA DE PRECO
PREGAO PRESENCIAL N° 21.06.02/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE

(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)
CNPJ:
ENVELOPE N° 02- DOCUMENTOS DE HABILITACAO
PREGAO PRESENCIAL N° 21.06.02/2018

3.2-

E obrigat6ria a assinatura de quern de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE PRE<;OS.

3.3- Os Documentos de Habilitacao e as Propostas de Precos deverao ser apresentadas por preposto
da licitante com poderes de representacao legal, atraves de procuracao pubflca, ou particular com
firma reconhecida. A nao apresentacao nao implicara em inabilltacao. No entanto, o representante
nao podera pronunciar-se em name da licitante, salvo se estiver sendo representada por um de seus
dirigentes, que devera apresentar c6pia do contrato social e documento de identidade.
3.4- Qualquer pessoa podera entregar os Documentos de Habilitacao e as Propostas de Precos de
mais de uma licitante. Porern, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracao, podera
representar mais de uma licitante junto a Comissao, sob pena de exclusao sumaria das licitantes
representadas.
4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO-ENVELOPE N° 02.
4.1- Os Documentos de Habilitacao deverao ser apresentados da seguinte forma:
4.1.1- Em originais ou publicacao em 6rgao Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de c6pia
autenticada em Cart6rio, exceto para a garantia, quando houver, cujo documento comprobat6rio
devera ser exibido exclusivamente em original;
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4.1.2- Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hip6tese do
documento nao canter expressamente o prazo de validade, devera ser acompanhado de declaracao
ou reqularnentacao do 6rgao emissor que disponha sabre a validade do mesmo. Na ausencla de tal
declaracao ou reqularnentacao, o documento sera considerado valido pelo prazo de 30 (trinta) dias, a
partir da data de sua ernissao;
4.1.3- Preferencialmente, rubricados e numerados sequencialmente, na ordem deste Edital, da
primeira a ultirna paqina, de modo a refletir seu nurnero exato;
4.2- DA PROPOSTA DE PRECO- ENVELOPE N° 01.
4.2.1- As propostas deverao ser apresentadas em papel timbrado da licitante, preenchida em via(s)
datilografadas/digitadas ou impressas por qualquer processo mecanlco, eletr6nico ou manual, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, entregue em envelope lacrado.
4.3- AS PROPOSTAS DE PRECOS DEVERAO, AINDA, CONTER:
4.3.1- A razao social, local da sede e o nurnero de inscricao no CNPJ da licitante;
4.3.2- Assinatura do Representante Legal;
4.3.3- lndicacao do prazo de validade das propostas, nao inferior a 60 (sessenta) dias, contados da
data da apresentacao das mesmas;
4.3.4-A marca dos produtos e/ou fabricante, nos casos em que couber;
4.3.5- Preco unitario e total propostos, cotados em moeda corrente nacional, em algarismos, ja
consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, taxas, contribuicoes e demais
encargos incidentes direta e indiretamente no objeto deste Edita!;
4.3.6- Planilha de Precos, contendo precos unitarios e totais de todos os itens constantes do ANEXO
I - Especifica~oes dos Produtos.
4.3.7- Correrao por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de
explicitar em sua proposta.
4.3.8- Os valores deverao ser cotado em algarismos, em moeda corrente nacional, com duas casas
decimais e por extenso. Ocorrendo divergencia entre os valores propostos, prevalecerao os descritos
por extenso e, no caso de incompatibilidade entre os valores unitario e total, prevalecerao os valores
unitarios
5.0 - EXIGENCIAS PARA HABILITACAO:
5.1- HABILITACAO JURiDICA:
5.1.1- Cedula de identidade do responsavel legal ou slqnatario da proposta.
5.1.2- Ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos (quando nao
consolidados}, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro
Comercial em caso de empresa individual, e no caso de sociedade por acoes, acompanhado da data
da assembleia que elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscricao
do ato constitutive, acompanhado de prova da diretoria em exercicio.
5.1.3- PROVA DE INSCRICAO NA:
a)Fazenda Federal (CNPJ);
b)Fazenda Estadual, (CGF}, se for o caso;
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c)Alvara de funcionamento;
5.2- REGULARIDADE

FISCAL E TRABALHIST A:

5.2.1- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio au sede
do licitante.
a) A cornprovacao de quitacao para com a Fazenda Federal devera ser feita atraves da Certidao
Negativa de Tributes e Contribuicoes Federais e da Divida Ativa da Uniao, emitida nos moldes da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.751, de 02.10.2014;
b) A cornprovacao de regularidade para com a Fazenda Estadual devera ser feita atraves de Certidao
Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Estadual;
c) A cornprovacao de regularidade para com a Fazenda Municipal devera ser feita atraves de
Certidao Consolidada Negativa de Debitos inscritos na Divida Ativa Municipal.
5.2.2- Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Service - FGTS, atraves
de Certificado de Regularidade de Situacao - CRS;
5.2.3- Prova de inexistencla de debitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, atraves da
Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.
5.3- QUALIFICACAO

TECNICA:

5.3.1- Atestado(s) de desempenho anterior fornecido par pessoa juridica de direito publico ou privado,
com identlflcacao e firma reconhecida do assinante, que comprove que o licitante esteja realizando ou
tenha realizado fornecimento compativel com o objeto da presente licita9ao, acompanhado de seus
respectivos documentos contratuais e fiscais
5.4- QUALIFICACAO

ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.1-Certidao negativa de falencia e concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da
PROPONENTE, Justica Ordinaria;
5.5- OUTRAS EXIGENCIAS:

5.5.1- Declaracao expressa de que atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da CF/88, conforme
modelo do Anexo Ill, com identificacao e firma reconhecida do assinante.
5.5.2- Declaracao de Adimplencia, expedida pela Secretaria de Planejamento e Gestao do Municfpio
de Jaguaribe/CE, em horario de atendimento ao publico (07:30 hs as 11 :30 hs). Observacao: para
expedicao da declaracao sera necessario a CND do Municipio (Jaguaribe).
5.5.3- A docurnentacao devera ser apresentada em qualquer processo de fotoc6pia, obrigatoriamente
autenticada em Cart6rio. Caso a docurnentacao tenha sido emitida pela Internet, s6 sera aceita se for
original, se for c6pia devera tarnbem ser autenticada em Cart6rio.
5.5.4 - Os documentos apresentados deverao ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com excecao dos documentos que
sao validos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, o preco registrado na Ata
de Registro de Precos sera com a sede que apresentou a docurnentacao.
6.0- DO RECEBIMENTO

DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO

6.1- A abertura da presente licitacao dar-se-a em sessao publica, dirigida par um Pregoeiro, a ser
realizada no endereco constante do Prearnbulo, de acordo com a legisla9ao mencionada no
prearnbulo e o conteudo deste edital.
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6.2- Antes do inlcio da sessao, os representantes dos interessados em participar do certame, deverao
se apresentar para credenciamento junto aota) Pregoeiro(a}, devidamente munidos de documentos
que os credenciem a participar desta licitacao, inclusive com poderes para formutacao de ofertas e
lances verbais.
6.3- No dia e local designado neste edital, na presence dos representantes dos licitantes,
devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o(a) Pregoeiro(a)
recebera, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de
preco e a docurnentacao exigida para a habilitacao dos licitantes, registrando em ata a presenca dos
participantes.
6.4- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento sera
aceito pelo(a) Pregoeiro(a}, salvo no caso do item 9.5 deste edital.
6.5- Cada licitante credenciara representante que sera admitido a intervir nas fases do procedimento
licitat6rio ea responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua representada.
6.5.1- Por CREDENCIAMENTO entende-se a apresentacao conjunta dos seguintes documentos:
a) documento oficial de identidadedo Socio Administradore do Procuradorse for o caso;
b) documento que comprove a capacidade de representacao, na forma da lei, inclusive com outorga
de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances verbals de precos e praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante.
c) declaracao na forma do modelo n° 02 do anexo Ill deste edital.
6.6-Caso o representante seja socio da empresa licitante com poderes de representacao, sociogerente, diretor da licitante ou titular de firma individual, deverao ser apresentados documentos que
comprovem tal condicao (atos constitutivos da pessoa jurfdica, ata de sua eletcao, etc.), nos quais
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obriqacoes em decorrencia de tal
investidura.
6. 7-Nos demais casos deverao ser apresentados procuracao por instrumento publico ou particular,
este ultimo com firma reconhecida em cart6rio e acompanhada de copia do ato de investidura do
outorgante (atos constitutivos da pessoa jurfdica, ata de eleicao do outorgante, etc.), conforme
modelo constante do Anexo IV deste edital.
6.8- Em se tratando de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, nos termos das Leis
Complementares n° 123/2006 e 147/2014, para que essa possa gozar dos beneffcios previstos nos
arts. 42 a 45 da referida Lei, a licitante tera que apresentar declaracao de que se enquadra na
condicao de ME (Microempresa) ou EPP (Empresa de Pequeno porte}, emitida em papel timbrado da
empresa pelo(s) s6cio(s) que detenha(m) os poderes de adrninistracao da sociedade;
6.9- Caso o proponente enquadrado na condlcao de microempresa ou empresa de pequeno porte
nao apresente a certldao, na forma do em anterior, este podera participar do procedimento licitat6rio,
sem direito, entretanto, a fruic;ao dos beneffcios previstos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n.?
123/2006.
6.10-Estes documentos ( originais ou c6pias autenticadas em Cart6rio) deverao ser entregues fora
dos envelopes, para que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura dos
envelopes "Propostas de Precos".
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6.11-A nao apresentacao ou incorrecao insanavel de quaisquer dos documentos de credenciamento
do preposto nao lnabilitara o licitante, mas irnpedira o oferecimento de lances verbais pelo licitante
durante a sessao do preqao ate que seja cumprido o disposto nos itens 6.5 e 6.6 deste edital,
quando for o caso.
6.12-No decorrer do procedimento licitat6rio, os licitantes poderao nomear representantes, case nao
os tenha feito, descredenciar ou substituir os ja nomeados, desde que apresente os documentos
exigidos no item 6.6 deste edital. Entretanto, nao sera admitida a participacao de um mesmo
representante para mais de uma empresa licitante
7.0- DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS
7 .1- 0 Pregao sera realizado pelo sistema presencial.
7.2- 0 julgamento da licitacao sera realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas etapas
somente para fins de ordenamento dos trabalhos, e obedecera ao criterlo do menorpreco por lote.
7.2.1- A etapa de classificacao de precos cornpreendera a ordenacao das propostas de todas as
licitantes, a ctassiticacao inicial das propostas passiveis de ofertas de lances verbais, a oferta de
lances verbais das licitantes proclamados para tal a classiftcacao final das propostas e exame da
aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor;
7.2.2- A etapa de habilitacao, declaracao da licitante vencedora e adiudicacao cornpreendera a
verificacao e analise dos documentos apresentados no envelope "Documentos de Habilitacao" da
licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exiqencias constantes do
presente edital, bem como a declaracao da licitante considerada vencedora do certame e a
adiudicacao. sendo esta uitima feita caso nao ocorra interposicao de recurso.
7.3- Ap6s a entrega dos envelopes nae cabera desistencia, salvo por motive justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Pregoeiro.
7.4- Da reuniao para recebimento, abertura e classificacao das propostas e habilitacao, sera lavrada
ata circunstanciada, que mencionara todas as licitantes, as propostas apresentadas, as observacoes
e irnpuqnacoes feitas pelas licitantes e demais ocorrencias que interessarem ao julgamento da
licitacao, devendo ser assinadas pela Pregoeiro e Equipe de Apoio e por todos os(as) representantes
presentes das licitantes ou par representantes entre eles escolhidos, sendo o numero minima de dois
licitantes;
7.5- A reuniao mencionada no item anterior podera ser gravada, pela Pregoeiro e Equipe de Apoio,
por qualquer meio de reproducao rnecanica ou eletronica, como a totoqrafica, clnematoqrafica,
fonoqrafica ou de outra especie. A Pregoeiro cornunicara as licitantes qual o meio de gravacao estara
utilizando e os registros decorrentes desta poderao ser utilizados para cornprovacao de atos e fates
nele contidos, sendo que sera arquivada por um periodo de 60 (sessenta) dias ap6s a data da
reuniao.
7.6- A licitante vencedora sera convocada a apresentar a proposta de preco definitiva e assinar a Ata
de Registro de Precos, nos termos da miriuta constante do Anexo V deste edital.
7.7- O Municipio de Jaguaribe se reservara ao direito de efetuar diliqencias visando confirmar as
informacoes apresentadas pela licitante sabre as caracteristicas dos produtos ofertados. Caso sejam
encontradas discrepancies entre informacoes contidas em documentacao impressa e na proposta
especifica, prevalecerao as da proposta. Se inexequiveis, este fate unpucara na desclasslflcacao da
proposta da licitante.
8.0- DA FASE DE CLASSIFICACAO DE PRECOS
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8.1- Serao abertos os envelopes "Proposta de Preco" de todas as licitantes e a Pregoeiro informara
as participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preco para o fornecimento
do(s) objeto(s) da presente licitacao e os respectivos valores ofertados.
8.2- A Pregoeiro fara a ordenacao dos valores das propostas, em ordem decrescente, de todas as
licitantes, classificando a licitante com proposta de menor preco por lote e aquelas que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10,0% (dez por cento)
relativamente a de menor preco, para que seus(suas) representantes participem dos lances verbais.
8.2.1- Quando nao forem verificadas no mfnimo 03 (tres) propostas de precos nas condicoes
definidas no item 8.2, a Pregoeiro classificara as melhores propostas, ate o maxirno de 03 (tres),
para que seus(suas) representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os precos
oferecidos nas propostas escritas.
8.3- Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentacao de lances verbais, que deverao ser
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com precos decrescentes.
8.3.1- A Pregoeiro convidara individualmente os(as) representantes das licitantes, de forma
sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor preco e os
demais, em ordem decrescente de preco.
8.3.2- S6 serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance que tenha sido
anteriormente registrado, nao sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.3.3- Caso nao mais se realizem lances verbais, sera declarada encerrada a etapa competitiva e
ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo criteria de menor preco,
8.3.4- A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado(a) pela Pregoeiro, impllcara
exclusao da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua ultirna proposta
registrada para classificacao, no final da etapa competitiva.
8.3.5- Ap6s o encerramento da etapa de lances, a Pregoeiro verificara a existencia de ME e EPP,
para os efeitos do contido na Lei Complementar 123/2006, procedendo como previsto no item 9.
8.4- Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificacao final das propostas, a
Pregoeiro exarninara a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
8.4.1- Sera verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preco e os valores estimados
para a contratacao.
8.5- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se
realizem lances verbais, o desempate se fara por sorteio, em ato pubiico, na pr6pria sessao do
Preqao, observado, primeiramente, o disposto no item 8.5.1.
8.5.1- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006, a Pregoeiro aplicara os cnterios para desempate em favor da
microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma:
8.5.1.1- Entende-se por empate aquelas situacoes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superior ao
melhor preco.
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8.5.1.2forma:

Para efeito do disposto no item 8.5.1.1, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta
de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, sob pena de
preclusao, situacao em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;
II - Nao ocorrendo a contratacao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso
I deste item, serao convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hip6tese do item
8.5.1.1 deste Edital, na ordem classificat6ria, para o exerclcio do mesmo direito, tarnbem todos no
prazo de cinco minutos cada, sob pena de preclusao:
Ill - no caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 8.5.1.1, inciso I deste Edital, sera
realizado sorteio para definir aquele que primeiro podera apresentar melhor oferta.
8.5.1.3- Na hip6tese da nae contratacao nos termos previstos no item 8.5.1.2 deste Edital, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.5.1.4- 0 disposto no item 8.5.1.2 somente se aplicara quando a melhor oferta inicial nao tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.5.1.5- Ap6s o desempate, podera a Pregoeiro ainda negociar um melhor preco caso ela nao atinja
o valor de referencia definido pela administracao publica.

8.6- Nas situacoes em que nae se realizem lances verbais, ou depois de declarado o encerramento
da etapa competitiva, ou se a oferta nao for aceitavel ou no exame de oferta subsequente, a
Pregoeiro podera negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preco melhor para a
Administracao.
8. 7- Nao podera haver desistencia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente as
penalidades constantes deste edital.
8.8- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n."
01 (Propostade Preco), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital, ou com
irregularidades, bem como os que apresentarem precos excessivos ou manifestamente inexequfveis,
serao consideradas desclassificadas, nao se admitindo cornplernentacao posterior.

8.8.1- Considerar-se-ao precos manifestamente inexequfveis aqueles que forem simb61icos, irris6rios
ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
8.9- Em caso de diverqencla entre informacoes contidas em docurnentacao impressa e na proposta
especffica, prevalscerao as da proposta. Em case de diverqencia entre informacoes contidas nos
documentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porern nao exigidos, prevalecerao as
primeiras.
9.0- DA FASE DE HABILITACAO E DO JULGAMENTO
9.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 8 deste edital, e sendo aceitavel a proposta
classificada em primeiro lugar, a Pregoeiro anunciara a abertura do envelope referente aos
"Documentos de Habuitacao" desta licitante.
9.2- As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n° 02
(Documentosde Habilitacao),ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital,
ou com irregularidades, serao consideradas inabilitados, nao se admitindo cornplernentacao posterior,
salvo disposto no item 9.2.1.
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9.2.1- Na forma do que dlspoe o art. 42 da Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, a cornprovacao
da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente sera exigida para
efeito de assinatura do contrato.
9.2.1.1Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasiao de participacao neste
procedimento licitat6rio, deverao apresentar toda a docurnentacao exigida para efeito de
cornprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao.
9.2.1.2- Havendo alguma restricao na cornprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo
de 02 (dois) dias uteis, contado a partir do momento em que a proponente for declarado o vencedora
do certame, para requlanzacao da docurnentacao, pagamento ou parcelamento do debito, e emissao
de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.
9.2.1.3- A nae reqularizacao da docurnentacao, no prazo previsto no item anterior, imphcara
decadencia do direito a contratacao, sem prejufzo das sancoes previstas no art. 81 da Lei n°
8.666/93, sendo facultado a Administracao convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classiflcacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

a

9.2.1.4- Sera inabilitada a licitante que nae atender as exiqencias deste edital referentes fase de
habnitacao, bem come apresentar os documentos defeituosos em seu conteudo e forma, e ainda, a
ME ou EPP que nao apresentar a reqularizacao da docurnentacao de Regularidade Fiscal no prazo
definido no item 9.2.1 acima.

9.3- Constatado o atendimento das exigencias fixadas no edital, a licitante sera declarada vencedora,
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitacao, pela Pregoeiro, caso nao haja intencao de interposicao de
recurse.
9.4- Se a oferta nao for aceitavel ou sea licitante desatender as exigencias habilitat6rias, a Pregoeiro
exarninara a oferta subsequente, permitida reneqociacao - item 8.6 do edital, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo a verificacao da habilitacao da licitante, na ordem de classificacao, e
assim sucessivamente, ate uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo a respectiva
licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.

9.5- A licitante declarada vencedora do certame devera apresentar, na pr6pria sessao, Proposta de
Pre90 formal que ratifique o ultimo lance ofertado, se for o case. E facultado aa Pregoeiro prorrogar o
prazo, motivadamente, por 24 (vinte e quatro) horas, contados da notiticacao realizada na audiencia
publica do Preqao;
9.6- Da sessao do Pregao sera lavrada ata circunstanciada, que rnencionara as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classlficacao, a anatise da
documentacao exigida para habilitacao e os recurses interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao
final, pela Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos(as) representante(s) credenciados(as) das
licitantes presentes a sessao ou por representantes entre eles escolhidos, sendo o numero mfnimo de
dois licitantes.
9.7- Ao final da sessao, case nao haja intencao de interposicao de recurse e o preco final seja igual
ou inferior ao previsto para a prestacao dos services, sera feita, pela Pregoeiro, a adiudicacao a
licitante declarada vencedora do certame e encerrada a reuniao. Posteriormente, o processo,
devidamente instruido, sera encaminhado para a autoridade competente para homoloqacao e
subsequente contratacao.
9.8- Os envelopes com os documentos relatives a habilitacao das licitantes nao declaradas
vencedoras serao retirados pelos(as) representantes das licitantes na pr6pria sessao. Os
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remanescentes permanecerao em poder da Pregoeiro, devidamente lacrados, durante 20 (vinte) dias
corridos a disposicao das licitantes. Findo este prazo, sem que sejam retirados, serao destrufdos.
10.0 · DOS RECURSOS
10.1- Ao final da sessao, depois de declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante
podera manifestar, imediata e motivadamente, a intencao de interpor recurse, com registro em ata da
sfntese das suas razoes, podendo juntar memoriais no prazo de 03 (tres) dias, ficando as demais
licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazoes em igual nurnero de dias, que
comscarao a correr do termino do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
10.1.1- A falta de rnanifestacao imediata e motivada da licitante em recorrer, ao final da sessao do
Preqao, importara a preclusao do direito de recurse e a adiudicacao do objeto da llcitacao pela
Pregoeiro a licitante vencedora.
10.1.2- A peticao podera ser feita na pr6pria sessao e, se oral, sera reduzida a termo em ata,
facultado aa Pregoeiro o exame dos fates e julgamento imediato do recurse.
10.2- 0 acolhimento de recurse irnportara a invalidacao apenas dos atos insuscetfveis de
aproveitamento.

10.3- Os autos do processo administrative perrnanecerao na Cornissao de Licitacao, com vista
franqueada aos interessados.
10.4- Decididos os recurses e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Ordenador(a)
de Despesas hornoloqara o procedimento licitat6rio e adjudicara o objeto a licitante declarada
vencedora do certame, determinando a convocacao destas para a assinatura da respectiva Ata de
Registro de Precos.
10.5- Os recurses e impuqnacoes interpostos fora dos prazos nao serao conhecidos.
11.0 - DAS OBRIGACOES DA EMPRESA VENCEDORA
11.1- Entregar os produtos no almoxarifado da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, mediante
solicitacao previa do CONTRATANTE, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da respectiva Ordem de Compra, tudo de acordo com as especlficacoes constantes da
proposta apresentada.
11.2- Prestar o service do objeto do Contrato, junta a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, de
conformidade com as condicoes e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na proposta
vencedora do certame, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de
Service:
12.0 - DAS CONDICOES PARA FORMALIZACAO E ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS, FORNECIMENTO E VIGENCIA.
12.1- Ap6s a homoloqacao do resultado da presente licitacao sera lavrada Ata de Registro de Precos
e convocada a vencedora para sua assinatura no prazo maxima de 05 (cinco) dias uteis, contados da
data da sua convocacao.
12.2- O prazo para assinatura da Ata de Registro de Precos podera ser prorrogado par uma vez, par
igual perfodo, quando solicitado pela empresa vencedora durante seu transcurso e desde que ocorra
motive justificado e aceito pela SECRETARIA CORRESPONDENTE.
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12.3- O nae cumprimento do disposto no item anterior sujeitara a empresa vencedora ao disposto nos
artigos 64 a 81 da Lein° 8.666/93 e ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor a
ser registrado na Ata de Registro de Precos,
12.4- O prazo de vigencia da Ata de Registro de Precos sera de 12(doze) meses a contar da data da
sua assinatura.
12.5- A licitante que injustificadamente, nao apresentar docurnentacao exigida para o certame,
apresentar declaracao falsa, nao assinar a Ata de Registro de Precos, ensejar o retardamento da
execucao do seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do ajustado,
comportar-se de modo inid6neo, cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a
Administracao Publica pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste
Edita! e das demais corninacoes legais.
13.0 -DO REGISTRO DE PRECOS
13.1- A Ata de Registro de Precos, durante sua v1gencia, podera ser utilizada pelas Unidades
Administrativas da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, na condicao de orqaos participantes, e por
qualquer outro 6rgao ou entidade da Adrninistracao que nao tenha participado do certame licitat6rio,
mediante previa consulta, desde que devidamente comprovada a vantagem.
13.2- Os 6rgaos e entidades que nao participaram do Registro de Precos, quando desejarem fazer
uso da Ata de Registro de Precos deverao manifestar o seu interesse junto as Secretarias
Competentes da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, que indicarao as possiveis licitantes e respectivos
precos registrados.
13.3- Cabera a empresa adjudlcatarla beneflclarta da Ata de Registro de Precos, observada as
condicoes nela estabelecidas, optar ou nao pelo fornecimento dos produtos, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento nao prejudique as obriqacoes
anteriormente assumidas.
13.4- As aquisicoes adicionais a que se refere o item anterior nao poderao exceder, por 6rgao ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Precos,
13.5- A existencia de precos registrados nao obriga aos 6rgaos ou entidades Participantes, a adquirir
o objeto licitado, sendo facultada a realizacao de licitacao especffica para a aquisicao pretendida,
assegurado ao beneficiario do registro a preferencia de fornecimento em igualdade de condicoes.
13.6- Na hip6tese de ocorrencia da situacao a que se refere o item 12.3, sera convocada outra
licitante, observada a ordem de classificacao, ocaslao na qual a Pregoeiro avaliara a aceitabilidade da
oferta e a docurnentacao do convocado, podendo, ainda, negociar diretamente com esta para
obtencao de preco melhor.
14.0 - DAS ALTERACOES NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
14.1- A Ata de Registro de Precos podera sofrer alteracoes obedecidas as disposicoes contidas no
art. 65 da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alteracoes.
14.2- O preco registrado podera ser revisto em decorrencia de eventual reducao daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo as Secretarias Competentes
da Prefeitura Municipal de Jaguaribe promover as necessaries neqociacoes junto as licitantes.
14.3- Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preco
praticado no mercado, as Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Jaguaribe convocarao
a licitante visando a neqociacao para reducao de precos e sua adequacao ao praticado no mercado.
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14.4- Frustrada a neqoclacao, a licitante sera liberada do compromisso assumido e as Unidades
Administrativas da Prefeitura Municipal de Jaguaribe convocarao as demais licitantes visando igual
oportunidade de neqoclacao.
14.5- Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e a licitante nao puder
cumprir o compromisso, devera apresentar as Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe, requerimento com as devidas justificativas e cornprovacoes acerca do assunto.
14.6- As Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, ap6s analise do
requerimento, poderao liberar a licitante do compromisso assumido, sem aplicacao da penalidade,
case confirmada a veracidade justificativas e comprovantes apresentados, e se a comunicacao
ocorrer antes do pedido de fornecimento.
14.7- Ocorrendo a liberacao da licitante conforme o item acima, as Unidades Administrativas
Prefeitura Municipal de Jaguaribe convocara as demais licitantes visando igual oportunidade
neqociacao.

da
de

14.8- Nao havendo exito nas neqociacoes, as Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe procederao com a revoqacao da Ata de Registro de Precos, adotando as medidas cabfveis
para obtencao de ajuste mais vantajoso.
15.0- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
15.1- As Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Jaguaribe poderao cancelar o registro
de precos, sem prejulzo das sancoes cabfveis:
15.1.1-

Quando a Licitante:

a) Nao mantiver, ou deixar de comprovar que mantern as condicoes de habilitacao e qualificacao
exigidas neste Edital;
b) Nao atender, ou atender parcialmente, os precos e as condicoes estipuladas;
c) Reincidir em faltas no cumprimento das obriqacoes que decorrerem do Edital e da Ata de Registro
de Precos;
d) Recusar-se a revisao de precos proposta pelas Unidades da Administracao da Prefeitura Municipal
de Jaguaribe, com o intuito de adequa-los aos praticados no mercado;
e) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender as solicitacoes de fornecimento em
razao dos precos registrados, pela indisponibilidade do bem no mercado, ou, ainda, em decorrencia
de case fortuito ou forca maior.
15.1.2- Quando as Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Jaguaribe:
a) Verificar que os precos praticados no mercado sao mais vantajosos no que se refere ao subitem
14.4 deste edital;
b) Entender, motivadamente, conveniente e oportuno por razoes de interesse publico;
c) Constatar fato impeditivo a rnanutencao dos precos registrados.
15.2- A licitante podera solicitar o cancelamento do seu registro de precos na ocorrencia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execucao do ajustado, decorrentes de case fortuito
ou torca maier, devidamente comprovados.
16.0 - DA FISCALIZA<;AO
16.1- A execucao da Ata de Registro de Precos sera objeto de acompanhamento, fiscalizacao
avaliacao por intermedio das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
16.2- A fiscalizacao de que trata o subitem anterior sera exercida
Administrativas da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

no interesse

e

das Unidades
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16.3- Quaisquer exigencias de fiscalizacao inerentes ao objeto da Ata de Registro de Precos deverao
ser prontamente atendidas pelo licitante, sem qualquer onus para as Unidades Administrativas da
Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
17.0-DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES
17.1- Ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
ff sica ou jurfdica podera solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocat6rio deste
Pregao Presencial.
17.2- Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitacao perante a Administracao a
pessoa que nao o fizer dentro do prazo fixado no subitem acima, hip6tese em que tal comunicacao
nao tera efeito de recurso.
17.3- A impuqnacao feita tempestivamente pela licitante nao o impedlra de participar do processo
licitat6rio ate o transito em julgado da decisao a ela pertinente.
17.4- Somente serao aceitas solicitacoes de esclarecimentos, providencias ou impuqnacoes mediante
peticao confeccionada em maquina datiloqrafica ou impressora eletr6nica, em tinta nao lavavel, que
preencham os seguintes requisitos:
a) O enderec;:amentoa Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Jaguaribe;
b) A identificacao precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos
documentos comprobat6rios) se for o caso, contendo o name, prenome, estado civil, profissao,
domicflio, nurnero do documento de identificacao, devidamente datada, assinada e protocolada na
sede da Comissao de t.icitacao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, dentro do prazo legal.
17.5- Cabera a Pregoeiro decidir sabre a peticao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
17.6- Acolhida a peticao de impuqnacao contra o ato convocat6rio que importe em rnodlficacao dos
termos do edital sera designada nova data para a realizacao do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a atteracao nao afetar a formulacao das propostas.
18.0 - DA CONTRATAC.AO
18.1- Durante o prazo de validade do registro de precos, as empresas detentoras poderao ser
convidadas a firmar contratacoes de fornecimento, nos moldes da minuta de contrato constante do
Anexo VI deste edital, observadas as condicoes fixadas neste Edita! e nas determinacoes contidas
na legislac;:ao pertinente.
18.2- Aplica-se as contratacoes de fornecimento decorrentes de registro de precos o disposto no
Capftulo Ill da Lei Federal n.0 8.666/93, com suas respectivas alteracoes posteriores, no que couber.
18.3- Na hip6tese de a licitante primeira classificada ter seu registro cancelado e/ou nao firmar a
contratacao no prazo e condicoes estabelecidos, podera ser firmada contratacao com as demais
licitantes, convocadas pela ordem crescente de suas classlficacoes, ate que uma delas demonstre
interesse, desde que nas mesmas condlcoes propostas pela primeira colocada e atendidas as
especificacoes e prazos exigidos neste Edital.
18.4- A contratacao resultante do objeto deste Edital reqer-se-a ainda pelas normas fixadas pelo
C6digo de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078, de 11.09.90.
19.0 - DA ENTREGA DOS PRODUTOS I SERVICOS
19.1- Entregar os produtos no almoxarifado das Secretarias da Prefeitura Municipal de Jaguaribe,
mediante solicitacao previa da CONTRATANTE, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar
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da data do recebimento da respectiva Ordem de Compra, tudo de acordo com as especificacoes
constantes da proposta apresentada.
19.2- Prestar o service do objeto do Contrato, junta a Prefeitura Municipal de Jaguaribe, de
conformidade com as condicoes e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na proposta
vencedora do certame, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de
Service;
20.0 - DO PAGAMENTO
20.1- O pagamento sera efetuado, no prazo de ate 30 (trinta) dias ap6s a entrega do objeto licitado,
mediante apresentacao da Nata Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pelas
Secretarias da Prefeitura Municipal de Jaguaribe e demais unidades administrativas participantes do
presente Registro de Precos.

20.1.1- Para fins de pagamento a empresa contratada devera manter as mesmas condlcoes de
habilitacao, cuja confirmacao sera feita atraves de consulta ao CRC ou atraves da internet nos
respectivos sites dos 6rgaos emissores das certidoes de regularidade fiscal.
20.2- Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstancia que desaprove a liquidacao da
despesa, o pagamento sera sustado ate que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras
necessarias, nao ocorrendo, neste caso, quaisquer onus para as Unidades Administrativas da
Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
20.3- 0 CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
eventuais multas e/ou indenizacoes devidas pela CONTRATADA, assegurado o direito ao
contradit6rio e ampla defesa.

a

21.0 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.
21.1- Ficara impedido de licitar e contratar com a Adrnlnistracao, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motives determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabllitacao
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:

a) Ensejar retardamento da realizacao do certame.
b) Cometer fraude fiscal.
c) Deixar de apresentar documento exigido para participacao no certame.
d) Apresentar documento ou declaracao falsa.
e) Nao mantiver a proposta de menor preco ofertado em qualquer fase do certame.
f) Comportar-se de modo inidoneo.
g) Cometer fraude na prestacao dos services, e
h) Descumprir prazos.
21.2- As penalidades serao obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe e, no caso de suspensao de licitar, a licitante devera ser descredenciada par igual perlodo,
sem prejuizo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cornlnacoes legais.
21.3- A CONTRATADA sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obriqacoes, a
advertencias, suspensoes e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao
Publica, sem prejufzo das sancoes legais na esfera cfvel e criminal, alern de multas estipuladas na
forma a seguir:
a) Multa de 10% (dez par cento) sabre o valor homologado, em caso de recusa da licitante em
assinar a Ata de Registro de Precos em 05 (cinco) dias uteis, contados da data de sua convocacao,
b) Multa de 0,3% (tres decimos par cento) ao dia, ate o triqesimo dia de atraso na entrega dos
produtos, sobre o valor global do Contrato.
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c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:
c.1) Atraso, superior a trinta dias na entrega dos produtos.
c.2) Desistencia de entregar os produtos.
21.4- As multas previstas nas alfneas anteriores, nao serao aplicadas de modo cumulativo.
21.5- 0 valor da multa aplicada sera deduzido pelas Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal
de Jaguaribe, por ocasiao do pagamento, momenta em que a unidade responsavel pelo mesmo
comunicara a CONTRATADA.
21.6 - As suspensoes referentes aos direitos de licitar e contratar com a Administracao Publica serao
aplicadas a CONTRATADA pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadirnplencla
acarretar prejufzos para a Administracao.
21. 7- A declaracao de lnidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Jaguaribe
sera aplicada
CONTRATADA que der causa, por duas vezes,
suspensao prevista no item
anterior.

a

a

21.8-As sancoes previstas no item 21.7 poderao ser aplicadas a CONTRATADA que:
a) Praticar atos illcitos, visando frustrar os objetivos da Licitacao.
b) Demonstrar nae possuir idoneidade para Contratar com a Adrninistracao Publlca, em virtude de
atos ilfcitos praticados.
21.9- A inexecucao total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferencia total ou parcial a outra
Empresa, sem previo assentimento do Orgao/Entidade, enseja sua resclsao com as consequentes
penalidades previstas legalmente e contratualmente.
21.10- Para aplicacao das sancoes previstas neste t6pico a licitante sera submetida a processo
administrative para apuracao dos fatos, garantidos sempre os direitos previos da citacao, da ampla
defesa e do contradit6rio, assegurados pela Constituicao Federal de 1.988.
22.0 - DA INEXECUCAO E DA RESCISAO CONTRATUAL
22.1- A lnexecucao parcial ou total do Contrato dara ensejo a sua resclsao, atendido o disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores.
23.0 - DAS DISPOSICOES GERAIS
23.1- Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que irnpeca a realizacao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja cornunicacao da
Pregoeiro em contrario.
23.2- Qualquer pedido de esclarecimento em relacao a eventuais duvidas na interpretacao do
presente Edita! e seus Anexos devera ser encaminhado, por escrito, a Pregoeiro, no endereco
constante do preambulo deste edital.
23.3- As normas que disciplinam este Preqao serao sempre interpretadas em favor da arnpliacao da
disputa entre os interessados desde que nao comprometam o interesse da Adrninistracao, a
finalidade e a sequranca da contratacao.
23.4- A licitante e responsavel administrativa, civil e penalmente pela fidelidade e legitimidade das
informacoes e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitacao;
23.5- lndependentemente de declaracao expressa, a simples participacao neste certame trnplicara na
aceltacao plena das condicoes estipuladas no presente edital e subrnlssao as normas nele contidas.
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23.6- O desatendimento de exiqenclas formais nao essenciais nao implicara o afastamento da

licitante, desde que seja possivel a afericao da sua qualificacao e a exata compreensao da sua
proposta, durante a reanzacac da sessao publica de Preqao.

23.7- E facultado a Pregoeiro ou a autoridade competente, em qualquer fase da hcltacao, a prornocao
de diliqencia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo.

23.8- A autoridade competente podera revogar a licitacao por razoes de interesse publico decorrentes
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta,
devendo anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

23.9- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inlcio
e inclulr-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente ao publlco
na Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

E vedado ao servidor dos 6rgaos e entidades da Administracao Publica, inclusive Fundacoes
instituidas ou mantidas pelo Poder Publico, participar coma licitante, direta ou indiretamente, por si ou
par interposta pessoa, do presente processo licitat6rio;

23.10-

23.11- A docurnentacao apresentada para fins de hablhtacao fara parte dos autos da hcitacao e nao
sera devolvida ao proponente;

23.12- Aos casos omissos aplicar-se-ac as demais disposicoes constantes da Lei Federal n° 8.666/93
e suas posteriores alteracoes, bem coma da Lei Federal n° 10.520/2002 e demais normativos legais
pertinentes a rnateria.

23.13- 0 resultado deste Preqao sera publicado na forma da sua divulga<;ao.
24.0 - DO FORO

24.1- Fica eleito o faro da Comarca de Jaguaribe, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controversla oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde [a, a qualquer outro, par mais privilegiado que seja.
Jaguaribe-CE, 26 de junho de 2018.

,;::;;Rafael Peixoto Amorim
Pregoeiro Oficial do Municipio
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ANEXO I - ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS
OBJETO: REGISTRO DE PRE<;OS, TIPO MAIOR DESCONTO, VISANDO FUTUROS E
EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE
PASSAGENS AEREAS PARA AS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE, conforme especificacoes
abaixo:
ITEM

01

ESPECIFICACAO

QTDE

CONDICAO

Passagem aerea para trechos intermunicipais,
Maior desconto sobre o valor
lndeterminada
interestaduais e internacionais.
final da tarifa baslca

VALOR
DESCONTO
ESTIMADO ESTIMADO

60.000,00

7,67%

TOTAL DA DESPESA ESTIMADA: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).
REFERENCIAL DE PRECOS: Os precos de referencia ora apresentados foram estimados, tendo
como parametro as pesquisas de mercado.
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ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)
Local de Data

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
Prezados Senhores,
Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de precos, conforme planilha abaixo, referente ao
PREGAO PRESENCIAL N° 21.06.02/2018, cujo objeto e o REGISTRO DE PRE<;OS, TIPO MAIOR
DESCONTO, VISANDO FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AEREAS
PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE.
Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto
desta licitacao: que nao possulmos nenhum fato impeditivo para particlpacao deste certame e que nos
submetemos a todas as clausulas e condicoes previstas neste edital.
ITEM

01

ESPECIFICACAO

QTDE

VALOR
INDICE
ESTIMADO ESTIMADO

CONDICAO

Passa gem
aerea
para
trechos
Maior desconto sobre o valor final
intermunicipais,
interestaduais
e lndeterminada
R$ 60.000,00
da tarifa basics
internacionais.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ XXXX (

,

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

Nome do Representante Legal
CPFn°~~~~~~
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ANEXO Ill
MODELO DE DECLARACAO
MODELO N° 01
(Juntar aos documentos requeridos para habilltacao)
DECLARACAO
(NOME E QUALIFICACAO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins que, em
cumprimento ao estabelecido na Lei Federal n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de
28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°, da Constituicao Federal, nae emprega menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis)
anos em trabalho algum, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.
Locale data

Nome do representante Legal
CPFN°
_

MODELO N°02
(Juntar com os documentos apresentados para credenciamento)
DECLARACAO
(NOME E QUALIFICACAO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins e sob as penas
da Lei, que atende a todas as exigencias requeridas para habilitacao no PREGAO PRESENCIAL N°
21.06.02/2018, cujo objeto e o REGISTRO DE PRE<;OS, TIPO MAIOR DESCONTO, VISANDO
FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AEREAS PARA AS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE., e que se submete, de
pleno acordo, a todos os termos e condicoes previstas no instrumento convocat6rio.
Locale data
Nome do representante Legal
CPFN°
_
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ANEXO IV - MODELO DE PROCURACAO

PROCURACAO

OUTORGANTE: -----' CNPJ N°
, situada a Rua ----n° 591,
____
, neste ato representado pelo socio
, brasileiro,
natural de _____
, nascido em _/_/ __ , divorciado, empresario, identidade RG n°
______
e CPF
, residente e domiciliado
na Av.
_
n°
, Bairro
, CEP
_

OUTORGADO:
, ---' RG n°
, CPF n°
: Pleno e
gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junta
Prefeitura Municipal de Jaguaribe, no
processo de PREGAO PRESENCIAL N° 21.06.02/2018, cujo objeto o REGISTRO DE PRE<;OS,
TIPO MAIOR DESCONTO, VISANDO FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE
PASSAGENS AEREAS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE JAGUARIBE-CE., podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar no preqao os envelopes
de habilltacao e proposta de precos, assinar toda a docurnentacao necessaria, coma tarnbem
formular ofertas e lances verbais de precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame
em name da OUTORGANTE e tudo o mais que se fizer necessano ao fiel cumprimento deste
mandato.

a

e

Locale data

Nome do representante Legal
CPFN°
_
OBS.: No caso de procuracao particular, reconhecer a firma do OUTORGANTE, em cart6rio.
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ANEXO V-MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° __
PROCESSO N° 21.06.02/2018
PREGAO PRESENCIAL N° 21.06.02/2018
VALIDADE: 01 (um) ano

._/2018

Aos
dias do mes de
do ano de dais mil e
, na sala da Comissao
Permanente de l.lcitacao da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, localizada no(a) Praca Senador
Fernandes Tavera, s/n, Centro - Jaguaribe - CE, inscrito no CNPJ/MF sob on° 07.443.708/0001-66,
nos termos do art. 15 da Lei Federal n.? 8.666/93 e suas alteracoes posteriores; Lei Federal n.?
10.520, de 17 de julho de 2002 e as demais normas legais aplicaveis, de acordo com o resultado da
classificacao das propostas apresentadas no PREGAO PRESENCIAL N° 21.06.02/2018,
foram
registrados os precos das empresas, de acordo com a classlticacao par ela(s) alcancadats),
observadas as condicoes do edital que integra este instrumento de registro de precos e aquelas
enunciadas nas clausulas que se seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- A presente Ata tern par objeto o REGISTRO DE PRE<;OS, TIPO MAIOR DESCONTO, VISANDO
FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AEREAS PARA AS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE. mediante Pregao
Presencial n° 21.06.02/2018, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente
com as propostas das licitantes vencedoras, bem coma com os mapas de apuracao de lances
ofertados e/ou verbais apresentados pelas licitantes.
CAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS

2.1- 0 registro de precos formalizado na presente Ata tera validade de 01 (um) ano, contados a partir
da data de sua assinatura.
2.2- A partir da vigencia da Ata de Registro de Precos, o licitante se obriga a cumprir integralmente
todas as condicoes estabelecidas, sujeitando-se, inclusive, as penalidades pelo descumprimento de
quaisquer de suas clausulas.
2.3- As quantidades previstas no Anexo I - Especificacoes dos Produtos sao estimativas rnaximas
para o perfodo de validade da Ata de Registro de Precos.
CLAUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRACAO

DA PRESENTE AT A DE REGISTRO DE PRECOS

3.1- 0 gerenciamento da presente Ata cabera ao Ordenador de Despesas da SECRETARIA DA
------da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, na forma que a lei estabelece.
CLAUSULA QUARTA- DAS CONDICC>ES DE PARTICIPACAO

4.1- A Ata de Registro de Precos, durante sua vigencia, podera ser utilizada pelas Secretarias

Competentes, na condicao de 6rgaos gerenciadores e pelas demais Unidades Administrativas,
ambas, da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, na condicao de 6rgaos participantes, e par qualquer
outro 6rgao ou entidade da Adrninistracao que nao tenha participado do certame licitat6rio, mediante
previa consulta, desde que devidamente comprovada a vantagem.
4.2- Os 6rgaos e entidades que nao participaram do Registro de Precos, quando desejarem fazer uso
da Ata de Registro de Precos deverao manifestar o seu interesse junto as Secretarias Competentes
da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, que indicarao as possiveis licitantes e respectivos precos
registrados.
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4.3- Cabera a empresa adjudicatana beneficiaria da Ata de Registro de Precos, observada as
condlcoes nela estabelecidas, optar ou nao pelo fornecimento dos produtos, independentemente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento nao prejudique as obriqacoes
anteriormente assumidas.
4.4- As aquislcoes adicionais a que se refere o item anterior nao poderao exceder, por 6rgao ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Precos.
4.5- A existencia de precos registrados nao obriga aos 6rgaos ou entidades Participantes, a adquirir o
objeto licitado, sendo facultada a realizacao de licitacao especffica para a aquisicao pretendida,
assegurado ao beneficiario do registro a preferencia de fornecimento em igualdade de condicoes.
CLAUSULA QUINTA - DO PRECO E ESPECIFICACAO

5.1. Os precos ofertados, especlflcacoes, quadro classificat6rio com precos propostos das licitantes,
da empresa vencedora e das que se dispuserem a ter seus precos registrados ao preco da primeira
colocada, empresa(s) e representante(s) legal(ais), encontram-se enunciados, em anexo, na presente
Ata de Registro de Precos.
CLAUSULA SEXT A - DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA

6.1- Os produtos serao entregues no almoxarifado das Secretarias Competentes da Prefeitura
Municipal de Jaguaribe, mediante solicltacao previa do CONTRATANTE, dentro do prazo de 10 {dez)
dias corridos, a contar da data do recebimento da respectiva Ordem de Compra, tudo de acordo com
as especificacoes constantes da proposta apresentada.
CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1- O pagamento sera efetuado no prazo de ate 30 (trinta) dias ap6s a entrega do objeto licitado,
mediante apresentacao da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pelas
Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
7 .1.1- Para fins de pagamento a empresa contratada devera manter as mesmas condicoes de
habilitacao, cuja confirmacao sera feita atraves de consulta ao CRC ou atraves da internet nos
respectivos sites dos 6rgaos emissores das certtdees de regularidade fiscal.
7.2- Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstancia que desaprove a hqutdacao da
despesa, o pagamento sera sustado ate que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras
necessarias, nao ocorrendo, neste caso, quaisquer onus para as Unidades Administrativas da
Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
7.3- O CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais
multas e/ou indenizacoes devidas pela CONTRATADA, assegurado o direito ao contradit6rio e a
ampla defesa.
CLAUSULA OITAVA- DO FORNECIMENTO

DOS PRODUTOS

8.1- Entregar os produtos no almoxarifado das Secretarias Competentes da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe, mediante soucitacao previa do CONTRATANTE, dentro do prazo de 10 {dez) dias corridos,
a contar da data do recebimento da respectiva Ordem de Compra, tudo de acordo com as
especlficacoes constantes da proposta apresentada.
CLAUSULA NONA- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1- Ficara impedido de licitar e contratar com a Adrninistracao, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
a) Ensejar retardamento da realizacao do certame.
b) Co meter fraude fiscal.
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c) Deixar de apresentar documento exigido para participacao no certame.
d) Apresentar documento ou declaracao falsa.
e) Nao mantiver a proposta de menor preco ofertado em qualquer fase do certame.
f) Comportar-se de modo inid6neo.
g) Cometer fraude na prestacao dos services, e
h) Descumprir prazos.
9.2- As penalidades serao obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de Jaguaribe
e, no caso de suspensao de licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominacoes legais.
9.3-A CONTRATADA sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obriqacoes, a advertenclas,
suspensoes e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, sem
prejuizo das sancoes legais na esfera cfvel e criminal, alem de multas estipuladas na forma a seguir:
a) Multa de 10% (dez par cento) sabre o valor homologado, em caso de recusa da licitante em
assinar a Ata de Registro de Precos em 05 (cinco) dias uteis, contados da data de sua convocacao,
b) Multa de 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o triqeslrno dia de atraso na entrega dos
produtos, sabre o valor global do Contrato.
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:
c.1) Atraso, superior a trinta dias na entrega dos produtos.
c.2) Desistencla de entregar os produtos.
9.4-As multas previstas nas alineas anteriores, nao serao aplicadas de modo cumulative.
9.5- 0 valor da multa aplicada sera deduzido pela Secretaria Competente da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe, por ocaslao do pagamento, momenta em que a unidade responsavel pelo mesmo
cornunicara a CONTRATADA.
9.6 - As suspensoes referentes aos direitos de licitar e contratar com a Administracao Publica serao
aplicadas a CONTRATADA pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, nos cases em que a inadirnptencia
acarretar prejuizos para a Administracao.
9.7- A declaracao de lnidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Jaguaribe
sera aplicada a CONTRATADA que der causa, por duas vezes, a suspensao prevista no item
anterior.
9.8-As sancoes previstas no item 9.7 poderao ser aplicadas a CONTRATADA que:
a) Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da Licitacao.
b) Demonstrar nao possuir idoneidade para Contratar com a Adrninlstracao Publica, em virtude de
atos ilfcitos praticados.
9.9- A inexecucao total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferencia total ou parcial a outra
Empresa, sem previo assentimento do 6rgao/Entidade, enseja sua rescisao com as consequentes
penalidades previstas legalmente e contratualmente.
9.10- Para aplicacao das sancoes previstas neste t6pico a licitante sera submetida a processo
administrative para apuracao dos fates, garantidos sempre os direitos previos da citacao, da ampla
defesa e do contradit6rio, assegurados pela Constituicao Federal de 1.988.
CLAUSULA Dl:CIMA - DA INEXECUCAO E DA RESCISAO CONTRATUAL
10.1- A inexecucao parcial ou total do Contrato dara ensejo a sua rescisao, atendido o disposto nos
artigos 77 a 80 da Lein° 8.666/93 e suas posteriores.
CLAUSULA Dl:CIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
11.1- A Ata de Registro de Precos podera sofrer alteracoes obedecidas as disposicoes contidas no
art. 65 da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores alteracoes.
11.2- o preco registrado podera ser revisto em decorrencia de eventual reducao daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao secretario da Secretaria
Competente da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, promover as necessarias neqociacoes junto as
licitantes.
11.3- Quando o preco inicialmente registrado, por motive superveniente, tornar-se superior ao preco
praticado no mercado, as Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Jaguaribe convocarao
a licitante visando a neqociacao para reducao de precos e sua adequacao ao praticado no mercado.
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11.4- Frustrada a neqociacao, a licitante sera liberada do compromisso assumido e o Secretario da
Unidade Administrativa
Municipal competente, convocara as demais licitantes visando igual
oportunidade de neqoclacao.
11.5- Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e a licitante nao puder
cumprir o compromisso, devera apresentar ao Secretario da Unidade Administrativa Municipal
competente, requerimento com as devidas justificativas e cornprovacoes acerca do assunto.
11.6- As Unidades Administrativas
da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, ap6s analise do
requerimento, poderao liberar a licitante do compromisso assumido, sem aplicacao da penalidade,
caso confirmada a veracidade justificativas e comprovantes apresentados, e se a comunicacao
ocorrer antes do pedido de fornecimento.
11.7- Ocorrendo a liberacao da licitante conforme o item acima, as Unidades Administrativas da
Prefeitura Municipal de Jaguaribe convocarao as demais licitantes visando igual oportunidade de
neqoclacao.
11.8- Nao havendo exito nas neqociacoes, as Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe procederao com a revoqacao da Ata de Registro de Precos, adotando as medidas cabfveis
para obtencao de ajuste mais vantajoso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
12.1- As Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Jaguaribe poderao cancelar o registro
de precos, sem prejuizo das sancoes cabfveis:
12.1.1- Quando a Licitante:
a) Nao mantiver, ou deixar de comprovar que rnantern as condicoes de habilitacao e qualificacao
exigidas neste Edital;
b) Nao atender, ou atender parcialmente, os precos e as condlcoes estipuladas;
c) Reincidir em faltas no cumprimento das obriqacoes que decorrerem do Edital e da Ata de Registro
de Precos;
d) Recusar-se a revisao de precos proposta pelas Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal
de Jaguaribe, com o intuito de adequa-los aos praticados no mercado;
e) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender as solicitacoes de fornecimento em
razao dos precos registrados, pela indisponibilidade do bem no mercado, ou, ainda, em decorrencia
de caso fortuito ou forca maior.
12.1.2- Quando as Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Jaguaribe:
a) Verificarem que os precos praticados no mercado sao mais vantajosos no que se refere ao
subitem11.4 acima.
b) Entenderem, motivadamente, conveniente e oportuno por razoes de interesse publlco;
c) Constatarem fato impeditivo a rnanutencao dos precos registrados.
12.2- A licitante podera solicitar o cancelamento do seu registro de precos na ocorrencia de fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execucao do ajustado, decorrentes de caso fortuito
ou forca maier, devidamente comprovados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZA<;AO
13.1- A execucao

da Ata de Registro de Precos sera objeto de acompanhamento,

fiscalizacao

e

avatiacao por intermedio das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
13.2- A fiscalizacao de que trata o subitem anterior sera exercida no interesse das Unidades
Administrativas da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
13.3- Quaisquer exigencias de fiscalizacao inerentes ao objeto da Ata de Registro de Prec;os deverao
ser prontamente atendidas pelo licitante, sem qualquer onus para das Unidades Administrativas da
Prefeitura Municipal de Jaguaribe.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- DA CONTRATACAO
14.1- Durante o prazo de validade do registro de precos, as empresas detentoras poderao ser
convidadas a firmar contratacoes de fornecimento, observadas as condicoes fixadas neste Edital e
nas determinacoes contidas na legislac;ao pertinente.
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14.2- Aplica-se as contratacoes de fornecimento decorrentes de registro de precos o disposto no
Capitulo Ill da Lei Federal n.? 8.666/93, com suas respectivas alteracoes posteriores, no que couber.
14.3- Na hip6tese de a licitante primeira classificada ter seu registro cancelado e/ou nao firmar a
contratacao no prazo e condicoes estabelecidos, podera ser firmada contratacao com as demais
licitantes, convocadas pela ordem crescente de suas classlficacoes, ate que uma delas demonstre
interesse, desde que nas mesmas condlcoes propostas pela primeira colocada e atendidas as
especificacoes e prazos exigidos neste Edital.
14.4- A contratacao resultante do objeto deste Edital reqer-se-a ainda pelas normas fixadas pelo
C6digo de Defesa do Consumidor, Lein. 8.078, de 11.09.90.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO
25.1- Fica eleito o faro da Comarca de Jaguaribe, Estado do Ceara, para dirimir toda e qualquer
controversia oriunda do presente edital, que nao possa ser resolvida pela via administrativa,
renunciando-se, desde ja, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que ap6s lido, conferido e
achado conforme, vai assinado pelas partes.

Jaguaribe-Ce, _de

de 20_.

Nome do Representante Legal
Nome da Empresa

Ordenador de Despesas
Secretario da -------

LICITANTE

6RGAO GERENCIADOR

TESTEMUNHAS:
1.

~

Nome:
CPF:
2.

__

Nome:
CPF:
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ANEXO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° __

._/2018

Este documento e parte integrante da Ata de Registro de Precos n° __ ._/2018, celebrada entre o
municfpio de Jaguaribe, atraves da SECRETARIA DA
e a(s) empresa(s) abaixo
indicadas, cujos precos estao a seguir registrados, demonstrado nas planilhas seguintes, conforme
resultado extraido dos mapas de lances ofertados no Preqao Presencial n° 21.06.02/2018.
EM PRESA
ENDERECO
CNPJ N°
ITEM

TOTAL
EM PRESA
ENDERECO
CNPJ N°

TOTAL
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ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO
CONTRATO N° -----TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICIPIO DE JAGUARIBE, ATRAVES DA
SECRETARIA
, COM A
EMPRESA
, PARA O
FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:
O Municfpio de Jaguaribe, pessoa jurfdica de direito publico interno, com sede na Praca Senador
Fernandes Tavera, s/n, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.443.708/0001-66, neste ato
representado pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria
, Sr(a).
-------·
doravante denominado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa
. ...........................................
, com endereco na Rua
, N°
, bairro
............... , em
, Estado do
, inscrita no CNPJ sob o n°
..... ........................ .....
,
representada
por
,
CPF
n°
....................... .......
, ao fim assinado, doravante denominada de CONTRATADA, de acordo com o
Edital de Pregao Presencial n° 21.06.02/2018, Processo n° 21.06.02/2018, em conformidade com o
que preceitua a Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteracoes posteriores, a Lei
Federal n° 10.520/02, de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes as suas normas e as
clausulas e condlcoes a seguir ajustadas:
CLAUSULA PRIMEIRA- DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1- Processo de Llcitacao, na modalidade Preqao Presencial, em conformidade com a Lei Federal N°
8.666/93 e suas alteracoes posteriores, a Lei Federal n? 10.520, de 17/07/2002, devidamente
homologado pelo(a) Exmo(a). Sr(a). secretanora) de
do Municfpio de
Jaguaribe-CE.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1- 0 presente contrato tern por objeto o REGISTRO DE PRE<;OS, TIPO MAIOR DESCONTO,
VISANDO FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AEREAS PARA AS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE-CE, conforme
especlficacao contida no Anexo I, parte integrante deste processo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1- A CONTRATANTE paqara aota) CONTRATADO(A) pela execucao do objeto deste contrato o
valor global de R$
(
), conforme planilha em anexo.
CLAUSULA QUARTA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
4.1- A Contratante se obriga a proporcionar aota) Contratado(a) todas as condicoes necessarias ao
pleno cumprimento das obriqacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nQ.
8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
4.2- Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e
impastos, empregados e demais despesas necessaries ao born andamento dos services:
4.3- Comunicar aoia) Contratado(a) toda e qualquer ocorrencia relacionada com a execucao do
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providencias corretivas;
4.4- Providenciar os pagamentos aota) Contratado(a) a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente
atestadas pelo Setor Competente.
CLAUSULA QUINTA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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5.1- Entregar o objeto do Contrato no almoxarifado da Secretaria de
, no
Municipio de Jaguaribe-CE, de conformidade com as condicoes e prazos estabelecidos no Edita!, no
Termo Contratual e na proposta vencedora do certame, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir
do recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n° 8.666/93 e suas
alteracoes;
5.2- Manter durante toda a duracao do contrato, em compatibilidade com as obriqacoes assumidas,
todas as condlcoes de HABILITACAO e qualificacao exigidas na licitacao;
5.3- Providenciar a imediata correcao das deflciencias e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE, arcando com eventuais prejulzos causados a CONTRATANTE e/ou terceiros,
provocados par ineflciencia ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos
envolvidos na entrega do objeto contratual;
5.4- Os pedidos de prorroqacao de prazo de entrega serao dirigidos a Cornissao de Licitacao, ate
05(cinco) dias corridos, antes da data do termino do prazo de entrega, explicitadas as razoes e
devidamente fundamentadas;
5.5- Os atrasos ocasionados par motivo de forca maier ou caso fortuito, desde que notificado o prazo
de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela SECRETARIA DE
, nao serao
considerados como inadimplemento contratual.
CLAUSULA SEXTA- DO PRAZO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
6.1- 0 contrato tera o prazo de vigencia a contar da data de sua assinatura ate 31 de dezembro de
2018, podendo ser prorrogado nos cases e formas previstos na Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes
posteriores.
6.2- O objeto da licitacao sera recebido pelo liquidante da respectiva Secretaria, mediante a
apresentacao da fatura e nota fiscal, nos termos do Edita!.
CLAUSULA SETIMA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
7.1- 0 pagamento sera efetuado, no prazo de ate 30 (trinta) dias ap6s a entrega do objeto licitado,
mediante apresentacao da Nata Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pela
Secretaria da
da Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
7 .1.1- Para fins de pagamento a empresa contratada devera manter as mesmas condicoes de
habilitacao, cuja confirmacao sera feita atraves de consulta ao CRC ou atraves da internet nos
respectivos sites dos orqaos emissores das certidces de regularidade fiscal.
7.2- Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstancia que desaprove a liquidacao da
despesa, o pagamento sera sustado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras
necessarias, nao ocorrendo, neste caso, quaisquer onus para a Secretaria da
da
Prefeitura Municipal de Jaguaribe.
7.3- A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais
multas e/ou lndenizacoes devidas pela Contratada, assegurado o direito ao contradit6rio e a ampla
defesa.
CLAUSULA OITAVA- DA FONTE DE RECURSOS
8.1- As despesas decorrentes da contratacao correrao por conta, dos recurses oriundos do Tesauro
Municipal, sob a ootacao Orcamentaria.
elementos de despesas n°
CLAUSULA NONA-DO REAJUSTAMENTO DE PRECO
9.1- Os precos sao firmes e irreajustaveis;
CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS
10.1- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acrescirnos ou
supressoes no quantitative do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § 1Q, art. 65, da Lei n° 8.666/93 e suas
alteracoes posteriores.
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CLAUSULA 01::CIMA-PRIMEIRA- DAS SANCOES

11.1- Ficara impedido de licitar e contratar com a Adrninistracao, pelo prazo de ate 5 ( cinco) a nos,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
a) Ensejar retardamento da realizacao do certame.
b) Cometer fraude fiscal.
c) Deixar de apresentar documento exigido para participacao no certame.
d) Apresentar documento ou declaracao falsa.
e) Nao mantiver a proposta de menor preco ofertado em qualquer fase do certame.
f) Comportar-se de modo inidoneo.
g) Cometer fraude na prestacao dos services. e
h) Descumprir prazos.
11.2- As penalidades serao obrigatoriamente
registradas no CRC da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe e, no caso de suspensao de licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual perfodo,
sem prejufzo das multas previstas no edital e no contrato e das demais corninacoes legais.
11.3- A contratada sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obriqacoes, a advertenctas,
suspensoes e declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adrninistracao Publica, sem
prejulzo das sancoes legais na esfera cfvel e criminal, alem de multas estipuladas na forma a seguir:
a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de recusa da licitante em
assinar a Ata de Registro de Precos em 05 (cinco) dias uteis, contados da data de sua convocacao.
b) Multa de 0,3% (tres decimos por cento) ao dia, ate o trigesimo dia de atraso na entrega dos
produtos, sobre o valor global do Contrato.
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:
c.1) Atraso, superior a trinta dias na entrega dos produtos.
c.2) Desistencia de entregar os produtos.
11.4- As multas previstas nas alfneas anteriores, nao serao aplicadas de modo cumulativo.
11.5- O valor da multa aplicada sera deduzido pela Secretaria da
da Prefeitura
Municipal de Jaguaribe, par ocasiao do pagamento, momenta em que a unidade responsavel pelo
mesmo cornunicara a CONTRATADA.
11.6 - As suspensoes referentes aos direitos de licitar e contratar com a Adrninistracao Publica serao
aplicadas
CONTRATADA pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, nos casos em que a inadirnplencia
acarretar prejufzos para a Administracao.
11.7- A declaracao de lnidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Jaguaribe
sera aplicada
CONTRA TADA que der causa, par duas vezes,
suspensao prevista no item
anterior.
11.8- As sancoes previstas no item 21. 7 poderao ser aplicadas
CONTRA TADA que:
a) Praticar atos illcitos, visando frustrar os objetivos da Licitacao.
b) Demonstrar nao possuir idoneidade para Contratar com a Adrninistracao Publica, em virtude de
atos ilfcitos praticados.
11.9- A inexecucao total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferencia total ou parcial a outra
Empresa, sem previo assentimento do Orgao/Entidade, enseja sua rescisao com as consequentes
penalidades previstas legalmente e contratualmente.
11.10- Para aplicacao das sancoes previstas neste t6pico a licitante sera submetida a processo
administrativo para apuracao dos fatos, garantidos sempre os direitos previos da citacao, da ampla
defesa e do contradit6rio, assegurados pela Constituicao Federal de 1.988.

a

a

a

a

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DA RESCISAO
12.1- A rescisao contratual podera ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a
XII do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
b) Arniqavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacao escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitat6rio, desde que haja conveniencia da Adrninistracao:
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12.2- Em caso de rescisao prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lein° 8.666/93, sem que haja
culpa do CONTRATADO, sera esta ressarcida dos prejulzos regulamentares comprovados, quando
os houver sofrido;
12.3- A rescisao contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequencias previstas no
art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS
13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde
manifestacao final, completa e exclusiva,
do acordo entre elas celebrado;
13.2- Obriqacao do contratado de manter, durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade
com as obriqacoes por ele assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualficacao exigidas na
licitacao.

a

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DO FORO
14.1- Fica eleito o faro da Comarca de Jaguaribe, para conhecimento das questoes relacionadas com
o presente Contrato que nao forem resolvidos pelos meios administrativos.
14.2- E, assim, inteiramente acordados nas clausulas e condicoes retro-estipuladas, as partes
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurfdicos e legais
efeitos.

Jaguaribe-CE,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SECRET ARIA DE-----CONTRATANTE

de

de 2018

Nome do Representante da Empresa
Nome da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1.~~~~~~~~~~~~~

Nome:
CPF:

2.~~~~~~~~~~~~~
Nome:
CPF:
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