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GOVERNO MUNICIPAL
CNPJ n° 07.391.006/0001-86
EDITAL CONVOCATORIO
Pregﬁo N° 201103.312

1. PREAMBULO

1.1 - Modalidade: Pregﬁo.
1.2 - Tipo: Menor Preeo por Lote
1.3 - Encontra—se aberta na Comissao Permanente de Licitacao da Prefeitura Municip
al de Jardim,
situada na TraV. Aristides Ancilon Ayres de Alencar, n° 51, Centro, Jardim/CE,
a Licitacao na
modalidade Pregao, com a ﬁnalidade de selecionar proposta(s) mais vantajosa(s)
objetivando a
contratacao de servicos a serem prestados no fornecimento de acesso a internet
para diversas
Secretarias do Municipio de Jardim/CE, conforrne descricoes constantes no Anexo
I deste Edital
Convocatorio.
1.4 - O Pregao sera realizado pelo Pregoeiro Oﬁcial Alberto Pinheiro Torres
Neto, e sua Equipe de
Apoio.
1.5 - Regern a presente Licitacao as normas contidas neste Edital Convoc
atério, na Lei Federal 11°
10.520, de 17/07/02, e, no que couber, na Lei Federal H0 8.666, de
21/06/93, e suas alteracﬁes
posteriores.
1.6 - Para os procedimentos do presente Pregao sera observado o seguint
e:
1.6.1 - Local de Realizacao: Sala de Reuniﬁes da Comissao Permanente
de Licitacao da Prefeitura
Municipal de Jardim, situada na Trav. Aristides Ancilon Ayres
de Alencar, n° 51, Centro,
Jardim/CE.
1.6.2 - Data de recebimento dos envelopes e abertura da Sessao: 17
de abril de 2017.
1.6.3 - Horario de abertura da Sessaoz 11:00 horas.

2. OBJETO
2.1 - Contratacao de servicos a serem prestados no fomecimento
de acesso a internet para diversas
Secretarias do Municipio de Jardim/CE, conforme descricoes
constantes no Anexo I deste Edital
Convocatorio.
2.2 - Os servicos estao devidamente especiﬁcados no Anexo
I deste Edital.

3. INFORMACGES E ELEMENTOS ESCLARECEDORES DA
LICITACAO

3.1 — A realizacﬁo deste procedimento estara a cargo
do Pregoeiro e de sua Equipe de Apoio
nomeados por esta Administraeao Pﬁblica, através de Portar
ia do Senhor Prefeito Municipal de
Jardim.
3.2 - As decisoes referentes a este Processo Licitatorio poder
ao ser comunicadas aos proponentes por

qualquer meio de comunicacao que comprove o recebimento.

3.3 — O interessado podera ler e obter o texto integral deste
Edital e seus Anexos, bern como obter os
elementos, informacﬁes e eselarecimentos relativos a0
Pregao e as condicﬁes para atendimento das
obrigacdes necessarias a0 cumprimento do seu objeto, no
endereco acima mencionado, ou através do
telefone (88) 3555-1772, de segunda a sexta—feira, no
horén'o de 08:00 as 12:00 horas.
3.4 - Os pedidos de esclarecimentos de dﬁvidas em relaca
o ao Edital deverﬁo ser encaminhados, por
escrito ate’ 0 2° (segundo) dia ﬁtil anterior a data da abert
ura das propostas.
3.5 — O Caderno do Edital completo podera ser adquirido
de segunda a sexta-feira, de 08:00 as 12:00
horas, mediante recolhimento da importancia de R$ 40,00
(quarenta reais), que devera ser paga junto
a0 Setor de Arrecadacao do Municipio, através de Docu
mento de Arrecadacao Municipal - DAM.
Este valor refere-se ao custo de copia reprograﬁca do
Edital e seus Anexos.
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4. DAS CONDICOES E RESTRICOES DE PARTICIPACAO DA PESSOA JURiDICA E DA

DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO

4.1 - Restricﬁes
4.1.1 — Empresa declarada inidonea de acordo com o previsto no Art 87, inciso IV, da Lei Federal n°
. 8.666/93, e que n50 tenha a sua idoneidade restabelecida;
4.1.2 — Empresa com faléncia decretada ou concordata;
4.1.3 — Empresas em consércio.

4.2 - Das Condicﬁes
4.2.1 - O licitante tera que oferecer proposta em atendimento ao especiﬁcado no Anexo
I deste
Edital.
4.3 - Requisitos para Pessoas Juridicas (Documentacﬁo de Habilitacﬁo)
a) Habilitacﬁo Juridica:
a.1 - Conforme 0 caso, consistiré em:

all ~ Registro Comercial, no caso de empresa individual.

a.1.2 - Ato Constitutive, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por acﬁes, acompanhado
de documentos
de eleicﬁo de seus administradores.
a.1.3 - Inscricﬁo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria
em exercicio.
a.1.4 - Decreto de Auton'zacﬁo, em se tratando de cmpresa ou socieda
de estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacﬁo para funcionamento
expedido pelo érgﬁo
competente, quando a atividade assim o exigir.
b) Documentos Relatives a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
b.1 - Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ
);
b.2 - Prova de Inscricao no Cadastro de Contribuintes Estadual 6 Munic
ipal, se houver, relativo a0
domicilio ou sede do licitante, pertinente a0 seu ramo de ativida
de e compativel com o objeto
contratual;
b.3 — Certidﬁo Negativa de Débitos quanto a Divida Ativa da Uniao
;
b.4 — Certidao Negativa de Débitos de Tn'butos e Contribuicoes Federa
is;
b.5 — Certidﬁo Negativa de Débitos Estaduais, do domicilio ou sede
do licitante;
b.6 — Certidao Negativa de Débitos Municipais, do domicilio ou
sede do licitante;
b.7 -— Certidao Negativa de Débitos junto ao INSS;
b.8 — Certiﬁcado de Regularidade de Situacﬁo junto ao FGTS;
b.9 - Certidﬁo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitid
a pelo Tribunal Superior do Trabalho
—
TST.

c) Documentacao Relativa a Qualificacﬁo Economico-Finan
ceira:
c.l - Certidﬁo Negativa de Faléncia ou Concordata expedida
pelo distribuidor da sede da Pessoa
Juridica;
c.2 — Balance Patrimonial e demonstracoes contébeis do
ultimo exercicio social, jé exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacﬁo
ﬁnanceira da empresa, vedada a sua
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substituicao por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oﬁciais
quando encerrados a mais de 03 (trés) meses da data de apresentacao da proposta.

d) Documentacao Relativa a Qualificacﬁo Técnica:
d.1 - Comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacao, sendo esta feita mediante a
apresentacﬁo de atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito pﬁblico ou privado,
com
ﬁrma devidamente reconhecida em cartorio competente, acompanhado(s) de cépia(s) da(s)
respectiva(s) nota(s) ﬁsca1(is) e contrato(s), devidamente autenticados.
d.2 - Comprovacao do licitante de possuir em seu quadro permanente de funcionan'os, na
data
prevista para entrega da proposta, proﬁssional de nivel superior Engenheiro Elétrico ou
Técnico
em Eletrﬁnica ou Telecomunicagﬁes devidamente reconhecido e inscrito junto ao
Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.
d.2.1 - Para comprovar que o proﬁssional acima referido pertence ao quadro permanente
da licitante,
no caso dc n50 ser socio da mesma, devera ser apresentada copia da sua Carteira
de Trabalho e
Previdéncia Social - CTPS, acompanhada da c6pia do Livro dc Registro
de Funcionarios,
devidamente autenticados ou Contrato de Prestacao de Services com ﬁrmas
das partes reconhecidas
em cartorio.
d.3 - Licenca para Funcionamento de Estacﬁo, emitida pela Agéncia Nacional
de Telecomunicacoes

— ANATEL.
d.4 - Certidﬁo de Registro e Quitacao junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia CREA, que conste responsével técm'co (Engenheiro Elétn'co ou Técnico
em Eletronica ou

Telecomunicacoes).
d.5 - Certidao Negativa de Débitos junto a Agéncia Nacional de Telecomum‘ca
coes — ANATEL.

4.4 A apresentacéo de quaisquer documentos através de cépias
reprograﬁcas sern a devida
autenticacao por cartorio competente, invalidara o documento, e,
por consequéncia, inabilitara o
licitante.
Obs.: Os documentos cujo prazo de validade n50 esteja ﬁxado terﬁo
o prazo de 30 (trinta) dias a
partir de sua emissao.

5. ORIENTACOES SOBRE A FASE DE HABILITACAO

5.1 - Case a licitante sej a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
deveré apresentar Declar

acﬁo
que comprove tal situacﬁo.
5.2 - Na forma do que dispoe 0 Art. 42, da Lei Complementar n"
123, de 14 de dezembro de 2006, a
comprovacﬁo da regularidade ﬁscal das microempresas (ME)
6 empresas dc pequeno porte (EPP)
somente seré exigida para efeito de assinatura do contrato.
5.3 - Para efeito do disposto no subitem acima, as microempres
as (ME) e empresas de pequeno porte
(EPP), por ocasiﬁo de participacao neste procedimento
licitatério, deverﬁo apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacao de regula
ridade ﬁscal, mesmo que esta apresente
alguma restricao.
5.4 - Havendo alguma restricao na comprovacﬁo da regula
ridade ﬁscal, sera assegurado o prazo de
05 (cinco) dias ﬁteis, contado a partir do momento em que
o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Admin
istracéo Pﬁblica, para a regularizacﬁo da
documentacao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissa
o de cventuais certidoes negativas ou
positivas com

efeito de certidao negativa.
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5.5 — A nao regularizaeﬁo da documentacao, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contratacﬁo, sem prejuizo das sancﬁes previstas no Art. 81, da Lei n°
8.666/93, sendo facultado a Administracﬁo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classiﬁcacﬁo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitaeﬁo.

5.9 - Serao inabilitadas as licitantes que n50 atenderem as exigéncias desta Licitaeao referentes a fase

de habilitacﬁo, bem como que apresentarem os documentos defeituosos em seu conteﬁdo e forma, e
ainda, serao inabilitadas de forma superveniente as ME ou EPP que n50 apresentarem a regularizaeao
da documentacao de Regularidade Fiscal no prazo deﬁnido acima.

6. ENTREGA DOS ENVELOPES
~
6.1 - Dos envelopes “PROPOSTA COMERCIAL” e “DOCUMENTACAO DE HABILITACAO”.

6.1.1 - Os envelopes de “Proposta Comercial” e “Documentaeao de Habilitaeﬁo” deverao ser
indevassaveis, hermeticamente fechados e entregues a0 Pregoeiro, na sessao pﬁblica de abertura

deste certame.
6.1.2 — Os envelopes deverao ainda indicar em sua pane externa e frontal os seguintes dizeres:
Prefeitura Municipal de Jardim
Pregao N.° 2017.03 .3 1 .2

Envelope n° 01 - Proposta Comercial
Proponente: ..........................................................

Prefeitura Municipal de Jardim

Pregao N.0 201703.312
Envelope n° 02 - Docurnentos de Habilitacao

Proponente: ..........................................................

6.2 - O Municipio de Jardim n50 se responsabilizara por envelopes de “Proposta Comercial” e
“Documentacao de Habilitaeao” que n50 sejam entregues ao Pregoeiro designado, no local, data 6
horario deﬁnidos neste Edital.

7. DOS PROCEDIMENTOS

7.1 — Na data C hora marcadas neste Edital, o Pregoeiro procederé ao credenciamento e identiﬁca
cao
dos representantes das empresas proponentes, declarando aberta a sessio do Pregao, oportunid
ade
em que n50 mais aceitara novos interessados, dando inicio ao recebimento dos envelopes
contendo a
Proposta Comercial e 05 Documentos da Habilitacao.
7.1.1 - A documentaeao para CREDENCIAMENTO dos interessados seré:
a) Contrato Social ou equivalente, Carteira de Identidade ou outro documento oﬁcial
com foto, caso
o credenciado seja o proprietario. Caso o credenciado 115.0 seja o proprietario, deveré
apresentar

também procuracao com ﬁrma reconhecida, com poderes especiais para negociacao na referida

sessﬁo de Pregao n° 2017.033 1 .2 (Modelo Constante no Anexo II deste Edital).
b) Declaracao emitida pela Empresa de que nﬁo possui em seu quadro de pessoal,
empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e menor
de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos
do inciso XXXIII, do Art. 7° da Constituicao Federal (Modelo Constante no Anexo III deste
Edital).
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c) Declaraeao de Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitaoao (Modelo Constante
no Anexo IV deste Edital).

7.2 - Abertos 08 envelopes de Propostas Comerciais o Pregoeiro desclassiﬁcara, fundamentadamente,

as propostas que n50 atenderem as exigéncias do Edital, bem como as que ofertarem preeos
manifestamente inexequiveis.
7.3 - O Pregoeiro classiﬁcara o autor da proposta de menor preeo para o Lote e aqueles que tenham
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores, em até 10% (dez por cento) da proposta
de
menor preeo, para participarem da etapa de lances verbais.
7.3.1 - Se nao houver, no minimo, 03 (trés) propostas de preeos nas condieﬁes deﬁnida
s no item
anterior, o Pregoeiro classiﬁcaré as melhores propostas subsequentes, até o méximo de
03 (trés), para
que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preeos
oferecidos nas

propostas apresentadas.

7.3.2 — Os proponentes deverao apresentar suas propostas em atendimento ao
constante no Anexo I
do Edital Convocatério.
7.4 — Apés a classiﬁcaeao das propostas para a participaeao na etapa de
disputa de preeos, o
Pregoeiro dara sequéncia a0 Processo de Pregao comunicando os licitantes
classiﬁcados.
7.5 — O julgamento das propostas sera feito pelo valor do menor preeo por
Lote apresentado para os
servigzos especiﬁcados no Anexo I deste Edital.
7.6 - O valor inicial dos lances correspondera a0 menor preeo ofertad
o na etapa de abertura das

propostas.

7.7 - Aos licitantes classiﬁcados, seré dada oportunidade para nova
disputa, por meio de lances
verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir do
autor da proposta classiﬁcada de
maior preeo e os demais.
7.8 - Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condie
oes, ﬁcarem empatadas, sera
realizado sorteio em ato pﬁblico, para deﬁnjr a ordem de aprese
ntaeﬁo dos lances, observado o
disposto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006.
7.9 - A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convo
cado pelo Pregoeiro, implicaré na
exclusao do licitante da etapa de lances verbais e 1121 manuteneao
do ﬁltimo preeo apresentado pelo
licitante, para efeito de posterior ordenagao das propostas.
7.10 - Ao ﬁnal da etapa de disputa de preeos, o Pregoeiro
indagara aos licitantes se algum dos

mesmos deseja interpor recurso. Em caso aﬁrmativo o licitante
deveré informar a motivaeao do
recurso e o Prego

eiro decidira se acatara ou nﬁo. Caso n50 seja manifestad
o o interesse de
interposieao de recurso nesse exato momento ocorrera
a decadéncia do direito de recurso e,
consequentemente, o Pregoeiro adjudicara o objeto da licitae
ao ao vencedor.

7.11 - Da reuniao, lavrar-se—a ata circunstanciada, na qual
serao registrados todos

os atos do
procedimento e as ocorréncias relevantes e que, a0 ﬁnal,
seré assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe
de Apoio e pelos licitantes.
7.12 - Havendo recurso, o mesmo devera ser encaminhad
o por escrito, em até 03 (trés) dias ﬁteis
conforme previsto neste Edital. Os demais licitantes poder
ao apresentar contrarrazoes em prazo
igual. O envio do recurso fora deste prazo n50 sera consi
derado e o objeto da licitaeao adjudicado,
pelo Pregoeiro, ao vencedor. Os recursos serao decididos
no prazo de 03 (trés) dias ﬁteis a contar do
recebirnento das contrarrazoes ou do decurso do prazo
.
7.13 - Apos o julgamento dos eventuais recursos, o Prego
eiro devera enviar o resultado via correios
aos licitantes, comunicando o vencedor da disputa.
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7.14 - A Comissao veriﬁcara a existéncia de
microempresas (ME) ou empresas de pequeno
porte
(EPP), para o cumprimento do constante na
Lei Complementar n° 123/2006, procedendo
na
form
a
dos subitens abaixo.
7.15 - Caso a proposta classiﬁcada em 1° luga
r n50 seja ME ou EPP, a Comissao proceder
a de
acordo com o seguinte:
7.15.1 - Fica assegurada, como critério de dese
mpate (Lei Complementar n" 123, de 14 de deze
mbro
de 2006), preferéncia de contrataeao para as
ME e EPP.
7.15.2 - Entende—se por empate aquelas
situaeﬁes em que as propostas apresenta
das pelas
microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) supe
riores a
proposta melhor classiﬁcada, depois de orde
nadas as propostas de preeos em ordem cres
cente dos
pregos ofertados.
7.15.3 - Para efeito do disposto no subitem
7.15.1, ocorrendo empate, a Comissﬁo proc
edera da
seguinte forrna:
a) a microempresa ou empresa de pequeno
porte melhor classiﬁcada podera apresentar
proposta de
preeo inferior aquela considerada vencedor
a do certarne, situaoao em que sera clas
siﬁcada em
pﬁmeiro lugar e consequentemente declarad
a vencedora do certarne;
b) n50 ocorrendo a contrataeao da microem
presa ou empresa de pequeno porte, na form
a da alinea
anterior, serﬁo convocadas as remanescente
s que porventura se enquadrem na hipétese
do
subitem
7.15.2, na ordem classiﬁcatoria, para o exer
cicio do mesmo direito.
7.15.4 - No caso de equivaléncia dos valo
res apresentados pelas microempresas e
empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo esta
belecido no subitem 7.15.2, sera realizado sorte
io
entre elas para que se identiﬁque aquela que
primeiro podera apresentar nova proposta
de
pree
os,
que
devera ser registrada em ata.
7.15.5 - Na hipétese de n50 contrataeao nos
termos previstos no subitem acima, o obje
to licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalm
ente vencedora do certame.
7.15.6 - Ocorrendo a situaeao prevista no
subitem 7.15.3, a microempresa ou emp
resa de pequeno
porte melhor classiﬁcada sera convocada
para apresentar nova proposta de preeos
apos
solicitaeao da
Comissao. Todos os atos deverﬁo constar
da ata dos trabalhos.
.
7.16 - O processo licitatério ﬁndado sera
encaminhado ao(s) Ordenador(es) com
pete
nte(
s) para a
respectiva homologaeao.

8. D0 CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 - O critén'o de julgamento sera
0 de Menor Preeo por Lote, observad
as as especiﬁcaeées e
condiooes deﬁnidas neste Edital.
8.2 - Declarada encerrada a etapa com
petitiva e ordenadas as ofertas, 0 Pre
goeiro examinara a
aceitabilidade da primeira classiﬁcada
, quanto ao objeto e valor, decidin
do
motivadamente a
respeito.
8.2.1 — Caso n50 se realize lance verb
al, sera veriﬁcado a conformidade entr
e a proposta escrita de
menor preeo e o valor estimado da con
trataeao.
8.2.2 - Em havendo apenas uma ofer
ta e desde que atenda a todos os term
os do Edital e que seu
preeo seja compativel corn 0 valor esti
mado da contrataeao, esta podera ser
aceita.
8.3 - Sendo aceitavel a oferta de men
or preeo, sera aberto o envelope con
tendo a documentaeao de
8.4 - Constatado o atendimento plen
o as exigéncias editah’cias, sera dec
larado 0 proponente
vencedor, sendo-lhe adjudicado 0 obj
eto para o qual apresentou proposta.
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8.5 - Se a proposta n50 for aceitével ou se 0 propo
nente n50 atender as exigéncias habilitatérias, o
Pregoeiro examinara as ofertas subsequentes, veriﬁ
cando a sua aceitabilidade e procedendo a
veriﬁcacao das condicﬁes de habilitacao do propo
nente, na ordem de classiﬁcacﬁo, ate’ a apuracao de

uma proposta que atenda a0 Edital, sendo o respe
ctivo proponente declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto deste

Edital, para o qual apresentou proposta.
8.6 - Apurada a melhor proposta para cada lote que
atenda a0 Edital, o Pregoeiro poderé negociar
para que seja obtido um melhor preco.
8.7 - Da reuniﬁo, lavrar-se-a ata circunstanciada
, na qual serﬁo registrados todos os atos do
procedimento e as ocorréncias relevantes e que,
a0 ﬁnal, sera assinada pelo Pregoeiro, Equipe
de
Apoio, e pelos licitantes.
8.8 — Decididos os recursos ou transcorrido o prazo
para sua interposicﬁo relativamente ao Pregao, o
Pregoeiro devolvera, aos licitantes, julgados desc
lassiﬁcados, os envelopes de “DOCUMENTACA
O
DE HABILITACAO” inViolados, podendo, toda
via, reté-los ate 0 encerramento da licitacao.

9. EXECUCAO DOS SERVICOS
9.1 — O regime de execucﬁo dos servicos é o
indireto.
9.2 - Os servicos deverﬁo ser executados em
atendimento a0 estabelecido no Anexo I deste
Edital
Convocatén'o.

10. CONDICOES DE PAGAMENTO

10.1 - O(s) pagamento(s) ao(s) vencedor(es)
seré(?10) efetuado(s) atrave’s de cheque nom
inal,

pelo setor competente, na forma estabelecida
no instrumento contratual.
10.2 - O Pagamento seré efetuado mensalm
ente, com fatura dos services vencendo em
data ﬁxa, a
ser previamente determinada quando da cont
ratacﬁo, em conformidade com a disponib
ilidade dos
recursos ﬁnanceiros do Erario Municipa
l.
10.3 - O preco/mensalidade dos servicos
somente podera ser reajustado apés 12
(doze) meses, de
acordo com indices especiﬁcos e pertinen
tes ao ramo da respectiva contratacao.

11. DOTACACES ORCAMENTARIAS

11.1 — As despesas decorrentes da pres
ente Licitacao correrﬁo a conta de recu
rsos oriundos do
Tesouro Municipal, previstos na segulnte
dotacao orcamentaria:

Oréﬁo
08
03
06
07
07
07
10
10
03
03
03
05
09
04
06

-

02

02
01
O1
02
01
01

03.244003620810000
10.122005120540000
10.301003720600000
10.301003720620000
13.391000521090000

13.391000521120000
04.122000120080000
04.122004120100000
04.125004120140000
04.122.000120220000
20.122000121020000
04.123000120180000
12.122004720360000
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Elemento de Des esa
33-90-3900
33.90.3900
33-90-3900
33.90.3900
33.90.3900
33.90.3900
33.90.3900
33.90.3900
33.90.3900

3.3.90.3900
3.3.90.3900
3.3.90.3900
3390.39.00
3.3.90.3900
3.3.90.3900

’

PMJ/gi. ‘

%
M1.331rig-Wig} $392391:
05
10

02
02
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17.512005220350000
13.391 00052.1 1 1.0000

33.90.139.00
3.13.90.39.00

12. DAS SANCOES

12.1 - A recusa injustiﬁcada do adjudicatério em assinar o Contrato Administrative dentro do prazo
estabelecido pela Administraeﬁo caracteriza o descumprimento total da obrigaeﬁo assumida, ﬁcando
sujeito, a critério da Administraeao e garantida a prévia defesa, as penalidades estabelecidas nos
incisos I, III 6 IV do Art. 87 da Lei Federal n.° 8.666/93 e multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor do contrato.
12.1.1 - O disposto no item 12.1 n50 se aplica aos licitantes convocados nos termos do item 8.5 deste
Edital, que n50 aceitarem a contrataeao, nas mesmas condieoes propostas pelo primeiro
adjudicatan'o, inclusive quanto a0 preeo e a0 prazo.
12.2 - Pelo atraso injustiﬁcado na disponibilizaeao regular dos servieos, ﬁca sujeito o Contratado as

penalidades previstas no caput do Art. 86 da Lei Federal n.° 8.666/93, na seguinte confonnidade:

12.2.1 - atraso de até 10 (dez) dias, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, por dia de

atraso.

12.2.2 - atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 3% (trés por cento) sobre o valor do contrato, por
dia de atraso.
12.3 - Pela inexecueao total ou parcial do Contrato Administrativo, a Administraeao podera,
garantida a prévia defesa, aplicar as saneoes previstas no Art. 87 nos incisos I, III 6 IV da Lei Federal

n.° 8.666/93 e multa de 15% (quinze por cento) sobre 0 valor dos servieos n50 executados.

12.4 - Multa correspondente a diferenea de preeo resultante da nova licitaeao realizada para
complementaeao ou realizaeﬁo da obrigaoao n50 cumprida.
12.5 - Aplicadas as multas, a Administraeao descontara do primeiro pagamento que ﬁzer
a
Contratada, apos a sua imposieﬁo.
12.6 — As multas sao auténomas e a aplicaeﬁo de uma n50 exclui a outra.
13. DO REAJUSTE
13.1 - O respectivo Contrato somente podera ser reajustado apés 12 (doze) meses, de
acordo com
indices especiﬁcos e pertinentes a0 ramo da respectiva contrataeﬁo.

14. DA ALTERACAO CONTRATUAL
14.1 - A Contratada ﬁca obrigada a aceitar, nas mesmas condieoes contratuais, os
acréscimos ou
supressoes que se ﬁzerem necessarios na execueﬁo dos servieos, até 25% (vinte e cinco
por cento) de
acordo com o que preceitua 0 Art. 65, e seus paragrafos, da Lei Federal n° 8.666/9
3.
15. DA RESCISAO CONTRATUAL
15.1 — A rescisﬁo contratual poderé ser:
15.1.1 - Determinada por ato unilateral e escrita da Administraeao, nos casos enumer
ados nos incisos

I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n" 8.666/93;

15.1.2 - Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizaeao escrita
e fundamentada da
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatério, desde que
haja conveniéncia da
Administraeao.
15.2 - A inexeeueao total ou parcial do Contrato Administrativo enseja
sua rescisao pela
Administraoao, com as consequéncias previstas no item 12 deste Edital.
15.3 — Constituem motivos para rescisao do Contrato Administrativo os previsto
s no Art. 78 da Lei
Federal n° 8666/93.
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15.3.1 - Em caso de rescisao prevista nos incisos X11 6 XVII do Art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que
haja culpa da Contratada, seré esta ressarcida dos prejuizos regulamentares comprovados, quando os
houver soﬁ‘ido.

15.3.2 — A rescisao contratual de que trata 0 Art. 78 no inciso I, acarreta as consequéncias previstas

no Art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei n° 8.666/93.

16. DA IMPUGNACAO A0 EDITAL

16.1 - Qualquer cidadao podera solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugna
r os termos do
presente Edital por irregularidade, até 02 (dois) dias ﬁteis antes da data ﬁxada para
a realizacao do
Pregao, cabendo a0 pregoeiro decidir sobre a impugnacao em 48 (quarenta e oito) horas.
16.2 - Decaira do direito de impugnar os termos do Edital o licitante que nao apontar
as falhas ou
irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia ﬁtil que
anteceder 2‘1 data de
realizacao do Pregao. Sendo intempestiva, a comunicacao do suposto vicio n50
suspendera o curso

do certame.
16.3 — A impugnacao feita tempestivamente pela licitante n50 a impedira de particip
ar do processo
licitatorio, ao menos ate' 0 transito em julgado da decisao a ela pertinente.

16.4 - Acolhida a peticao contra o ato convocatério, seré designada nova
data para a realizacao do
certame, desde que a alteracao proferida implique em alteracﬁo substancial
da proposta.

17. DO RECURSO
17.1 - Manifestada a inteneao de recorrer, e devidamente acolhida pelo Pregoe
iro, o licitante devera

apresentar, por escrito, razoes de recurso em 03 (trés) dias ﬁteis, ﬁcando
os demais licitantes, desde
logo, intimados para apresentarem contrarrazoes, em igual prazo, que
comecara a contar do término

do prazo do recorrente, sendo-1hes assegurada vista imediata dos autos.

17.2 - A falta de manifestacao imediata e motivada do licitante
em recorrer, importara a decad

éncia
do direito de recurso e a adjudicacao do obj eto da licitacao, pelo Prego
eiro, ao vencedor.
17.3 - N50 seré concedido prazo para recursos sobre assuntos meram
ente protelatérios ou quando
n50

justiﬁcada a intencao de interpor o recurso pelo proponente
.
17.4 - As razﬁes de recurso e as contrarrazoes, apresentadas, devera
o ser encaminhadas diretamente a
Prefeitura Municipal de Jardim, situada na Trav. Aristides Ancilo
n Ayres de Alencar, n° 51, Centro,
na cidade de Jardim/CE, n50 sendo aceita remessa via fax ou
correio eletrénico (e-mail).
17.4.1 - Optando pela remessa via correios, sera considerado
, para ﬁns de tempestividade, o
comprovante de recebimento por parte da Prefeitura Muni
cipal de Jardim.
17.5 - O acolhimento do recurso importara na invalidacao
apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
17.6 — Os recursos contra decisﬁes do Pregoeiro nﬁo terﬁo
efeito suspensivo.
18. DA ASSINATURA E VIGENCIA DO CONTRA
TO
18.1 - Apos a homologacao do presente certame, o licitan
te vencedor sera convocado para no prazo
maximo de 05 (cinco) dias proceder com a assinatura do
respective Contrato.
18.2 - 0(5) Contrato(s) a ser(em) ﬁrmado(s) com o(s) vence
dor(es) da presente licitacao, tera(ao)
vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado(s) nos
termos do Art. 57, da Lei 11" 8.666/93, e suas demais altera
coes.

19. CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICIT
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19.1 - Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e ﬁscalizaeao, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagﬁo escrita do contratado.
19.2 - Deﬁnitivamente, por servidor ou comissao designada pela Prefeitura Municipal, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes.

20. DAS PENALIDADES
20.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplentes serﬁo aplicadas as saneoes dos artigos 86 a
88 da Lei 8.666/93, e suas demais alteraeﬁes.
20.2 - A empresa/pessoa ﬁsica contratada pela Prefeimra Municipal de Jardim, para executar os

servioos, no caso de inadimplemento, ﬁcaré sujeitas as seguintes penalidades:

20.2.1 - adverténcia;

20.2.2
20.2.3
20.2.4

— suspensﬁo temporaria do direito de participar de licitaeao;
- impedimento de contratar com a administragao;
- declaraeao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraeﬁo Pﬁblica.

21. DISPOSICOES FINAIS

21.1 - so 56 iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente do Municip
io de

Jardim/CE.

21.2 - N50 seré admitida a subcontrataqao, cessao ou transferéncia total ou parcial
dos servieos a
serem contratados, sem a expressa manifestaeao do Municipio. A fusﬁo, cisao ou incorpor
aoﬁo so
serao admitidas com o consentimento pre’vio e por escrito do Municipio.
21.3 - O Municipio podera revogar a licitacao por razao de interesse pﬁblico
decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, ou anulzi-la por ilegalidade, de oﬁcio ou
a requerimento da
parte interessada, n50 gerando direito de indenizar quando anulada por
motivo de ilegalidade,
ressalvado o disposto no paragrafo ﬁnico do Art. 59 da Lei n° 8.666/93,
assegurada a ampla defesa.
21.4 - E facultado ao Pregoeiro, ou a autoridade a ele supen'or, em
qualquer fase da Iicitaeﬁo,
promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrue
ﬁo do processo.
21.5 - Os casos omissos serao resolvidos em conformidade com as disposi
gﬁes das Leis Federais n"

10.520/02 e n° 8.666/93.

21.6 — Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
Anexo I— Termo de Referéncia (Descrigao dos Servieos e Oroam
ento Basico);
Anexo II — Modelo de Procuraeao;
Anexo III ~ Modelo de Declaraeﬁo de Empregador de Menor;
Anexo IV — Modelo de Declaragao de Inexisténcia de Fato
Superveniente e Impeditivo da
Habilitaeao;
Anexo V — Proposta Comercial;
Anexo VI —— Minuta Contratual.

21.7 - Fica eleito o Foro da Comarca de Jardim, Estado do Cearé, para
solucionar quaisquer questoes
oriundas desta licitaeﬁo.

Jardim/CE, 31 de mareo de 2017.

‘

W Torres Neto

Pregoeiro Oﬁcial
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